
அ�யாைன அ�தண
_ெப.(அ�தண
_ெப.) த சி�ைத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

அ�மைறயி� அக�தாைன அ�ைவ யா
�� $ேதவா.6.001.1 

 ெதா�யாத த��வைன ேதைன பாைல திக� ஒளிைய ேதவ
க#த ேகாைன 

ம$ைற� $ேதவா.6.001.2 

 கா�யாைன நா�&கைன கனைல கா$ைற கைனகடைல �லவைரைய 

கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.001.3 

 ெபா�யாைன ெப�ப$ற./லி0ராைன -ேபசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.001.4 

 க$றாைன க1ைக வா
சைடயா� த�ைன காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) 2� 

வல�3ழி5 க�தினாைன $ேதவா.6.002.1 

 அ$றா
�� அல�தா
�� அ�# ெச6வாைன ஆ8� /�வாைன 

அறி�ேதா அ�ேற $ேதவா.6.002.2 

 ம$9 ஆ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லாதாைன வானவ
க# 

எ.ெபா:� வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�த. 

$ேதவா.6.002.3 

 ெப$றாைன ெப�ப$ற./லி0ராைன -ேபசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.002.4 

 க�மானி� உ�-அதேள உைடயா வ <�கி கைன கழ-க# 

கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஒலி.ப அன- ைக ஏ�தி 

$ேதவா.6.003.1 

 வ� மான� திர# ேதா#க# ம=>�� 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வள
மதிய சைட�� 

அணி��_வி.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மா� ேந
 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.003.2 



 அ� மான வா#_ெப.(வா#_ெப.) &க�தா# 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) காண அமர
கண &> 

வண1க ஆ?கி�ற $ேதவா.6.003.3 

 ெப�மாைன ெப�ப$ற./லி0ராைன -ேபசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.003.4 

 அ��தவ
க# ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� 

அ.ப� த�ைன அமர
க#த ெப�மாைன அரைன @வா $ேதவா.6.004.1 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) அமர
�� அ�# /��த ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) 

த�ைன மறிகடA �லவைர5 மB� விB� $ேதவா.6.004.2 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) ஒளிய தாரைக5 திைசக# எ=? தி� 3ட
க# ஓ
 

இரB?_ெப.(இரB?_ெப.+உ_சா�.) பிறD ஆய $ேதவா.6.004.3 

 ெப��தைகைய ெப�ப$ற./லி0ராைன -ேபசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.004.4 

 அ���ைணைய அ>யா
 த அ-ல- த<
�� அ�ம��ைத அக- ஞால�� 

அக��# ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.005.1 

 வ� �ைண5 3$ற& 

ப$9_ெப.எ*.(ப$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) வி=? 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) /ல�க# அக�� அட�கி மடவாேரா? $ேதவா.6.005.2 

 ெபா���_வி.(ெபா���_வி.) அைணேம- வ� பயைன. 

ேபாக_�ைற.எ*.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) மா$றி ெபா� 

ந<�கி_வி.எ*.(ந<��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தைன நிைனய வ-ேலா
�� 

எ�9 $ேதவா.6.005.3 

 ெப���ைணைய ெப�ப$ற./லி0ராைன ேபசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.005.4 

 க�/_ெப.(க�/_ெப.) அம� ெமாழி மடவா# ப1க� த�ைன கன வயிர� 

��9 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கா=சியாைன $ேதவா.6.006.1 



 அ�/ அம� F1ெகா�ைற�தாரா� த�ைன அ�மைறேயா? ஆ9 அ1க 

ஆயினாைன $ேதவா.6.006.2 

 3�/_ெப.(3�/_ெப.) அம� க>ெபாழி-க# 2� ெத� ஆ8
* 

3ட
�ெகா:�ைத �ள�� இ-லா விள�ைக மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) 

$ேதவா.6.006.3 

 ெப�ெபா�ைள ெப�ப$ற./லி0ராைன ேபசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.006.4 

 வ� பயைன எ: நரபி� ஓைசயாைன வைர சிைலயா வானவ
க# 

&ய�ற_ெப.எ*.(&ய-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வாளி $ேதவா.6.007.1 

 அ�_ெப.அ.(அ�_ெப.அ.) பய_ெப.(பய_ெப.) ெச6 

அDண
_ெப.(அDண
_ெப.) /ர எ�ய� ேகா�த அமாைன அைலகட- 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) அயி�றா� த�ைன $ேதவா.6.007.2 

 3�/_ெப.(3�/_ெப.) அம� �ழ-_ெப.(�ழ-_ெப.) மடவா
 கைட�கB 

ேநா�கி--�ள1காத சி�ைதயரா6� �ற�ேதா
 உ#ள. $ேதவா.6.007.3 

 ெப�பயைன ெப�ப$ற./லி0ராைன -ேபசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.007.4 

 கா
 ஆைன ஈ
_ெப.அ.(ஈ
_ெப.அ.) உ�ைவ. ேபா
ைவயாைன காம� 

F1_ெப.அ.(F_ெப.அ.) க*சி ஏகப� த�ைன $ேதவா.6.008.1 

 ஆேரH அ>யவ
க=� அணியா� த�ைன அமர
கI�� 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அ�ய அளD இலாைன $ேதவா.6.008.2 

 பாேரா� விBேணா� பணிய ந=ட பயி-கி�ற பர�3டைர பரைன எB 

இ- $ேதவா.6.008.3 

 ேபராைன ெப�ப$ற./லி0ராைன ேபசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.008.4 



 &$றாத பா- மதிய 2>னாைன @ உலக_ெப.(உலக_ெப.) 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆய &த-வ�_ெப.(&த-வ�_ெப.) த�ைன 

$ேதவா.6.009.1 

 ெச$றா
க# /ர @�9 ெச$றா� த�ைன திக� ஒளிைய மரகத�ைத 

ேதைன பாைல $ேதவா.6.009.2 

 �$றால�� அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழக� த�ைன 

J�� ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லாைன ேகாைன ஞான 

$ேதவா.6.009.3 

 ெப$றா
க# ெப�ப$ற./லி0ராைன ேபசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.009.4 

 கா
 ஒளிய தி�ேமனி* ெச1கB மாA க>�கமல�� 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) (அ)அயH காணா 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.010.1 

 சீ
 ஒளிய தழ- பிழ/ ஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெதா-ைல� திக� ஒளிைய சி�ைத தைன மய�க_ெப.(மய�க_ெப.) 

$ேதவா.6.010.2 

 ஏ
 ஒளிைய இ� நிலH வி3/ விB� ஏ� உல�1 கட�தBட� 

அ.பா- நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.010.3 

 ேப
 ஒளிைய. ெப�ப$ற. /லி0 ராைன. ேசாத நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.010.4 

 ம1�- மதி தவ:_ெப.எ*.(த�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மாட வ <தி 

மயிலா.பி- உ#ளா
 ம�க- உ#ளா
 $ேதவா.6.011.1 

 ெகா1கி- ெகா?&>யா
 �$றால�தா
 �ட@�கி� உ#ளா
 ேபா6� ெகா#ள 

FL
� $ேதவா.6.011.2 



 த1�_ெப.எ*.(த1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) இட_ெப.(இட_ெப.) 

அறியா
_வி.&.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி
.ம.+அ
_பட
.ப�.) சால நாளா
 

த�ம/ர�� உ#ளா
 த�கMரா
 $ேதவா.6.011.3 

 ெபா1� ெவBந<9 அணி��_வி.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) Fத 

2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) /லி0
* சி$றபலேம /�கா
தாேம 

$ேதவா.6.011.4 

 நாக_ெப.(நாக_ெப.) அைர�� 

அைச�த_ெப.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நப
 இ� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) நனிப#ளி உ#ளா
 ேபா6 ந-N
� த1கி $ேதவா.6.012.1 

 பாக. ெபா:�_ெப.(ெபா:�_ெப.) எலா பா2
� த1கி பா�தி நியம�தா
 

ப�னி� நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.6.012.2 

 ேவத& ேவ#வி. /ைக5 ஓவா வி�ந<
 மிழைல எ:நா#-த1கி $ேதவா.6.012.3 

 ேபாக& ெபா6யா. ெபா�I ஆனா
-/லி0
* சி$றபலேம /�கா
தாேம 

$ேதவா.6.012.4 

 �ற கா=> எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) வி��தா
 ேபாA L மதி5 பா/ 

உைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.013.1 

 மற_ெப.(மற_ெப.) கா=> &மதிA எ6தா
 ேபாA ம�திர& த�திர& 

தாேமேபாA $ேதவா.6.013.2 

 அற_ெப.(அற_ெப.) கா=> அ�தண
�� அ�9 ஆலந<ழ- 

அற_ெப.(அற_ெப.) அ�ளி*ெச6த அரனா
-இ� நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

$ேதவா.6.013.3 

 /ற1கா=? எ� ஆ>. Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) /லி0
* 

சி$றபலேம /�கா
 தாேம $ேதவா.6.013.4 

 வா
 ஏ9 வன&ைலயா# பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ஆக ம:வா# 

ைக ஏ�தி மயான�� ஆ> $ேதவா.6.014.1 



 சீ
 ஏ9 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வய-_ெப.(வய-_ெப.) 2� ஓத ேவலி� தி� 

வா�சிய�தா
 தி� ந#ளா$றா
 $ேதவா.6.014.2 

 கா
 ஏ9 கBட�தா
 காம$ கா6�த_ெப.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

கB விள1� ெந$றியா
 கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா
 

$ேதவா.6.014.3 

 ேபா
 ஏ9 தா ஏறி. Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) /லி0
* 

சி$றபலேம /�கா
தாேம $ேதவா.6.014.4 

 கா
 ஆ
 கம� ெகா�ைற� கBணி 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கபால ைக ஏ�தி கண1க# 

பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.015.1 

 ஊரா
_�றி.வி.&.(ஊ
_ெப.+ஆ
_பட
.ப�.) இ? பி*ைச 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உழ(-)A உ�தமரா6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஒ�வனா
தா $ேதவா.6.015.2 

 சீ
 ஆ
 கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) 

வண1�_ெப.எ*.(வண1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேதவேதவ
 தி� 

ஆ8
� தி� @ல=டான ேமயா
 $ேதவா.6.015.3 

 ேபா
 ஆ
 விைட ஏறி. Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) /லி0
* 

சி$றபலேம /�கா
தாேம $ேதவா.6.015.4 

 கா� ஆ
 �ைழயின
 க=ட1க�த
 கயிலாயமாமைலயா
 காேராண�தா
 

$ேதவா.6.016.1 

 @தாய
 @தாைத இ-லா
 ேபாA &தA இ9தி5 தாேம ேபாA 

$ேதவா.6.016.2 

 மா� ஆய மாத
_ெப.(மாத
_ெப.) மகிழ_�ைற.எ*.(மகி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

அ�9 வ� மத ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உடல கா6�தா
-

இ�நா# $ேதவா.6.016.3 



 ேபா� ஆ
 சைட தாழ. Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) /லி0
* 

சி$றபலேம /�கா
 தாேம $ேதவா.6.016.4 

 இற�தா
�� எ�9 இறவாதா
�� இைமயவ
�� ஏக ஆ6 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.017.1 

 பிற�தா
�� எ�9 பிறவாதா
�� ெபா�யா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ெப�ைமேய ேபச_�ைற.எ*.(ேப3_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.017.2 

 மற�தா
_வி.&.(மற_வி.+��_இ.கா.+ஆ
_பட
.ப�.) 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) எ�9 ம�வா
 ேபாA மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ம:வா# ெச-வ
 

$ேதவா.6.017.3 

 /ற_ெப.(/ற_ெப.) தா�சைட தாழ. Fத 

2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) /லி0
* சி$றபலேம /�கா
தாேம 

$ேதவா.6.017.4 

 �லா ெவBதைலமாைல எ�/ FB? �ளி
 ெகா�ைற�தா
 

அணி��_வி.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெகா- ஏ9 ஏறி 

$ேதவா.6.018.1 

 கலா ெவ1களி$9 உ�ைவ.ேபா
ைவ @> ைக ஓ? அன- ஏ�தி 

கா?_ெப.(கா?_ெப.) உைறவா
 $ேதவா.6.018.2 

 நிலா ெவBமதி உ��ச ந<Bட_ெப.எ*.(ந<#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

மாட_ெப.(மாட_ெப.) நிைற வய-_ெப.(வய-_ெப.) 2� ெந6�தான ேமய 

ெச-வ
 $ேதவா.6.018.3 

 /லா ெவBதைல ஏ�தி. Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

/லி0
* சி$றபலேம /�கா
தாேம $ேதவா.6.018.4 



 ச�தி�த ேகாவண�த
 ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) P- மா
ப
 ச1கரைன� 

கBQேரா கBேடா-இ� நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.6.019.1 

 ப�தி�த ெவ#விைடைய. பாய_�ைற.எ*.(பா6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஏறி 

ப?தைலயி- எ�ெகாேலா ஏ�தி� 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.019.2 

 வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஈ1� எ� 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

வைள5_ெப.எ*.(வைள_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தா& 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ8
 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�தி ெகா#ள�ெகா#ள 

$ேதவா.6.019.3 

 ெபா� த< மணிவிள��. Fத ப$ற /லி0
* சி$றபலேம /�கா
தாேம 

$ேதவா.6.019.4 

 பாத1க# ந-லா
 பரவி_வி.எ*.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ப�திைமயா- பணி 

ெச65_ெப.எ*.(ெச6_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெதாBட
த1க# 

$ேதவா.6.020.1 

 ஏத1க# த<ர_�ைற.எ*.(த<
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) இ��தா
ேபாA எ:பிற./ 

ஆ# உைடய ஈசனா
தா $ேதவா.6.020.2 

 ேவத1க# ஓதி ஓ
 வ <ைண ஏ�தி விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) தா ஏறி 

ேவதகீத
 $ேதவா.6.020.3 

 Fத1க# 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) /லி�ேதா- வ <�கி /லி0
* 

சி$றபலேம /�கா
தாேம $ேதவா.6.020.4 

 ப=? உ?�� ேதா- ேபா
�� பா/_ெப.(பா/_ெப.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஆ
��_வி.எ*.(ஆ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பகவனா
 பா�ட1க# 

2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ந=ட $ேதவா.6.021.1 



 சி=டரா6 த<ஏ�தி ெச-வா
 தைம� தி-ைல* சி$றபல�ேத 

கBேடா_வி.&.(காB_வி.+B=_இ.கா.+ஓ_த�.ப�.) இ� நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

$ேதவா.6.021.2 

 வி=? இல1� 2லேம ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) P- உBேட ஓ�வ� 

ேவதேம வ <ைண உBேட $ேதவா.6.021.3 

 க=ட1க ைகயேத -ெச�9 காண <
 -கைற ேச
 மிட$9 எ கபாலியா
�ேக 

$ேதவா.6.021.4 

 ெவறி விரD Jவிளந--ெதா1கலாைன வ <ர=ட�தாைன 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ$றினாைன $ேதவா.6.022.1 

 ெபாறி அரவினாைன /#_ெப.(/#_ெப.) ஊ
தியாைன ெபா�நிற�தினாைன /க� 

த�காைன $ேதவா.6.022.2 

 அறித$� அ�ய சீ
 அமா� த�ைன அதியைரயம1ைக அம
�தா� த�ைன 

$ேதவா.6.022.3 

 எறி ெக>ல�தாைன இைறவ� த�ைன ஏைழேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.022.4 

 ெவ#ளி���9 அ�ன விைடயா� த�ைன வி-வலா� வி-வ=ட 

கா6�தா� த�ைன $ேதவா.6.023.1 

 /#ளிவா�நாக FBடா� த�ைன ெபா� பிதி
�த�ன சைடயா� த�ைன 

$ேதவா.6.023.2 

 வ#ளி_ெப.(வ#ளி_ெப.) வைள� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

&த-வ�_ெப.(&த-வ�_ெப.) த�ைன வாரா உல�_ெப.(உல�_ெப.) அ�ள 

வ-லா� த�ைன $ேதவா.6.023.3 

 எ#க இ? பி*ைச ஏ$பா�த�ைன ஏைழேய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.023.4 



 &�தி உலக_ெப.(உலக_ெப.) பைட�தா� த�ைன @வா &த- ஆய @
�தி 

த�ைன $ேதவா.6.024.1 

 ச�த ெவBதி1க# அணி�தா� த�ைன தவெநறிக# சாதி�க வ-லா�த�ைன 

$ேதவா.6.024.2 

 சி�ைதயி--த<
விைனைய ேதைன பாைல ெச:1 ெக>ல வ <ர=ட ேமவினாைன 

$ேதவா.6.024.3 

 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) ெப�மாைன ஈச� த�ைன -ஏைழேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.024.4 

 ம�திர& மைற. ெபா�I ஆனா�த�ைன மதிய& ஞாயி9 கா$9 

த<5 $ேதவா.6.025.1 

 அ�தர& அைலகடA ஆனா� த�ைன அதியைரயம1ைக அம
�தா� 

த�ைன $ேதவா.6.025.2 

 க�த�வ ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

இ�வ
_ெப.(இ�வ
_ெப.) கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) ைகJ.பி க>மல
க# பல Lவி 

காைலமாைல $ேதவா.6.025.3 

 இ�திரH வானவ� ெதாழ ெச-வாைன -ஏைழேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.025.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பிற./ இ- அர� அ>ைய உண
�� காணா
 

உய
கதி�� வழி ேத>. ேபாகமா=டா
 $ேதவா.6.026.1 

 வ� பிற./ ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உணரா� மா3 Fசி வழி காணாதவ
 

ேபா-வா
 மன�த� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.026.2 

 அ� பிற.ைப அ9.பி�� அதிைக ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) அமா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ> இைணேய 

அைண��_வி.எ*.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வாழா� $ேதவா.6.026.3 



 இ�பிற./ ெவ9வியரா6 இ��தா
 ெசா-ேக=?-ஏைழேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.026.4 

 ஆ9 ஏ$க வ-ல சைடயா� த�ைன அ�சன ேபாA மிட$றா� த�ைன 

$ேதவா.6.027.1 

 J9 ஏ$க J9 அமர வ-லா� த�ைன ேகா- வைள�ைக மாதரா# 

பாக�த�ைன $ேதவா.6.027.2 

 ந<9 ஏ$க. F3 அகல�தாைன நி�மல� த�ைன நிமல� த�ைன 

$ேதவா.6.027.3 

 ஏ9 ஏ$க ஏ9மா வ-லா� த�ைன ஏைழேய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.027.4 

 �B? ஆ�கனா6 உழ�9 ைகயி- உB? �வி&ைலயா
த &�ேன 

நாண_ெப.(நாண_ெப.) இ�றி $ேதவா.6.028.1 

 உB> உக�� அமேண நி�றா
 ெசா- 

ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உட� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உழி 

த�ேத�_வி.&.(தா_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) உண
D_ெப.(உண
D_ெப.) 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ�றி $ேதவா.6.028.2 

 வB?_ெப.(வB?_ெப.) உலD ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

அகBணியாைன வானவ
க# ஏ�த.ப?வா� த�ைன $ேதவா.6.028.3 

 எB திைச�� @
�தியா6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன-ஏைழேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.028.4 

 உறி &>�த �B>ைக த ைகயி--L�கி ஊ�ைதவா6* சமண
�� ஓ
 �B? 

ஆ�க(�)னா6 $ேதவா.6.029.1 

 கறி விரD ெந6 ேசா9 ைகயி- உB? கBடா
��. ெபா-லாத 

கா=சி_ெப.(கா=சி_ெப.) ஆேன� $ேதவா.6.029.2 



 மறிதிைர ந<
.பRவ ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா� த�ைன மறி�� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா- வ-விைனேய� 

நிைன�க_�ைற.எ*.(நிைன_வி.+��_ெபா�.உ�.+அ_�ைற.எ*.�றி.) மா=ேட� 

$ேதவா.6.029.3 

 எறிெக>ல நாட
 ெப�மா� த�ைன-ஏைழேய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.029.4 

 நிைற ஆ
�த ந<
ைம ஆ6 நி�றா�த�ைன ெந$றிேம- கB 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா� த�ைன $ேதவா.6.030.1 

 மைறயாைன மா3 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இலாதா� த�ைன வானவ
ேம- 

மல
 அ>ைய ைவ�தா� த�ைன $ேதவா.6.030.2 

 கைறயாைன கா� ஆ
 �ைழயா� த�ைன க=ட1க 

ஏ�திய_ெப.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ைகயா� த�ைன 

$ேதவா.6.030.3 

 இைறயாைன எ�ைதெப�மா� த�ைன ஏைழேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.030.4 

 ெதா-ைல வா�_ெப.(வா�_ெப.) 2� விைனக# 2ழ. ேபா�� L$றிேய� 

ஆ$றிேய� 3ட
 ஆ6 நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.031.1 

 வ-ைலேய இட
 த<
�� இ1� அ>ைமெகாBட வானவ
�� தானவ
�� 

ெப�மா� த�ைன $ேதவா.6.031.2 

 ெகா-ைலவா6� ����_ெப.(����_ெப.) ஒசி��� �ழA 

ஊ�_ெப.எ*.(ஊ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேகாவலH 

நா�&கH J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ1� 

$ேதவா.6.031.3 

 எ-ைல_ெப.(எ-ைல_ெப.) காB/ அ�யாைன எமா� த�ைன ஏைழேய�நா� 

பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.031.4 



 &ைல_ெப.(&ைல_ெப.) மைற�க.ப=? ந<ராடா. ெபBக# &ைற&ைறயா- 

:ந ெத6வ: எ�9 த<B>_வி.எ*.(த<B?-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.032.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

பறி��_ெப.(பறி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

த�ைமய
க# ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) தவேம எ�9 அவ 

ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) த�க� 

ஓரா
_வி.&.(ஓ
_வி.+ஆ_எதி
.ம.+அ
_பட
.ப�.) $ேதவா.6.032.2 

 மைல மறி�க* ெச�ற_ெப.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இல1ைக� 

ேகாைன மத� அழிய* ெச$ற ேசவ>யினாைன $ேதவா.6.032.3 

 இைல மறி�த ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அதாரா� த�ைன -ஏைழேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பB? இக��த ஆேற $ேதவா.6.032.4 

 ச�திரைன மா க1ைக� திைரயா- ேமாத* சடாம�ட�� இ���ேம சாமேவத 

$ேதவா.6.033.1 

 க�த�வ வி�/ேம கபால ஏ�� ைகயேன ெம6யேன கனகேமனி. 

$ேதவா.6.033.2 

 ப��_ெப.(ப��_ெப.) அணD ெம-விரலா# பாக� ஆேம ப3_ெப.(ப3_ெப.) ஏ9ேம 

பரமேயாகி ஆேம $ேதவா.6.033.3 

 ஐ�தைலய மா3ண ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அைர ஆ
��()ேம அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) ஆகி- அதிைக 

வ <ர=ட� ஆேம. $ேதவா.6.033.4 

 ஏ9 ஏறி ஏ� உலக_ெப.(உலக_ெப.) உழித
வாேன இைமயவ
க# 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) இ��கி�றாேன $ேதவா.6.034.1 



 பா9 ஏ9 ப?தைலயி- பலி ெகா#வாேன பட அரவ தடமா
பி- 

பயி-வி�தாேன $ேதவா.6.034.2 

 ந<9 ஏ9 ெச: பவள���9 ஒ.பாேன ெந$றிேம- ஒ$ைற�கB 

நிைறவி�தாேன $ேதவா.6.034.3 

 ஆ9 ஏ9 சைட&> ேம- பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ைவ�தாேன -அவ� ஆகி- 

அதிைகவ <ர=ட� ஆேம $ேதவா.6.034.4 

 &Bட�தி� ெபாலி��_வி.எ*.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இல1� 

ெந$றியாேன &த- ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந? 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &>D ஆனாேன $ேதவா.6.035.1 

 கBட�தி- ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ம�.பி� காைறயாேன 

கத_ெப.(கத_ெப.) நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ? கா=சியாேன 

$ேதவா.6.035.2 

 பிBட�தி� இய$ைக�� ஓ
 ெப$றியாேன ெப� நில_ெப.(நில_ெப.) ந<
 த< 

வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஆகாச ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.035.3 

 அBட���� அ.பா- ஆ6 இ._3=.(இ_பதி.ெப.+._ஒ$.) பாலாேன 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) ஆகி- அதிைகவ <ர=ட� ஆேம 

$ேதவா.6.035.4 

 ெச6யேன கா�யேன கBட ைப1கB ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

எயி$9_ெப.(எயி$9_ெப.) ஆ? அரவேன விைனக# 

ேபாக_�ைற.எ*.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.036.1 

 ெவ6யேன தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மிைல�த 

ெச�னி* சைடயேன விள1� ம:* 2ல_ெப.(2ல_ெப.) ஏ�� $ேதவா.6.036.2 



 ைகயேன கால1க# @�9_ெப.(@�9_ெப.) ஆனாேன க�./ வி- தனி� 

ெகா? FB காம$ கா6�த_ெப.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.036.3 

 ஐயேன ப��� உய
�த_ெப.எ*.(உய
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆ� 

ஏ$றாேன அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) ஆகி- அதிைகவ <ர=ட� 

ஆேம. $ேதவா.6.036.4 

 பா?ேம ஒழியாேம நா-ேவத()& பட
சைடேம- ஒளி திகழ. பனி 

ெவBதி1க# $ேதவா.6.037.1 

 2?ேம அைர திகழ� ேதாA பா/ 3$9ேம ெதாBைடவா6 உைம ஓ
 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) $ேதவா.6.037.2 

 J?ேம �ட&ழவ வ <ைண தாள �9நைடய சி9 Fத &ழ�க மா�J�� 

$ேதவா.6.037.3 

 ஆ?ேம அ தட�ைக அன- ஏ��()ேம 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) ஆகி- அதிைகவ <ர=ட� ஆேம 

$ேதவா.6.037.4 

 ஒழி�தி?ேம உ#�வா
 உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) 

உ#ள_ெப.அ.(உ#_ெப.) உ9 பிணி5 ெச9 பைக5 ஒ$ைற�கBணா- 

$ேதவா.6.038.1 

 விழி�தி?ேம காமைன5 ெபா> ஆ6 

வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெவ#ள. /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) 

க1ைக ெச�சைடேம- $ேதவா.6.038.2 

 இழி�தி?ேம ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ஆ�()ேம இய1�_ெப.எ*.(இய1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

தி�/ர1க# ஓ
 அபி(�)னா- $ேதவா.6.038.3 



 அழி�தி?ேம ஆதி மா தவ�� உளாேன 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) ஆகி- அதிைகவ <ர=ட� ஆேம. 

$ேதவா.6.038.4 

 �ழேலா? ெகா�கைர ைக�தாள ெமா�ைத �ற#Fத &� பாட� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ?()ேம $ேதவா.6.039.1 

 கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) ஆ? தி�விரலா- கரணெச6� கனவி� கB தி� 

உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) கா=?()ேம $ேதவா.6.039.2 

 எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) வ <சி நட ஆ?()ேம ஈம. 

/ற1கா=>- ஏமேதா9 $ேதவா.6.039.3 

 அழ- ஆ?ேம அ=ட@
�தி ஆேம -அவ� ஆகி- அதிைகவ <ர=ட� ஆேம. 

$ேதவா.6.039.4 

 மா- ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மத_ெப.(மத_ெப.) 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) களி9த�ைன வைதெச6� ம$9 அதனி� உ�ைவ 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.040.1 

 ேமலாA கீழாA ேதா�றா வBண_ெப.(வBண_ெப.) 

ெவ_ெப.அ.(ெவ_ெப.அ.) /லா-_ெப.(/லா-_ெப.) ைக 

கல�க_�ைற.எ*.(கல��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெம6 ேபா
�தாேன 

$ேதவா.6.040.2 

 ேகாலால பட வைர ந=? அரD 

3$றி_வி.எ*.(3$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) �ைரகடைல� திைர அலற 

கைட�� ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.040.3 

 ஆலால உB? இ�Bட கBட�தாேன -அவ� ஆகி- அதிைகவ <ர=ட� ஆேம. 

$ேதவா.6.040.4 

 ெசெபானா- ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ெப6தா-_நி.எ*.(ெப6_வி.+தா#_நி.எ*.�றி.) ேபாA 



ெச�சைட எெப�மாேன ெத6வ_ெப.(ெத6வ_ெப.) 

நா9_ெப.எ*.(நா9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.041.1 

 வபி� நா#மல
� J�த-_ெப.(J�த-_ெப.) உைமயா# காத-_ெப.(காத-_ெப.) 

மணவாளேன வல1ைக ம:வாள(�)ேன $ேதவா.6.041.2 

 நபேன நா-மைறக# ெதாழ நி�றாேன ந?1காதா
 /ர @�9 ந?1க* 

ெச$ற $ேதவா.6.041.3 

 அபேன அBட ேகாச�� உளாேன 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) ஆகி- அதிைகவ <ர=ட� ஆேம. 

$ேதவா.6.041.4 

 எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) திைர நதி� 

�வைல_ெப.(�வைல_ெப.) 

நைன�த_ெப.எ*.(நைன_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) 

இளநிலா� திக�கி�ற வள
சைடயேன $ேதவா.6.042.1 

 ெகா: பவள*ெச1கனிவா6� காம�ேகா=> ெகா1ைக இைண அம
 ெபா�� 

ேகால ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.042.2 

 த:/ உளேவ வைரமா
பி- ெவBP- உBேட சா�தெமா? ச�தன�தி� 

அள9 த1கி $ேதவா.6.042.3 

 அ:�திய ெச�தி� உ�வி- ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றாேன 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) ஆகி- அதிைகவ <ர=ட� ஆேம. . 

$ேதவா.6.042.4 

 ெந>யாH நா�&கH ேந>� காணா ந<Bடாேன ேந
 

ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) இ-லாதாேன $ேதவா.6.043.1 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ஏ9 ேகால மா மணிகBட(�)ேன ெகா- 

ேவ1ைக_ெப.(ேவ1ைக_ெப.) அதளேன ேகாவணவேன $ேதவா.6.043.2 

 ெபா> ஏ9 ேமனியேன ஐய ேவB>. /வேலாக தி�5ேம /�Pலாேன 

$ேதவா.6.043.3 



 அ>யாைர அம�லக ஆ#வி��()ேம 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) ஆகி- அதிைகவ <ர=ட� ஆேம. 

$ேதவா.6.043.4 

 எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�ன நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ�3ட
 ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இைறவா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.044.1 

 ெகா- ஆ
 ம:வா#பைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெகா-A_ெப.எ*.(ெகா-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) J$9 ஒ�ைற 

உைத�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.044.2 

 க-லாதா
 கா=சி�� அ�யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) க$றா
 

இ?ைப_ெப.(இ?ைப_ெப.) கைளவா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.044.3 

 வி-லா- விய� அரண_ெப.(அரண_ெப.) எ6தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வ <ர=ட 

காத-_ெப.(காத-_ெப.) விமலா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.044.4 

 பா=?�� ஆ=?�� பBபா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ப- ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

ஆய பைட�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.045.1 

 ஓ=? அக�ேத ஊணா உக�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உ#�வா
 

உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) உைறவா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.045.2 



 கா=? அக�ேத ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) மகி��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கா
ேமக அ�ன 

மிட$றா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.045.3 

 ஆ=?வ� ஓ
 நாக_ெப.(நாக_ெப.) அைச�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) -அைல ெக>ல வ <ர=ட�� 

ஆ#வா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.045.4 

 &-ைல_ெப.(&-ைல_ெப.) அ கBணி &>யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &:ந<9 Fசிய @
�தி 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.046.1 

 எ-ைல_ெப.(எ-ைல_ெப.) நிைற�த_ெப.எ*.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

�ண�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ� நரபி� 

ஓைச பைட�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.046.2 

 சி-ைல சிைர�தைலயி- ஊணா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைட�தா
 த<விைனக# 

த<
.பா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.046.3 

 தி-ைல* சி$றபல ேமயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) -தி� வ <ர=டான�� எ 

ெச-வா ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.046.4 

 சாப
 அகல��_ெப.(அகல_ெப.+அ��_சா�.) அணி�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தவெநறிக# சாதி�� 

நி�றா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.047.1 

 Jபி� ெதா:வா
 த �$ேறவ(-)ைல� �றி�ெகாB? 

இ���_ெப.எ*.(இ���_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழகா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.047.2 



 பா/ மதி5 /னA தமி- பைக த<
�� உட� ைவ�த பBபா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.047.3 

 ஆப-மல
 ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அணி�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) -அைல 

ெக>ல வ <ர=ட�� ஆ#வா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.047.4 

 ந<9 ஏ9 ந<லமிட$றா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நிழ-_ெப.(நிழ-_ெப.) திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெவBம:வா# ைவ�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.048.1 

 J9 ஏ9 உைம ஒ�பா- ெகாBடா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேகா# அரவ ஆ=? 

�ழகா ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.048.2 

 ஆ9 ஏ9 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ>யா
க=� ஆ
 

அ&த ஆனா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.048.3 

 ஏ9 ஏற எ�9 உக.பா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

-இ�1 ெக>ல வ <ர=ட�� எ�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.048.4 

 பா?வா
 பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) உக.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பைழயா$9. 

ப=Q*3ர�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.049.1 

 வ <?வா
 வ <?_ெப.(வ <?_ெப.) அ�ள வ-லா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 



ேவழ��_ெப.(ேவழ_ெப.+அ��_சா�.) உ� ெவ�வ. ேபா
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.049.2 

 நா?வா
 நாட$� அ�யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

அைர�� அைச�த_ெப.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நபா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.049.3 

 ஆ? ஆ� அ�3 உக.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) -அைல ெக>ல வ <ர=ட�� 

ஆ#வா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.049.4 

 மB_ெப.(மB_ெப.) �ள1க ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) 

மகி��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மா-கடA 

மா-வி3/ ஆனா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.050.1 

 விB_ெப.(விB_ெப.) �ள1க &மதிA எ6தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேவழ��_ெப.(ேவழ_ெப.+அ��_சா�.) உ� 

@?_ெப.எ*.(@?_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) விகி
தா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.050.2 

 பB �ள1க. பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) பயி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பா
 &:� ஆய பரமா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.050.3 

 கB �ள1க� காமைன &� கா6�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கா
� ெக>ல 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கபாT 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.050.4 

 ெவ�சின ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஊ
தி உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வி�சைடேம- 



ெவ#ள_ெப.(ெவ#ள_ெப.) பைட�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.051.1 

 ��சா. பலிேத� ேதா�றா- 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெதா:தைக 

��ப_ெப.(��ப_ெப.) �ைட.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.051.2 

 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) ஒ?1� கBட�� நாதா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நா-மைறேயா? ஆ9 

அ1க ஆனா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.051.3 

 அ ெசாலா# பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) அம
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) -அைல ெக>ல வ <ர=ட�� 

ஆ#வா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.051.4 

 சி�ைத ஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) சீப
.பத 

சி�ைதெச6தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.052.1 

 /�தி ஆ6. /Bடா�க�� உ#ளா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) /Bணியேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) /னிதா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.052.2 

 ச�திஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ச�ரா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) த��வேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ� தாதா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.052.3 



 அ�தி ஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அரேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) -அைல ெக>ல வ <ர=ட�� 

ஆ#வா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.052.4 

 &�கணா ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &த-வா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &�கேவ#த�ைன. 

பய�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.053.1 

 த�கணா ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) த�மா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) த��வேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ� தாதா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.053.2 

 ெதா�� :அணா: எ�9 இ�வ
_ெப.(இ�வ
_ெப.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

ைகJ.ப �ள1கா� எ�3ட
 ஆ6 நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.053.3 

 எ�கB� கB இேல� எ�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) -எறி ெச>ல வ <ர=ட�� 

ஈசா ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.053.4 

 அரD அைணயா� சி�தி�� அர$9() அ> அ�மைறயா� 

ெச�னி��_ெப.(ெச�னி_ெப.+��_ெகா.ேவ.) அணி ஆ அ> $ேதவா.6.054.1 

 சரவண�தா� ைகெதா:� சா�() அ> சா
�தா
க=� 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) சரB ஆ அ> $ேதவா.6.054.2 

 பரDவா
 பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) பைற��() அ> பதிெனBகண1கI 

பா?() அ> $ேதவா.6.054.3 

 திைர விரD ெத� ெக>ல நாட�_�றி.வி.&.(நா?_ெப.+அ�_பட
.ஒ�.) அ> தி� 

வ <ர=டான�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) அ> $ேதவா.6.054.4 

 ெகா?விைனயா
 எ�9 �9கா அ> �ைற�� அைட�தா
 ஆழாைம� கா�� 

அ> $ேதவா.6.055.1 



 ப? &ழவ பாணி பயி$9() அ> பைத�� 

எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெவ1 J$ைற. பா6�த(R) 

அ> $ேதவா.6.055.2 

 க? &ரB ஏ9 ஊ
�தா� கழ-ேசவ> கட-_ெப.(கட-_ெப.) ைவய கா.பா� 

க��() அ> $ேதவா.6.055.3 

 ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) மதிய கBணி அணி�தா� அ> நிைற ெக>ல 

வ <ர=ட ந<1கா_எதி
.ம.வி.எ*.(ந<1�_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ண_வி.எ*.�றி.) அ> 

$ேதவா.6.055.4 

 ைவ� எ:வா
 காம_ெப.(காம_ெப.) ெபா6 ேபாகா அ> வ�சவைல.பா? 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லா அ> $ேதவா.6.056.1 

 ைகெதா:� நா_பதி.ெப.(நா_த�.ப�.) ஏ�தி� கா� அ> கண�� வழ�ைக� 

கட�த_ெப.எ*.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அ> $ேதவா.6.056.2 

 ெந6-ெதா:� நா_பதி.ெப.(நா_த�.ப�.) ஏ�தி-ஆ=?() அ> ந<# வி3ைப 

ஊ? அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) நி�ற(R) அ> 

$ேதவா.6.056.3 

 ெத6வ./ன- ெக>ல நாட�_�றி.வி.&.(நா?_ெப.+அ�_பட
.ஒ�.) அ> தி� 

வ <ர=டான�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) அ> $ேதவா.6.056.4 

 அ�பி�த ெச�ஞாயி9 ஏ6��() அ> அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எ:த- ஆகா 

அ�# ேசவ> $ேதவா.6.057.1 

 3�பி�த வB?_ெப.(வB?_ெப.) இன1க# 2��த(R) அ> ேசாமைன5 

காலைன5 கா6�தவ(R) அ> $ேதவா.6.057.2 

 ெப�_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) பி�த
 J>. பித$9() அ> பிைழ�தா
 பிைழ./ 

அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ல(R) அ> $ேதவா.6.057.3 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) ந<
� ெத�ெக>ல 

நாட�_�றி.வி.&.(நா?_ெப.+அ�_பட
.ஒ�.) அ> தி� வ <ர=டான�� எ 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) அ> $ேதவா.6.057.4 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�ற(R) அ> ஊழிேதா9ஊழி 

உய
�த(R) அ> $ேதவா.6.058.1 

 ெபா� கழA ப-சில/ ஆ
��() அ> /க�வா
 /க� 

தைகய_�ைற.எ*.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ல(R) அ> $ேதவா.6.058.2 

 இ� நில�தா
 இ�/_ெப.(இ�/_ெப.) உ$9 அ1� ஏ��() அ> 

இ�/_ெப.(இ�/_ெப.) உ$றா
 இ=ட F ஏ9() அ> $ேதவா.6.058.3 

 தி� அதிைக� ெத�ெக>ல நாட�_�றி.வி.&.(நா?_ெப.+அ�_பட
.ஒ�.) அ> 

தி� வ <ர=டான�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) அ> $ேதவா.6.058.4 

 தி�மக=�* ெச�தாமைர ஆ அ> சிற�தவ
��� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ6 

விைள��() அ> $ேதவா.6.059.1 

 ெபா�ளவ
��. ெபா� உைர ஆ6 நி�ற(R) அ> /க�வா
 /க� 

தைகய_�ைற.எ*.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ல(R) அ> $ேதவா.6.059.2 

 உ� இரB?_ெப.(இரB?_ெப.+உ_சா�.) ஒ�ேறா? ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஒRவா அ> உ� எ�9 உணர.படாத(R)அ> $ேதவா.6.059.3 

 தி� அதிைக� ெத� ெக>ல நாட�_�றி.வி.&.(நா?_ெப.+அ�_பட
.ஒ�.) அ> 

தி� வ <ர=டான�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) அ> $ேதவா.6.059.4 

 உைரமாைலஎ-லா உைடய அ> உைரயா- உணர.படாத அ> $ேதவா.6.060.1 

 வைரமாைத வாடாைம ைவ��() அ> வானவ
க# தா 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வா���() அ> 

$ேதவா.6.060.2 

 அைரமா�திைரயி- அட1�() அ> அகல_ெப.(அகல_ெப.) அள�கி$பா
 

இ-லா அ> $ேதவா.6.060.3 

 கைர மா1 கலி� ெக>ல நாட�_�றி.வி.&.(நா?_ெப.+அ�_பட
.ஒ�.) அ> கம� 

வ <ர=டான� காபாலி அ> $ேதவா.6.060.4 



 ந9மல
 ஆ6 நா9_ெப.எ*.(நா9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

மல
*ேசவ> ந? ஆ6 உலக_ெப.(உலக_ெப.) நா? ஆய(R) அ> $ேதவா.6.061.1 

 ெசறிகதி� தி1கI ஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

அ> த<�திர# ஆ6 உ#ேள திக��த அ> $ேதவா.6.061.2 

 ம9 மதிைய மா3 க:D அ> ம�திர& த�திர& ஆய அ> $ேதவா.6.061.3 

 ெசறி ெக>ல நாட
 ெப�மா� அ> தி� வ <ர=டான�� எ 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) அ> $ேதவா.6.061.4 

 அணியனD ேசயனD அ-லா அ> அ>யா
க=� ஆ
 அ&த ஆய அ> 

$ேதவா.6.062.1 

 பணிபவ
��. பா1� ஆக வ-ல(R) அ> ப$9 அ$றா
 

ப$9_ெப.எ*.(ப$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பவள(R) அ> 

$ேதவா.6.062.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ> ெபா� அ> மாB/_ெப.(மாB/_ெப.) ஆ அ> 

ம���_ெப.(ம���_ெப.) ஆ6. பிணி த<
�க வ-ல(R) அ> $ேதவா.6.062.3 

 தணி/ ஆ? தBெக>ல நாட�_�றி.வி.&.(நா?_ெப.+அ�_பட
.ஒ�.) அ> தைக 

சா
 வ <ர=ட� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) அ> $ேதவா.6.062.4 

 அ தாமைர.ேபா� அல
�த(R) அ> அர�கைன5 ஆ$ற-_ெப.(ஆ$ற-_ெப.) 

அழி�த(R) அ> $ேதவா.6.063.1 

 &��ஆகி &�ேன &ைள�த அ> &ழ1�_ஏவ.(&ழ1�_வி.) அழ- ஆ6 

ந<Bட_ெப.எ*.(ந<#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) எ @
�தி அ> $ேதவா.6.063.2 

 ப��_ெப.(ப��_ெப.) ஆ? ெம-விரலா# பாக� அ> பவள�தடவைரேய 

ேபா-வா� அ> $ேதவா.6.063.3 

 ெவ�தா
 3டைல ந<9 ஆ?() அ>-வ <ர=ட காத-_ெப.(காத-_ெப.) 

விமல�(�) அ> $ேதவா.6.063.4 



 ெச-வ. /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெக>ல வ <ர=ட()& சி$ேறம& 

ெப��_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) �$றால()& 

$ேதவா.6.064.1 

 தி-ைல* சி$றபல& ெத�Jட(-)A ெத� ஆைன�காD 

சிரா.ப#ளி(6)5 $ேதவா.6.064.2 

 ந-N� ேதவ��> ம�க(-)A ந-லவ
க# 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� நாைர0� 

$ேதவா.6.064.3 

 க-லல� ெந?/�வ� கபால ஏ�தி� க=ட1க�ேதா? உைறவா
 கா./�கேள 

$ேதவா.6.064.4 

 த<
�த./ன- ெக>ல வ <ர=ட()& தி��ேகாவ-வ <ர=ட ெவBெண6 ந-N
 

$ேதவா.6.065.1 

 ஆ
��_வி.எ*.(ஆ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�வி வ <� 3ைனந<
 

அBணாமைல அைறயணி ந-N�() அரெநறி5 $ேதவா.6.065.2 

 ஏ��மி�க# ந<
 ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈச� இைடம�� இ�னப
 

ஏகப & $ேதவா.6.065.3 

 கா
� தய1�_வி.(தய1�_வி.) ேசாைல� கயிலாய & கBUதலா� 

த�Hைடய_த$.3.(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) கா./�கேள 

$ேதவா.6.065.4 

 சிைற ஆ
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெக>ல வ <ர=ட()& தி�. பாதி�./லி0
 தி� 

ஆமா�L
 $ேதவா.6.066.1 

 �ைற ஆ
 வன &னிக# ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேசா$9��ைற ���தி 

ெந6�தான()& $ேதவா.6.066.2 



 அைற ஆ
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ஒ:� காவிV 2� ஐயா$9 அ&த
-பழன 

ந-ல $ேதவா.6.066.3 

 கைற ஆ
 ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) /ைட 2� கான.ேப� க:���9-

த&ைடய கா./�கேள $ேதவா.6.066.4 

 திைர ஆ
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெக>ல வ <ர=ட()& தி� ஆ8
 ேதW
 தி� 

ெந-லி�கா $ேதவா.6.067.1 

 உைரயா
 ெதாழ நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஒ$றி0� 

ஓ�L� மா$ேப9 மா��ைற5 $ேதவா.6.067.2 

 வைர ஆ
 அ�வி 2� மாநதி5 மாகாள ேகதார மா ேம�(R)D 

$ேதவா.6.067.3 

 கைர ஆ
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ஒ:� காவிV 2� கடப��ைற உைறவா
 

கா./�கேள $ேதவா.6.067.4 

 ெச: ந<
.-/ன- ெக>ல வ <ர=ட()& தி�/ரா�தக ெத� ஆ
 ேதவ <*3ர 

$ேதவா.6.068.1 

 ெகா: ந<
 /ைட 3ழி�� ேகா=?�காD �ட@�� ேகாகரண 

ேகால�காD $ேதவா.6.068.2 

 பழி ந<
ைம இ-லா. பன1கா=X� பைன0
 பய$Y
 பரா6��ைற5 

$ேதவா.6.068.3 

 க:ந<
 ம� வி�5_ெப.எ*.(வி�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

காளி1க()&-கணபத<*3ர�தா
 த கா./�கேள $ேதவா.6.068.4 

 ெத6வ. /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெக>ல வ <ர=ட()& ெச:� 

தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) பிடW� 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.069.1 

 பRவ தி�5 ப�.பத()& பறியN
 வ <ர=ட பாவநாச $ேதவா.6.069.2 



 மRவ திைர5 மணி_ெப.(மணி_ெப.) &�த()& மைற�கா? வா6@
 

வல�3ழி(6)5 $ேதவா.6.069.3 

 கRைவ வா�வB? பBேண பா? கழி.பாைல-த&ைடய கா./�கேள 

$ேதவா.6.069.4 

 ெதB_ெப.அ.(ெதB_ெப.அ.) ந<
.-/ன- ெக>ல வ <ர=ட()& த<�காலிவ-ல 

தி� ேவ=>(6)5 $ேதவா.6.070.1 

 உB ந<
 ஆ
 ஏடக& ஊற- அப
 உைற0
 நைற0
 அரண ந-N
 

$ேதவா.6.070.2 

 விBணா
 விைடயா� விளம
 ெவBணி மீய*2
 வ <ழிமிழைல 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.070.3 

 கB ஆ
 Uதலா
 கர/ர()&-காபாலியா
 அவ
த கா./�கேள $ேதவா.6.070.4 

 ெத#I /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெக>ல வ <ர=ட()& திBQ*3ர& 

தி�./க(-)N
 $ேதவா.6.071.1 

 எ#I பைடயா� இைட�தான()& ஏய*ீ3ர& ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) 

ஏம_ெப.(ஏம_ெப.) Jட- $ேதவா.6.071.2 

 ெகா#I_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) இலய�தா
 

ேகா>காD �ர1கணி- &=ட& �9பலாD $ேதவா.6.071.3 

 க# அ��த� ெத#ளியா
 உ#கி ஏ�� காேராண-த&ைடய கா./�கேள 

$ேதவா.6.071.4 

 சீ
 ஆ
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெக>ல வ <ர=ட()& தி��கா=?.ப#ளி தி� 

ெவBகா? $ேதவா.6.072.1 

 பாரா
 பரD_ெப.எ*.(பர_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) சீ
. ைப�ஞ<லி5 

ப�தைணந-N� பா2
 ந-ல $ேதவா.6.072.2 

 ந<
 ஆ
 நிைற வய-_ெப.(வய-_ெப.) 2� நி�றி0� ெந?1கள& 

ெந-ெவBெண6 ெந-வாயி(-)A $ேதவா.6.072.3 



 கா
 ஆ
 கம� ெகா�ைற�தாரா
�� எ�9-கடW�- வ <ர=ட-கா./�கேள. 

$ேதவா.6.072.4 

 சி�� /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெக>ல வ <ர=ட()& தி� வா�சிய& தி� 

ந#ளா9 $ேதவா.6.073.1 

 அ தBெபாழி- /ைட 2� அேயாக�தி5 ஆ�J� ஆW� 

ஆ�ப=>(6)5 $ேதவா.6.073.2 

 எத ெப�மா$� இட_ெப.(இட_ெப.) ஆவ�(R) இைட*3ர& 

எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) தைல*ச1கா? $ேதவா.6.073.3 

 க�த கம:_ெப.எ*.(கம�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கரவ <ர()& 

கடF
� கர�ேகாயி--கா./�கேள. $ேதவா.6.073.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெக>ல வ <ர=ட()& தி�* 

ெசெபா�ப#ளி தி�. Fவண& $ேதவா.6.074.1 

 வாேனா
 வண1�_ெப.எ*.(வண1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

மண�ேசா�(6)5 மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) உ�ைசமாகாள வாரணாசி 

$ேதவா.6.074.2 

 ஏேனா
க# ஏ�� ெவ�ள <*3ர இல1� ஆ
 ப�.பத�ேதா? ஏB ஆ
 

ேசாைல� $ேதவா.6.074.3 

 கா� ஆ
 மயி-_ெப.(மயி-_ெப.) ஆ
 க�மா�(6)5-கைறமிட$றா
 

த&ைடய கா./�கேள. $ேதவா.6.074.4 

 தி� ந<
.-/ன- ெக>ல வ <ர=ட()& தி� அள.F
 ெத$� ஏ9 சி�தவட 

$ேதவா.6.075.1 

 உ� ந<
 வள_ெப.(வள_ெப.) ெப�� மா நி�ப()&-மயிலா.பி- ம�னினா
 

ம�னி ஏ�� $ேதவா.6.075.2 

 ெப�ந<
 வள
சைடயா� ேபணி நி�ற-பிரம/ர 3ழிய- ெபBணாகட 

$ேதவா.6.075.3 



 க�ந<லவB? அர$9 காள�தி(6)5 கயிலாய-த&ைடய கா./�கேள. 

$ேதவா.6.075.4 

 வி$9 ஊB ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லாத ந-J
�தா� காB விய�க*சி� 

கப� காB பி*ைச அ-லா- $ேதவா.6.076.1 

 ம$9 ஊB ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லாத மா ச�ர� காB மயான�� 

ைம�த�காB மா3 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லா. $ேதவா.6.076.2 

 ெபா� LB காB மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந-��9 ஒ.பா� காB 

ெபா6யா�_எதி
.ம.வி.எ*.(ெபா6_வி.+ஆ�_எதி
.ம.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஏ: தா1கி 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.076.3 

 க--LB காB-காள�தி காண.ப=ட கண நாத� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� கB உளாேன $ேதவா.6.076.4 

 இ>.பா� காB எ� விைனைய ஏகப� காB எA/ ஆபரண� காB 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) &�ேன $ேதவா.6.077.1 

 &>.பா� காB @உல� ஆயினா� காB &ைறைமயா- ஐ/�5 

வ:வா வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.077.2 

 ப>�தா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பா3பத� காB 

பரா6��ைறயா� பழன_ெப.(பழன_ெப.) ைப�ஞ<லியா� காB $ேதவா.6.077.3 

 க>�தா
 கம�ெகா�ைற� கBணியா� காB-காள�தியா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட
.ஒ�.) எ� கB உளாேன $ேதவா.6.077.4 

 நாரண� காB நா�&க�_ெப.(நா�&க�_ெப.) காB நா-ேவத� காB ஞான. 

ெப�1கட$� ஓ
 நாவா6 அ�ன $ேதவா.6.078.1 

 Fரண� காB /Bணிய� காB /ராண� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB 

/�சைடேம- /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ஏ$ற /னித� தா�காB $ேதவா.6.078.2 



 சாரண� காB ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) காB கதிேரா� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB த�ைம� கB-தாேனகாB த�ேகா
�� 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.078.3 

 காரண� காB-காள�தி காண.ப=ட கண நாத� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� கB உளாேன. $ேதவா.6.078.4 

 ெச$றா� காB எ� விைனைய த< ஆQ காB தி� ஒ$றி0ரா� காB 

சி�ைதெச6வா
�� $ேதவா.6.079.1 

 உ$றா� காB ஏகப ேமவினா� காB உைமயா# ந-ெகா: 

ந�_ெப.அ.(ந-_ெப.அ.) காB இைமேயா
 ஏ�� $ேதவா.6.079.2 

 ெசா--தா� காB ேசா$9��ைற உளா� காB 3றாேவ�த� ஏவல�ைத ந<றா 

ேநா�க� $ேதவா.6.079.3 

 க$றா� காB-காள�தி காண.ப=ட கணநாத� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� கB உளாேன. $ேதவா.6.079.4 

 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அக�தா� தைலேமலா� வா�கி� 

உ#ளா� வா6 ஆர� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ>ேய பா? ெதாBட
 

$ேதவா.6.080.1 

 இன�� அக�தா� இைமயவ
த சிர�தி�ேமலா� ஏ� அBட�� அ.பாலா� 

இ._3=.(இ_பதி.ெப.+._ஒ$.) பா- ெசெபா� $ேதவா.6.080.2 

 /ன�� அக�தா� ந91ெகா�ைற. ேபாதி� உ#ளா� ெபா�./ இைடயா� 

ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) இைடயா� கா$றி� உ#ளா� $ேதவா.6.080.3 

 கன�� அக�தா� கயிலாய�� உ*சி_ெப.(உ*சி_ெப.) உ#ளா� காள�தியா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட
.ஒ�.) எ� கB உளாேன. $ேதவா.6.080.4 

 எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) &� ேதா�றாேம ேதா�றினா� காB ஏகப 

ேமயா� காB இைமேயா
 ஏ�த. $ேதவா.6.081.1 



 ெபா-லா. /ல�_ெப.(/ல�_ெப.) ஐ�� ேபா�கினா� காB /�சைட ேம- பா6 

க1ைக F��தா� காB $ேதவா.6.081.2 

 ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) விைட ேம$ெகாB? நாக_ெப.(நாக_ெப.) FB? 

நளி
 சிர ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தி ஓ
 நாB_ெப.(நாB_ெப.) ஆ6 

அ$ற_ெப.எ*.(அ9_வி.+$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.081.3 

 க- ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேம- 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) காபாT காB-

காள�தியா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட
.ஒ�.) எ� கB உளாேன. $ேதவா.6.081.4 

 கா� உ�D கBட�� எ கB உளா� காB கBட� காB 

வB?_ெப.(வB?_ெப.) உBட ெகா�ைறயா� காB $ேதவா.6.082.1 

 எ� பவள வBண�_ெப.(வBண�_ெப.) காB ஏகப� காB எBதிைச5 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆய �ண�தினா� காB $ேதவா.6.082.2 

 தி�/ர1க# த< இ=ட த< ஆ> காB த<விைனக# த<
�தி? எ� சி�ைதயா� காB 

$ேதவா.6.082.3 

 கா� உ�ைவ ேபா
�� உக�த காபாT காB-காள�தியா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட
.ஒ�.) எ� கB உளாேன. $ேதவா.6.082.4 

 இ- ஆ>* சி-பலி ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஏ$கி�றா� காB இைமயவ
க# 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இைற�ச இ��கி�றா� 

காB $ேதவா.6.083.1 

 வி- ஆ> ேவடனா6 ஓ>னா� காB ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) PA 

ேச
�த_ெப.எ*.(ேச
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அகல�தா� காB 

$ேதவா.6.083.2 

 ம- ஆ? திர# ேதா#ேம- ம:வாள� காB மைலமக# த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

மணாள� காB மகி���_வி.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) &�நா# 

$ேதவா.6.083.3 



 க-லாலி� கீ� இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) காபாTகா� 

காள�தியா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட
.ஒ�.) எ� கB உளாேன. $ேதவா.6.083.4 

 ேதன. F வB?_ெப.(வB?_ெப.) உBட ெகா�ைறயா� காB தி� 

ஏகப�தா� காB ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ஆ
��_வி.எ*.(ஆ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ�க $ேதவா.6.084.1 

 ஞான. F1ேகாைதயா# பாக�தா� காB நப� காB ஞான�� ஒளி ஆனா� 

காB $ேதவா.6.084.2 

 வான. ேப
 ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மறிய ஓ> 

ம=>�� நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) காB 

வB?_ெப.(வB?_ெப.) ஆ
 ேசாைல� $ேதவா.6.084.3 

 கான.ேப8ரா� காB கைற� கBட� காB-காள�தியா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட
.ஒ�.) எ� கB உளாேன $ேதவா.6.084.4 

 இைறயவ� காB ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆயினா�காB 

ஏ�கடA 2� மைல5 ஆயினா� காB $ேதவா.6.085.1 

 �ைற உைடயா
 �$ேறவ- ெகா#வா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB 

�ட@�கி- கீ��ேகா=ட ேமவினா� காB $ேதவா.6.085.2 

 மைற உைடய வாேனா
 ெப�மா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணிகBட� காB 

$ேதவா.6.085.3 

 கைற உைடய கBட�� எ காபாT காB-காள�தியா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட
.ஒ�.) எ� கB உளாேன $ேதவா.6.085.4 

 உBணா அ�ந�ச உBடா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB ஊழி�த< 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட
.ஒ�.) காB உக.பா
 காண. 

$ேதவா.6.086.1 



 பB ஆர. ப- இலய பா>னா�_வி.&.(பா?_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) 

காB பயி�ற_ெப.எ*.(பயி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நா- ேவத�தி� 

பBபினா� காB $ேதவா.6.086.2 

 அBணாமைலயா� காB அ>யா
 ஈ=ட அ> இைணக# 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அ�Iவா� காB $ேதவா.6.086.3 

 கB ஆர� காBபா
�� ஓ
 கா=சியா� காB-காள�தியா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட
.ஒ�.) எ� கB உளாேன $ேதவா.6.086.4 

 வBண1க# தா பா> வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வலி 

ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வைள கவ
�தா
-வைகயா- 

நைம� $ேதவா.6.087.1 

 கB அபா- நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ6� கனல. 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) க>ய� ஓ
 விைட ஏறி-

காபாலி(6)யா
 $ேதவா.6.087.2 

 3Bண1க# தா ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

�ைதய. Fசி�ேதா- உ?�� P- FB? ேதா�ற�ேதா�ற $ேதவா.6.087.3 

 அBணலா
 ேபாகி�றா
 வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

காண <
-அழகியேர ஆமா�L
 ஐயனாேர $ேதவா.6.087.4 

 ெவ�தா
 ெவBெபா>. Fசி ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வி�சைடேம--தா 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வ <ைண ஏ�தி $ேதவா.6.088.1 

 க�தார தா &ரலா ேபாகா நி$க_விய1.வி.&.(நி-_வி.+க_விய1.வி.&.�றி.) 

கைற ேச
 மணிமிட$ற<
 ஊ
 ஏ� : எ�ேற� $ேதவா.6.088.2 



 ெநா�தா
 ேபா- வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) என� இ-ேல 

/�� :Uட1� ஏ
 இைட மடவா6 ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
 ேக=கி- 

$ேதவா.6.088.3 

 அ தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல
 ேம- அளி-வB? யா� ெச6 ஆமா�L
: 

எ�9 அ>க# ேபாயினாேர $ேதவா.6.088.4 

 க=ட1க தா ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ைகயி- ஏ�தி க>ய விைட ஏறி-

காபாலி(6)யா
 $ேதவா.6.089.1 

 இ=ட1க# தா ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இ-ேல /�� 

இ? பலி5 இட� ெகா#ளா
_வி.&.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி
.ம.+அ
_பட
.ப�.) 

ேபாவா
 அ-ல
 $ேதவா.6.089.2 

 ப=>ைம5 ப>9ேம ேப3கி�றா
 பா
.பாைர. பா�3 அழி.பா
 ேபா-கி�றா
 

தா $ேதவா.6.089.3 

 அ=>ய சி-பலி5 ெகா#ளா
_வி.&.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி
.ம.+அ
_பட
.ப�.) 

வி#ளா
-அழகியேர ஆமா�L
 ஐயனாேர $ேதவா.6.089.4 

 பைச�த பல Fத�த
 பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) பட நாக�க*ைசய
 பி*ைச�� 

எ�9 அ1� $ேதவா.6.090.1 

 இைச�த� ஓ
 இய-பின
 எ�யி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இைமயா 

&�கBணின
 நா-ேவத�த
 $ேதவா.6.090.2 

 பிைச�த தி�ந<$றின
 ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) ஓ
பாக பி�D_ெப.(பி�D_ெப.) 

அறியா. பி�ஞகனா
 ெதB_ெப.அ.(ெதB_ெப.அ.) ந<
� க1ைக $ேதவா.6.090.3 

 அைச�த_ெப.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தி�&>ய
 அ1ைக� 

த<ய
-அழகியேர ஆமா�L
 ஐயனாேர $ேதவா.6.090.4 

 உ�# உைடய ேத
 /ரவிேயா? யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒ�றாA �ைறD 

இ-ைல ஊ
திெவ# ஏ9 $ேதவா.6.091.1 



 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உைடய கBட�த
 ெச�த<வBண
 இைமயவ
க# 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� இைறவனா
 தா 

$ேதவா.6.091.2 

 ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) உைடய
 அ-ல
 இல� அ-ல
 /லி�ேதா- உைட 

ஆக. Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.091.3 

 அ�# உைடய அ ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா
ப
-

அழகியேர ஆமா�L
 ஐயனாேர $ேதவா.6.091.4 

 வ <9 உைடய ஏ9 ஏறி ந<9 Fசி ெவBேதா? 

ெப6�_வி.எ*.(ெப6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இட1ைக வ <ைண ஏ�தி 

$ேதவா.6.092.1 

 J9 உைடய மடவா# ஓ
பாக 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) �ைழ 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெகா?ெகா=> ெகா=டா 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.092.2 

 பா9 உைடய ப?தைல ஓ
 ைகயி- ஏ�தி பலி ெகா#வா
 அ-ல
 ப>ேற 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.092.3 

 ஆ9 உைடய சைட&> எ அ>க# ேபாA-அழகியேர ஆமா�L
 ஐயனாேர 

$ேதவா.6.092.4 

 ைக ஓ
 கபால�த
 மானி� ேதால
 க��� உைடய
 நி��தரா6� காBபா
 

&�ேன $ேதவா.6.093.1 

 ெச6ய_�ைற.எ*.(ெச6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) தி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<9 ஆ> திக� /�சைட &>ேம--தி1க# 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.093.2 

 ெம6 ஒ�பாக�� உைமைய ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேமவா
 தி�/ர1க# ேவவ* ெச6� $ேதவா.6.093.3 



 ஐயனா
 ேபாகி�றா
 வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) காண <
-

அழகியேர ஆமா�L
 ஐயனாேர $ேதவா.6.093.4 

 :ஒ�றாA �ைறD இ-ைல ஊ
தி ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ9 ஒ$றி0
 

உ ஊேர உணர� Jற<
 $ேதவா.6.094.1 

 நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) எ� 

ெச6வ <
 ேபாவ <
 ஆகி- ெந$றிேம- கB கா=> நிைற5 ெகாBQ
 

$ேதவா.6.094.2 

 எ�9 தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வைகேய இட
 

ெச6கி�ற<
 இ���_ெப.எ*.(இ���_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஊ
 

இனி அறி�ேதா ஏகப()ேமா $ேதவா.6.094.3 

 அ�றி�தா� ேபாகி�ற<
 அ>க# எேமா? :-அழகியேர ஆமா�L
 ஐயனாேர 

$ேதவா.6.094.4 

 க-லல� தா ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

காள�தி(6)யா
 க>ய விைட ஏறி காண�காண $ேதவா.6.095.1 

 இ-லேம தா /�தா :இ?மி� பி*ைச : எ�றா��� எதி
 எ:�ேத� எ1� 

காேண� $ேதவா.6.095.2 

 :ெசா-லாேத ேபாகி�ற<
 உ ஊ
 ஏ� ���தி பழனேமா ெந6�தான()ேமா : 

$ேதவா.6.095.3 

 அ-லேல ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>க# ேபாகி�றா
 

தா-அழகியேர ஆமா�L
 ஐயனாேர $ேதவா.6.095.4 

 ம:1கலா ந<9 ஆ? மா
ப
 ேபாA மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிழைல ேமய 

மணாள
 ேபாA $ேதவா.6.096.1 

 ெகா:1�வைள� ேகாைத�� இைறவ
 ேபாA ெகா?ெகா=> தாள 

உைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.096.2 



 ெச:1 கயிலாய�� எ ெச-வ
 ேபாA ெத� அதிைகவ <ர=ட ேச
�தா
 

ேபாA $ேதவா.6.096.3 

 அ:1கினா
 ஐ5றD த<
.பா
 ேபாA-அழகியேர ஆமா�L
 ஐயனாேர 

$ேதவா.6.096.4 

 ேநாத1க இ-லாதா
 நாக_ெப.(நாக_ெப.) FBடா
 P- FBடா
 P- ேம- 

ஓ
 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) FBடா
 $ேதவா.6.097.1 

 ேப6_ெப.(ேப6_ெப.) த1� ந<# கா=>- ந=ட ஆ> பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 2? 

சைடேம- ஓ
 /னA 2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.097.2 

 ஆ த1� ைப1�ழலா# பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ெகாBடா
 அன- 

ெகாBடா
 அ�திவா6 வBண_ெப.(வBண_ெப.) ெகாBடா
 $ேதவா.6.097.3 

 பாத_ெப.(பாத_ெப.) க ந<9 ஏ$றா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-

ப�தைணந-Nராேர. $ேதவா.6.097.4 

 கா?_ெப.(கா?_ெப.) அலா- க�தாதா
 கட-ந�3 உBடா
 

களி$9_ெப.(களி$9_ெப.) உ�ைவ ெம6 ேபா
�தா
 கல� 

அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஆக $ேதவா.6.098.1 

 ஓ? அலா- க�தாதா
 ஒ$றி0ரா
 உ9 பிணி5 ெச9 பைக5 ஒ$ைற� 

கBணா- $ேதவா.6.098.2 

 ப?ீ_ெப.(ப?ீ_ெப.) உலா தைன 

ெச6வா
_வி.&.(ெச6_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ
_பட
.ப�.) பிடவ_ெப.(பிடவ_ெப.) 

ெமா�ைத �ட&ழவ ெகா?ெகா=> �ழA ஓ1க. $ேதவா.6.098.3 

 பாடலா
 ஆடலா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-ப�தைணந-Nராேர. 

$ேதவா.6.098.4 

 Fத.பைட உைடயா
 ெபா1� Pலா
 /லி�ேதா- உைடயினா
 ேபா
 

ஏ$றி(�)னா
 $ேதவா.6.099.1 



 ேவத�ெதாழிலா
 வி�ப_�ைற.எ*.(வி�/_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நி�றா
 

வி�சைடேம- ெவBதி1க# கBணி 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.099.2 

 ஓத�� ஒலி கட-வா6 ந�ச உBடா
 உபேரா? அெபா�Hலக ஆB? 

$ேதவா.6.099.3 

 பாத�ெதா? கழலா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-ப�தைணந-Nராேர. 

$ேதவா.6.099.4 

 ந<
 உலா சைட&>ேம--தி1க# ஏ$றா
 ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) ஏ$றா
 

அ1ைகயி- நிைற5 ஏ$றா
 $ேதவா.6.100.1 

 ஊ
 எலா பலி ஏ$றா
 அரவ ஏ$றா
 ஒலிகட-வா6 ந�ச மிட$றி- ஏ$றா
 

$ேதவா.6.100.2 

 வா
 உலா &ைல_ெப.(&ைல_ெப.) மடவா# 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ஏ$றா
 ம: ஏ$றா
 மா�மறி ஓ
 ைகயி- 

ஏ$றா
 $ேதவா.6.100.3 

 பா
 உலா /க� ஏ$றா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-ப�தைணந-Nராேர. 

$ேதவா.6.100.4 

 ெதாBட
 ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� ேசாதி 

ஏ$றா
 �ள1கா மணி_ெப.(மணி_ெப.) &>யா
 Lய ந<$றா
 $ேதவா.6.101.1 

 இBைட* சைட &>யா
 ஈம 

2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இ? பிண�கா=? ஆடலா
 

ஏம_ெப.(ஏம_ெப.) ேதா9 $ேதவா.6.101.2 

 அBட���� அ._3=.(அ_பதி.ெப.+._ஒ$.) /ற�தா
 ஆதி ஆனா
 அ��கனா6 

ஆ
 அழ- ஆ6 அ>யா
ேமைல. $ேதவா.6.101.3 

 பBைட_ெப.அ.(பB?_ெப.) விைன அ9.பா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-

ப�தைணந-Nராேர. $ேதவா.6.101.4 



 கட_ெப.(கட_ெப.) ம�H களியாைன உ�ைவ ேபா
�தா
 கான.ேப
 காதலா
 

காத-ெச6� $ேதவா.6.102.1 

 மட_ெப.(மட_ெப.) ம�H அ>யா
 த மன�தி� உ#ளா
 மா� உ� ேதா- 

மிைச�ேதாளா
 ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) காண $ேதவா.6.102.2 

 நட ம�னி ஆ?வா
 நாக_ெப.(நாக_ெப.) FBடா
 நா-மைறேயா? ஆ9 

அ1க நவி�ற_ெப.எ*.(நவி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாவா
 

$ேதவா.6.102.3 

 பட ம�H தி�&>யா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-ப�தைணந-Nராேர. 

$ேதவா.6.102.4 

 &$றா மதி* சைடயா
 @வ
 ஆனா
 @உல� ஏ�� &த-வ
 ஆனா
 

$ேதவா.6.103.1 

 க$றா
 பரD_ெப.எ*.(பர_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கழலா
 

தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) க1ைகயா# காதலா
 கா/_ெப.(கா/_ெப.) ஏ6 ேதாளி 

$ேதவா.6.103.2 

 ப$9 ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பாக�தா
 பா- 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றா
 பா�ைமயா- ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

உலக_ெப.(உலக_ெப.) ஆனா
 $ேதவா.6.103.3 

 ப$றா
 மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) எ��தா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-

ப�தைணந-Nராேர. $ேதவா.6.103.4 

 கB அம� ெந$றியா
 கா=டா
 நா=டா
 கன ம:வா# ெகாBட� ஓ
 ைகயா
 

ெச�னி. $ேதவா.6.104.1 

 ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) அம� சைட&>யா
 ேப
 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

இ-லா
 பிற./ இலா
_�றி.வி.&.(இ-_ெப.+ஆ
_பட
.ப�.) இற./ 

இலா
_�றி.வி.&.(இ-_ெப.+ஆ
_பட
.ப�.) பிணி ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

இ-லா
 $ேதவா.6.104.2 



 மBணவ� வானவ� ம$ைறேயா� மைறயவ� 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எதிேர 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�த. $ேதவா.6.104.3 

 பB அம� பாடலா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-ப�தைணந-Nராேர. 

$ேதவா.6.104.4 

 ஏ9 ஏறி ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நி�றா
 இைமயவ
க# 

எ.ெபா:� இைற�ச நி�றா
 $ேதவா.6.105.1 

 ந<9 ஏ9 ேமனியா
 ந<ல_ெப.(ந<ல_ெப.) உBடா
 ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) 

உBடா
 அ1ைக அனA உBடா
 $ேதவா.6.105.2 

 ஆ9 ஏ9 ெச�னியா
 ஆ� அ�3 ஆ> அன- உமி: ஐவா6 அரD ஆ
�தா
 

$ேதவா.6.105.3 

 பா9 ஏ9 ெவBதைலயா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-ப�தைணந-Nராேர. 

$ேதவா.6.105.4 

 க- ஊ
 க> மதி-க# @�9 எ6தா
 காேராண காதலா
 

காத-_ெப.(காத-_ெப.) ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.106.1 

 ந-Nரா
 ஞான�தா
 ஞான ஆனா
 நா-மைறேயா? ஆ9 அ1க 

நவி�ற_ெப.எ*.(நவி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாவா
 $ேதவா.6.106.2 

 ம- ஊ
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைலயி�ேம- 

இ���_வி.எ*.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

அர�க
ேகா� தைலைய மாள* ெச$9 $ேதவா.6.106.3 

 ப- ஊ
 பலி தி�வா
 ைப1கB ஏ$றா
 பலி ஏ$றா
-ப�தைணந-Nராேர. 

$ேதவா.6.106.4 



 பிறவாேத ேதா�றிய_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெபமா� 

த�ைன ேபணாதா
 அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) தைம. ேபணாதாைன 

$ேதவா.6.107.1 

 �றவாேத க=? அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ேசாதியாைன L ெநறி�� L ெநறி ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.107.2 

 திற_ெப.(திற_ெப.) ஆய எ�திைச5 தாேன ஆகி� தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.107.3 

 நிற_ெப.(நிற_ெப.) ஆ ஒளியாைன ந<Xராைன -ந<தேன� எ�ேன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.107.4 

 பி�தாH &�தாH ஆனா� த�ைன பி�த
��. பி�தனா6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.108.1 

 ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) ஆ1� அறி�தவ
�� தாேன 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந-விைன5 த<விைன5 

ஆனா� த�ைன $ேதவா.6.108.2 

 ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஓ1கி_வி.எ*.(ஓ1�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) விB_ெப.(விB_ெப.) 

அளD த< ஆனாைன தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.108.3 

 நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆய ந<X
 நிலாவினாைன -

ந<தேன� எ�ேன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.108.4 

 இ-லாைன -எR இட�� -உ#ளா� த�ைன இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

நிைனயாதா
�� இ�னா தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $ேதவா.6.109.1 



 வ-லாைன வ- அைட�தா
�� அ�I வBண_ெப.(வBண_ெப.) 

மா=டாதா
�� எ�திற�� மா=டாதாைன $ேதவா.6.109.2 

 ெச-லாத_எதி
.ம.ெப.எ*.(ெச-_வி.ஆ�_எதி
.ம.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெச�ெநறி�ேக 

ெச-வி.பாைன தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.109.3 

 ெந-லா- விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ந<Xராைன -ந<தேன� எ�ேன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.109.4 

 கைலஞான க-லாேம க$பி�தாைன க? நரக சாராேம கா.பா� த�ைன 

$ேதவா.6.110.1 

 பல ஆய ேவட1க# தாேன ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

பணிவா
க=� அ1� அ1ேக ப$9 ஆனாைன $ேதவா.6.110.2 

 சிைலயா- /ர எ��த த<ஆ>(6)ைய தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.110.3 

 நிைல ஆ
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட ந<Xராைன -ந<தேன� எ�ேன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.110.4 

 ேநா�காேத எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) அளD ேநா�கினாைன 

U�காேத யா� ஒ�9 U�கினாைன $ேதவா.6.111.1 

 ஆ�காேத யா� ஒ�9 ஆ�கினாைன அ�காதா
 

அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) தைம அ�காதாைன $ேதவா.6.111.2 

 ேத�காேத ெதBகட- ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா� த�ைன தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.111.3 

 ந<�காத ேப
 ஒளி ேச
 ந<Xராைன -ந<தேன� எ�ேன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.111.4 



 FB அலா. Fணாைன Fசா* சா�த_ெப.(சா�த_ெப.) உைடயாைன &ைட 

நா9_ெப.எ*.(நா9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) /� கல�தி- 

$ேதவா.6.112.1 

 ஊB அலா ஊணாைன ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) காணா உ�தமைன ஒளி 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேமனியாைன 

$ேதவா.6.112.2 

 ேசB_ெப.(ேசB_ெப.) உலா ெச: பவள���9 ஒ.பாைன தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.112.3 

 ந<B உலா மல
� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ந<Xராைன -ந<தேன� எ�ேன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.112.4 

 உைர ஆ
 ெபா�I�� உல./ இலாைன ஒழியாேம 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) உ�D ஆனா� த�ைன $ேதவா.6.113.1 

 /ைர ஆ6� கன ஆ6 ஆ��� ஆழாதாைன /தியனD ஆ6 மிகD பைழயா� 

த�ைன $ேதவா.6.113.2 

 திைர ஆ
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ேச
 ம�ட�தாைன தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.113.3 

 நிைர ஆ
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட ந<Xராைன -ந<தேன� எ�ேன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.113.4 

 J
 அரவ�� அைணயாH �ளி
தBெபா6ைக மலரவH J>* 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அறியமா=டா
 

$ேதவா.6.114.1 

 ஆ
 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா
 ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) :அறிேவா: 

எ�பா
�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) அறிய- ஆகா* $ேதவா.6.114.2 



 சீ
 அரவ� கழலாைன நிழ-_ெப.(நிழ-_ெப.) ஆ
 ேசாைல� தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.114.3 

 ந<
 அரவ� தBகழனி ந<Xராைன -ந<தேன� எ�ேன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.114.4 

 ைக எலா ெந6 பாய_�ைற.எ*.(பா6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) க:�ேத கி=ட 

கா- நிமி
�� நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உB�_ெப.எ*.(உB�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ைகய
 

ெசா�ன_ெப.எ*.(ெசா-_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.115.1 

 ெபா6 எலா ெம6 எ�9 க�தி. /��. /#Iவரா- அக.படா� உ6ய. 

ேபா�ேத� $ேதவா.6.115.2 

 ெச6 எலா ெச:1 கமல. பழன ேவலி� தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.115.3 

 ெந6த-_ெப.(ெந6த-_ெப.) வா6. /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) 

பட.ைப_ெப.(பட.ைப_ெப.) ந<Xராைன -ந<தேன� எ�ேன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.115.4 

 இக:_ெப.(இக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஆ9 எ1ஙேன 

ஏைழெந�ேச இகழா� பர��_வி.எ*.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.116.1 

 நகழ மா-வைர�கீ� இ=? அர�க
ேகாைன நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

அழி��_வி.எ*.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) 

அ�ளி*ெச6தா� த�ைன $ேதவா.6.116.2 

 திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மா மதகா�யி� உ� 

ேபா
�தாைன தி�. /�J
 ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

சிவேலாக(�)ைன $ேதவா.6.116.3 



 நிக:மா வ-லாைன ந<Xராைன -ந<தேன� எ�ேன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

நிைனயா ஆேற $ேதவா.6.116.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உ?�தி ஒ�ப� வாச- ைவ��(R) ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

எA/ Lணா உேராம ேம6��_வி.எ*.(ேம6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.117.1 

 தா எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) Jைர தவிர. ேபாவா
 

தய�க பல பைட�தா
 தா()மைரயினா
 $ேதவா.6.117.2 

 கா� எ?��_வி.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மா மயி-க# ஆA 

ேசாைல� கழி.பாைல ேமய கபால(அ).பனா
 $ேதவா.6.117.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இட�ைத_ெப.(இட_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ஊ? 

அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) வ-ைல* 

ெச-A_ெப.எ*.(ெச-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) வழி ைவ�தா
�� 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வழிேய ேபா� நாேம. $ேதவா.6.117.4 

 &ைற ஆ
�த &மதிA ெபா>யா* ெச$9 &�H ஆ6 பி�H ஆ6 

&�கB எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) $ேதவா.6.118.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ
�த சைட&>ேம- பா/_ெப.(பா/_ெப.) க1ைக 

பிண�க த<
�� உட� ைவ�தா
 ெபா�ய ந�3� $ேதவா.6.118.2 

 கைற ஆ
�த மிட$9 அட1க� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) எ�ைத-கழி.பாைல ேமய 

கபால (அ).பனா
 $ேதவா.6.118.3 

 மைற ஆ
�த வா6ெமாழியா- மாய யா�ைக வழி ைவ�தா
�� 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வழிேய ேபா� நாேம. $ேதவா.6.118.4 

 ெநளிD உBடா� க�தாேத நிமல� த�ைன நிைனமி�க# நி�தA 

ேநா�ைழயா# ஆய $ேதவா.6.119.1 



 ஒளி வB?_ெப.(வB?_ெப.) ஆ
 க�1�ழலி உைமயா# த�ைன ஒ�பாக�� 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>யா
 உ#கி 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.119.2 

 களி வB?_ெப.(வB?_ெப.) ஆ
 க� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) 2� கBட- 

ேவலி� கழி.பாைல ேமய கபால (அ).பனா
 $ேதவா.6.119.3 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) உB? ஆ
 மாய� �ரைப_ெப.(�ரைப_ெப.) 

ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வழி ைவ�தா
�� அRவழிேய 

ேபா� நாேம $ேதவா.6.119.4 

 ெபா> நா9 ேமனிய
 Fதி. ைபய
 /லி�ேதால
 ெபா1� அரவ
 FணPல
 

$ேதவா.6.120.1 

 அ> நா9 கமல�த
 ஆ8
 ஆதி ஆ� அ�3 ஆ? ஆதிைரயினா
 தா 

$ேதவா.6.120.2 

 க> நா9 F�ேசாைல கம���_வி.எ*.(கம�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நா9_ெப.எ*.(நா9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கழி.பாைல ேமய 

கபால(அ).பனா
 $ேதவா.6.120.3 

 ம> நா9 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இ மாய 

ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வழி ைவ�தா
�� 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வழிேய ேபா� நாேம. $ேதவா.6.120.4 

 விB_ெப.(விB_ெப.) ஆனா6 விBணவ
க# 

வி�பி_வி.எ*.(வி�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) :ேவத�தா6 கீத�தா6 விரவி 

எ1� $ேதவா.6.121.1 

 எB ஆனா6 எ:�� ஆனா6 கட-_ெப.(கட-_ெப.) ஏ� ஆனா6 இைற ஆனா6 

எ இைறேய : எ�9 

நி$�_ெப.எ*.(நி-_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.121.2 



 கB ஆனா6 கா
 ஆனா6 பா� ஆனா6 கழி.பாைல5# 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கபால (அ).பனா
 

$ேதவா.6.121.3 

 மB_ெப.(மB_ெப.) ஆன மாய� �ரைப_ெப.(�ரைப_ெப.) 

ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வழி ைவ�தா
�� 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வழிேய ேபா� நாேம. $ேதவா.6.121.4 

 விBண.ப வி*சாதர
க# ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வி� 

கதிேரா� எ� 3டரா� விB� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.122.1 

 பB அ.ப� ப�த
 மன��# ஏ5 ப3பதி பா3பத� ேதச@
�தி $ேதவா.6.122.2 

 கBண.ப� கB அ.ப� கB? உக�தா
-கழி.பாைல ேமய கபால(அ).பனா
 

$ேதவா.6.122.3 

 வBண. பிணி மாய யா�ைக ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வழி 

ைவ�தா
�� அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வழிேய ேபா� நாேம $ேதவா.6.122.4 

 பிண /-� பறீ- �ரைப_ெப.(�ரைப_ெப.) ெம6யா. ேபத.ப?கி�ற 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மீ
கா# $ேதவா.6.123.1 

 நிண_ெப.(நிண_ெப.) /-� 2ல�த
 ந<லகBட
 எB ேதாள
 எB 

நிைற�த_ெப.எ*.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) �ண�தினாேல 

$ேதவா.6.123.2 

 கண_ெப.(கண_ெப.) /-ல� க��� உக�தா
 கா�சி உ#ளா
-கழி.பாைல 

ேமய கபால(அ).பனா
 $ேதவா.6.123.3 

 மண_ெப.(மண_ெப.) /-� மாய� �ரைப_ெப.(�ரைப_ெப.) 

ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வழி ைவ�தா
�� 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வழிேய ேபா� நாேம $ேதவா.6.123.4 

 இய-/_ெப.(இய-/_ெப.) ஆய ஈசைன எ�ைதத�ைத எ� சி�ைத ேமவி 

உைறகி�றாைன $ேதவா.6.124.1 



 &ய-வாைன @
�திைய த<
�த ஆன தியபக� தி�2ல�� அன- நைகய� 

$ேதவா.6.124.2 

 கய-_ெப.(கய-_ெப.) பா5_ெப.எ*.(பா6_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

கBட- 2�DBட ேவலி� கழி.பாைல ேமய கபால(அ).பனா
 $ேதவா.6.124.3 

 மய- ஆய மாய� �ரைப_ெப.(�ரைப_ெப.) 

ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வழி ைவ�தா
�� 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வழிேய ேபா� நாேம $ேதவா.6.124.4 

 ெச$ற� ஓ
 மன_ெப.(மன_ெப.) ஒழி�� சி�ைதெச6� :சிவ@
�தி: எ�9 

எ:வா
 சி�ைத5#ளா- $ேதவா.6.125.1 

 உ$ற� ஓ
 ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) 

கைள��_வி.எ*.(கைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உலக_ெப.(உலக_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) கா=?வா� உ�தம� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ஓதா� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.125.2 

 க$ற� ஓ
 Pலின� களி9_ெப.(களி9_ெப.) ெச$றா�கழி.பாைல ேமய 

கபால(அ).பனா
 $ேதவா.6.125.3 

 ம$9 இ�_பதி.ெப.(இ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஓ
 மாய� �ரைப_ெப.(�ரைப_ெப.) 

ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வழி ைவ�தா
�� 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வழிேய ேபா� நாேம $ேதவா.6.125.4 

 ெபா�� அல1க- ந<# &>யா�ேபா
 அர�க� /=பக 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ெபா�.பி� மீ� ஓடா� ஆக $ேதவா.6.126.1 

 இ� நில1க# ந?�� எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

எ?�தி?தA ஏ�திைழயா# தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ெவ�வ இைறவ� 

ேநா�கி� $ேதவா.6.126.2 

 கரதல1க# கதி
&> ஆ9-அ�சிேனா? கா-விரலா- ஊ�9 கழி.பாைலயா
 

$ேதவா.6.126.3 



 வ�த-_ெதா.ெப.(வா_வி.+�_(?)+த-_ெதா.ெப.�றி.) அ1க மாய� 

�ரைப_ெப.(�ரைப_ெப.) ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வழி 

ைவ�தா
�� அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வழிேய ேபா� நாேம $ேதவா.6.126.4 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) மாட ந<# ெத�D Jட- ேகா=X
 ெகா?1ேகாM
 

தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வளவி கB>0� $ேதவா.6.127.1 

 நட ஆ? ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ம�க- ைவகி நாI நல_ெப.(நல_ெப.) 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஒ$றி0
 ஒ$றி ஆக 

$ேதவா.6.127.2 

 ப? மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வB?_ெப.(வB?_ெப.) அைற5 

பழன_ெப.(பழன_ெப.) பா2
 பைழயா9 பா$�ள& ைகவி=? இ� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.6.127.3 

 ெபா> ஏ9 ேமனியரா6. Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

:/றபய ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 ேபாயினாேர $ேதவா.6.127.4 

 &$9 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) ேபால &: ந<9 ஆ> &ைள�தி1க# 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &�PA FB? $ேதவா.6.128.1 

 ஒ$9 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) ேபால உற1�ேவ� ைக ஒளி வைளைய 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஒ�றா எB�கி�றா
 $ேதவா.6.128.2 

 ம$9 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) இ-ைல �ைண என�� மா- ெகாBடா- 

ேபால மய1�ேவ$� $ேதவா.6.128.3 

 /$9 அரவ� க*3 ஆ
��. Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

:/றபய ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 ேபாயினாேர $ேதவா.6.128.4 

 ஆகாத ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBட அ�தி வBண
 ஐ�தைலய மா3ண 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ ெபா� ேதா#ேம- 

$ேதவா.6.129.1 

 ஏகாசமா இ=? ஓ? ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தி வ��(R) :இ? தி�ேவ பலி : 

எ�றா
�� இ-ேல /�ேக� $ேதவா.6.129.2 



 பா� ஏ� ெகா#ளா
_வி.&.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி
.ம.+அ
_பட
.ப�.) பலி5 

ெகா#ளா
_வி.&.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி
.ம.+அ
_பட
.ப�.) பாவிேய� கB�#ேள 

ப$றி ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.129.3 

 ேபாகாத ேவட�த
 Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) :/றபய 

ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 ேபாயினாேர $ேதவா.6.129.4 

 ப- மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகயி- ஏ�தி -பனி 

&கி-_ெப.(&கி-_ெப.) ேபா- ேமனி._ெப.(ேமனி_ெப.+._ஒ$.) பவ�த நாத
 

$ேதவா.6.130.1 

 ெந-_ெப.(ெந-_ெப.) மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெந6�தான ேசா$9��ைற நியம ���தி5 ந<X
 பா*சி- $ேதவா.6.130.2 

 க- மலி��_வி.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஓ1�_ஏவ.(ஓ1�_வி.) 

க:ந<
���ற கட-_ெப.(கட-_ெப.) நாைக�காேராண ைகவி=? இ� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.6.130.3 

 ெபா� மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேகாைதய� தா& 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) :/றபய ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 

ேபாயினாேர $ேதவா.6.130.4 

 ெச�தவ
 த தைலமாைல ைகயி- ஏ�தி சிரமாைல 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

சிவ�த_ெப.எ*.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$ேதவா.6.131.1 

 ம�தக�த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ�ைவ @> மடவா# அவேளா? மா� 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தி $ேதவா.6.131.2 

 அ�_3=.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ$.) தவ�த ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) அ9பதி�ம
 

ஆ9Pறாயிரவ
�� ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) கா=> 

$ேதவா.6.131.3 



 /�தக ைக� ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

/லி�ேதா- வ <�கி :/றபய ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 

ேபாயினாேர $ேதவா.6.131.4 

 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) அைட�த_ெப.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

கBட�த
 ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<9 ஆ> ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) 

/லி_ெப.(/லி_ெப.) அத#ேம- நாக_ெப.(நாக_ெப.) க=> $ேதவா.6.132.1 

 ப�3 அைட�த_ெப.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெம-விரலா# 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ஆக :பரா6��ைறேய�: எ�9 ஓ
 பவள 

வBண
 $ேதவா.6.132.2 

 ��3 இைடேய வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) �>5 ெகா=ட 

�Bெண�9 எ:�தி��ேத� ெசா-லமா=ேட� $ேதவா.6.132.3 

 /�சைடயி�ேம- ஓ
 /னA 2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

:/றபய ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 ேபாயினாேர $ேதவா.6.132.4 

 மறி இல1� ைகய
 ம: ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தி :மைற�கா=ேட�: 

எ�9 ஓ
 மழைல ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.133.1 

 ெசறி இல1� திBேதா#ேம- ந<9 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) தி�&Bடமா இ=ட 

திலக ெந$றி_ெப.(ெந$றி_ெப.) $ேதவா.6.133.2 

 ெநறி இல1� J�தலா
 பி�பி� 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெந?1கB பனி ேசார 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.133.3 

 ெபாறி இல1� பா/_ெப.(பா/_ெப.) 

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

2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) :/றபய ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) 

ஊ
: எ�9 ேபாயினாேர $ேதவா.6.133.4 



 நி-லாேத ப- ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பலிக# 

ேவB>_வி.எ*.(ேவB?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நிைரவைளயா
 பலி 

ெப6ய நிைற5 ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.134.1 

 ெகா- ஏ9 ெகா�கைர5 ெகா?ெகா=>(6)5 �ட@�கி- அ1� 

ஒழிய_�ைற.எ*.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) :�ளி
 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) 

ெபா6ைக_ெப.(ெபா6ைக_ெப.) $ேதவா.6.134.2 

 ந-லாைட ந-Nேர தவிேர�: எ�9 நைற0�--தா& தவி
வா
 ேபால 

$ேதவா.6.134.3 

 ெபா-லாத ேவட�த
 Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

:/றபய ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 ேபாயினாேர $ேதவா.6.134.4 

 விைர ஏ9 ந<9 அணி��_வி.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஓ
 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) FB? ெவBேதா? 

ெப6�_வி.எ*.(ெப6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இட1ைக வ <ைண ஏ�தி 

$ேதவா.6.135.1 

 திைர ஏ9 ெச�னிேம--தி1க# த�ைன� திைச 

விள1க_�ைற.எ*.(விள1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த ெச�த< வBண
 

$ேதவா.6.135.2 

 அைர ஏ9 ேமகைலயா# பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ஆக ஆ
 

இட�தி-_ெப.(இட_ெப.+அ��_சா�.+இ-_இட.ேவ.) 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) 

அம
�த_ெப.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஐய� $ேதவா.6.135.3 

 /ைர ஏ9 தா ஏறி Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) :/றபய 

ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 ேபாயினாேர $ேதவா.6.135.4 

 ேகா ஆய இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) உ#ளி=டா
 ஆக� �மரH வி�கின 

விநாயக(�)H $ேதவா.6.136.1 



 F ஆய படீ�� ேம- அய(�)H Fமி அள�தாH ேபா$9_ஏவ.(ேபா$9_வி.) 

இைச.ப $ேதவா.6.136.2 

 பா ஆய இ� இைசக# பா> ஆ>. பா�ட& தா& 

பர��_வி.எ*.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ப$றி $ேதவா.6.136.3 

 F ஆ
�த ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெபாறிவB? ஆ
�க :/றபய 

ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 ேபாயினாேர $ேதவா.6.136.4 

 நிைந��_வி.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ�� அ>யாைர ைநய 

ைவ�தா
 நி-லாேம த<விைனக# ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ைவ�தா
 $ேதவா.6.137.1 

 சின_ெப.(சின_ெப.) தி�� களி$9_ெப.(களி$9_ெப.) உ�ைவ. ேபா
ைவ 

ைவ�தா
 ெச: மதியி�தளி
 ைவ�தா
 

சிற��_வி.எ*.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வாேனா
 $ேதவா.6.137.2 

 இன_ெப.(இன_ெப.) ��வி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�ட�� ஏற �$ற இன 

மல
க#_ெப.(மல
க#_ெப.) ேபா� 

அவி���_வி.எ*.(அவி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ம� வா6. பி-கி 

$ேதவா.6.137.3 

 நைன�தைனய தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 எெப�மானா
 

ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.137.4 

 ெபா� நல�த ந91ெகா�ைற சைடேம- ைவ�தா
 /லி_ெப.(/லி_ெப.) உ�யி� 

அத# ைவ�தா
 /னA ைவ�தா
 $ேதவா.6.138.1 

 ம� நல�த திர# ேதா#ேம- ம:வா# ைவ�தா
 வா
 காதி- �ைழ ைவ�தா
 

மதி5 ைவ�தா
 $ேதவா.6.138.2 

 மி� நல�த UB இைடயா# பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ைவ�தா
 

ேவழ�தி� உ� ைவ�தா
 ெவBP- ைவ�தா
 $ேதவா.6.138.3 

 ந--நல�த தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 எெப�மானா
 

ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.138.4 



 ேதா?_ெப.(ேதா?_ெப.) ஏ9 மல
�ெகா�ைற சைடேம- ைவ�தா
 �� 

எ��கி�வட ைவ�தா
 �வைல_ெப.(�வைல_ெப.) சி�த $ேதவா.6.139.1 

 பா? ஏ9 ப? திைரக# எறிய_�ைற.எ*.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ைவ�தா
 

பனிம�தமல
 ைவ�தா
 பா/ ைவ�தா
 $ேதவா.6.139.2 

 ேச? ஏ9 தி�Uத- ேம- நா=ட ைவ�தா
 சிைல ைவ�தா
 மைல 

ெப$ற_ெப.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மகைள ைவ�தா
 

$ேதவா.6.139.3 

 நா? ஏ9 தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 எெப�மானா
 

ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.139.4 

 வி- அ�ளி வ� /�வ�� ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ெபா��� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வி�சைடேம- அ�வி ைவ�தா
 

$ேதவா.6.140.1 

 க- அ�ளி வா�சிைலயா ைவ�தா
 ஊரா� கயிலாயமைல ைவ�தா
 கடW
 

ைவ�தா
 $ேதவா.6.140.2 

 ெசா- அ�ளி அற_ெப.(அற_ெப.) நா-வ
�� 

அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ைவ�தா
 3?3டைல. ெபா> 

ைவ�தா
 �றவி ைவ�தா
 $ேதவா.6.140.3 

 ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) அ�ளா--தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 

எெப�மானா
 ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.140.4 

 விB_ெப.(விB_ெப.) இ�5_ெப.எ*.(இ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

தி�/ர1க# எ�ய ைவ�தா
 விைன ெதா:வா
�� அற ைவ�தா
 �றவி 

ைவ�தா
 $ேதவா.6.141.1 

 கB எ�யா- காமைன5 ெபா>யா ைவ�தா
 க>�கமல மல
 ைவ�தா
 

கயிைல ைவ�தா
 $ேதவா.6.141.2 



 திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) எ�5 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) /னA உடேன 

ைவ�தா
 திைச ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மிைச 

அமர
 திக��� வா��தி_வி.எ*.(வா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.141.3 

 நBண(அ)அ�ய தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 எெப�மானா
 

ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.141.4 

 உ$9 உலD பிணி உலக��_ெப.(உலக_ெப.+அ��_சா�.) எ:ைம ைவ�தா
 

உயி
 ைவ�தா
 உயி
 ெச-A_ெப.எ*.(ெச-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

கதிக# ைவ�தா
 $ேதவா.6.142.1 

 ம$9 அமர
கண ைவ�தா
 அமர
 காணாமைற ைவ�தா
 �ைறமதிய 

வளர_�ைற.எ*.(வள
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ைவ�தா
 $ேதவா.6.142.2 

 ெச$ற மலி ஆ
வெமா? காமேலாப சிறவாத ெநறி ைவ�தா
 �றவி 

ைவ�தா
 $ேதவா.6.142.3 

 ந--தவ
 ேச
 தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 எெப�மானா
 

ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.142.4 

 மா9 மைல�தா
_வி.&.(மைல_வி.+��_இ.கா.+ஆ
_பட
.ப�.) 

அரண_ெப.(அரண_ெப.) எ�ய ைவ�தா
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) &>ேம- அர 

ைவ�தா
 அணி ெகா# ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.6.143.1 

 ந<9 மலி��_வி.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ� 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) நிலவ ைவ�தா
 ெந$றிேம- கB 

ைவ�தா
 நிைலய ைவ�தா
 $ேதவா.6.143.2 

 ஆ9 மைல�� அ9 திைரக# எறிய_�ைற.எ*.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ைவ�தா
 ஆ
வ�தா- அ> அமர
 பரவ ைவ�தா
 $ேதவா.6.143.3 

 நா9 மல
�தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 எெப�மானா
 

ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.143.4 



 �ல1க# மி� மைல கட-க# ஞால_ெப.(ஞால_ெப.) ைவ�தா
 �� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச
 அர ைவ�தா
 ேகால ைவ�தா
 $ேதவா.6.144.1 

 உல கிள� அரவ�தி� உ*சி_ெப.(உ*சி_ெப.) ைவ�தா
 உB? அ�ளி 

விட_ெப.(விட_ெப.) ைவ�தா
 எBேதா# ைவ�தா
 $ேதவா.6.144.2 

 நில_ெப.(நில_ெப.) கிள� /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) கனA# அனில ைவ�தா
 

நிமி
 வி3பி� மிைச ைவ�தா
 நிைன�தா
 இ� நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

$ேதவா.6.144.3 

 நல_ெப.(நல_ெப.) கிள� தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 

எெப�மானா
 ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.144.4 

 ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ�I கதி
 

இரB?_ெப.(இரB?_ெப.+உ_சா�.) வி3பி- ைவ�தா
 திைசப�� இ� 

நில�தி-_ெப.(நில_ெப.+அ��_சா�.+இ-_இட.ேவ.) தி��த ைவ�தா
 

$ேதவா.6.145.1 

 நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�ளி அ> அமர
 வண1க 

ைவ�தா
 நிைற தவ& மைற ெபா�I நிலவ ைவ�தா
 $ேதவா.6.145.2 

 ெகா�9_வி.எ*.(ெகா-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�ளி 

ெகா?1_ெப.அ.(ெகா?_ெப.அ.) J$ற ந?1கி ஓட �ைரகழ-ேசவ> ைவ�தா
 

விைட5 ைவ�தா
 $ேதவா.6.145.3 

 ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) அ�I தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 

எெப�மானா
 ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.145.4 

 பா/_ெப.(பா/_ெப.) உ��சி மதி 

கிட��_வி.எ*.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) திைரக# ஏ1க பனி� 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) சைட ைவ�தா
 பணி ெச6 வாேனா
 

$ேதவா.6.146.1 

 ஆ பா�3 தம�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) அ�I ைவ�தா
 அ? 

3டைல. ெபா> ைவ�தா
 அழ� ைவ�தா
 $ேதவா.6.146.2 



 ஓப(அ)அ�ய வ-விைன ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) 

த<ர_�ைற.எ*.(த<
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ைவ�தா
 உைமைய ஒ�பா- 

ைவ�தா
 உக�� வாேனா
 $ேதவா.6.146.3 

 நா_பதி.ெப.(நா_த�.ப�.) 

பரD_ெப.எ*.(பர_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தி�வ> எ� தைலேம- 

ைவ�தா
-ந-N
 எெப�மானா
 ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற 

$ேதவா.6.146.4 

 �ல_ெப.(�ல_ெப.) கிள� வ� திைரக# ஏ: ைவ�தா
 �� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச
 மைல ைவ�தா
 மைலைய� ைகயா- $ேதவா.6.147.1 

 உல கிளர_�ைற.எ*.(கிள
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ?�தவ� 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) &>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேநாவ ஒ�விரலா- உற ைவ�தா
 :இைறவா : எ�9 $ேதவா.6.147.2 

 /ல/தA அ�ெளா? ேபா
 வாI ைவ�தா
 /க� ைவ�தா
 /��� ஆளா� 

ெகா#ள_�ைற.எ*.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ைவ�தா
 $ேதவா.6.147.3 

 நல_ெப.(நல_ெப.) கிள� தி�வ> எ� தைலேம- ைவ�தா
-ந-N
 

எெப�மானா
 ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆேற $ேதவா.6.147.4 

 ���_ெப.(���_ெப.) ஆ வயிர ஆ J9 நா#_ெப.(நா#_ெப.) ஆ 

ெகா#I_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கிழைம ஆ 

ேகாேள தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ $ேதவா.6.148.1 

 ப�கா அ&த ஆ பாலி� ெந6 ஆ பழ�தி� இரத ஆ பா=>� பB ஆ 

$ேதவா.6.148.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா- உைமயா# ஓ
பாகH ஆ உ# 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாவி$� உைரயா> ஆ 

$ேதவா.6.148.3 



 க� ஆ6 உல��� &�ேன 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கB ஆ-

க�காW
 எ�ைததாேன. $ேதவா.6.148.4 

 வி�� ஆ &ைள ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேவேர 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ ேவB? உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) ஆ 

வி�பி_வி.எ*.(வி�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.149.1 

 ப�தா அ>ய
�� ஓ
 பா1கH ஆ பா- நிற& ஆ பர�ேசாதி 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ $ேதவா.6.149.2 

 ெதா�� ஆ அமர
கண 2���_வி.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$ற� ேதா�றா�_எதி
.ம.வி.எ*.(ேதா�9_வி.+ஆ�_எதி
.ம.+உ_வி.எ*.�றி.) 

எ� உ#ள�தி� உ#ேள நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.149.3 

 க�� ஆ அ>ேய$�� காணா கா=? கB ஆ-க�காW
 எ�ைததாேன. 

$ேதவா.6.149.4 

 F� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ Fவி� நிற�தாH ஆ F��ளா- வாச 

ஆ6 ம�னி நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.150.1 

 ேகா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ ேகா- வைளயா# Jற� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சமய�தா
 ேதவ�-

ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.150.2 

 ஏ�தாதா
�� எ�9 இடேர ��ப_ெப.(��ப_ெப.) ஈவா� ஆ எ� 

ெந�ச��#ேள நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.150.3 

 கா�தா� ஆ கால� அைடயா வBண_ெப.(வBண_ெப.) கB ஆ-

க�காW
 எ�ைததாேன. $ேதவா.6.150.4 



 இரவ� ஆ எ-லி நட ஆ> ஆ எB திைச�� ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆ 

எ� உளா� ஆ $ேதவா.6.151.1 

 அரவ� ஆ அ-ல- அ9.பாH ஆ ஆகாச@
�தி ஆ ஆ� ஏ9 ஏ9 

$ேதவா.6.151.2 

 �ரவ� ஆ J$ைற உைத�தா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ Jறாத வ�ச� 

�யல
�� எ�9 $ேதவா.6.151.3 

 கரவ� ஆ கா=சி�� எளியாH ஆ கB ஆ க�காW
 எ�ைததாேன. 

$ேதவா.6.151.4 

 உைட�தா� ஆ ஒ�னா
 /ர1க# @�9 ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) அழலா- 

@=> ஒ?�கி நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.152.2 

 அைட�தா� ஆ 2ல_ெப.(2ல_ெப.) ம: ஓ
 நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

அைச�தா� ஆ ஆ� ஏ9 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஊ
�தா� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.152.3 

 கைட�தா� ஆ க#ள அ9வா
 ெந�சி� கB ஆ-க�காW
 எ�ைததாேன. 

$ேதவா.6.152.4 

 @ல� ஆ @
�தி ஆ &�ேன தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ @வாத 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) &�கBணினா� ஆ $ேதவா.6.153.1 

 சீல� ஆ ேச
�தா
 இட
க# த<
�� ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) ஆ 

ெச�3ட
�� ஓ
 ேசாதி தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ $ேதவா.6.153.2 

 மால� ஆ ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) ஓ
ப1க� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ம�9 ஆ> ஆ வாேனா
 

த1க=� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.153.3 

 கால� ஆ காலைன� கா6�தா� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கB ஆ-க�காW
 

எ�ைததாேன. $ேதவா.6.153.4 



 அைர ேச
 அரவ� ஆ ஆல�தா� ஆ ஆதிைர நாளா� ஆ அBட வாேனா
 

$ேதவா.6.154.1 

 திைர ேச
 தி�&>� தி1களா� ஆ த<விைன நாச� எ� சி�ைதயா� ஆ 

$ேதவா.6.154.2 

 உைர ேச
 உலக�தா
 உ#ளாH ஆ உைமயா# ஓ
பாக� ஆ ஓத ேவலி� 

$ேதவா.6.154.3 

 கைர ேச
 கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ைச உBடா� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கB ஆ-க�காW
 

எ�ைததாேன. $ேதவா.6.154.4 

 �> ஆ �>யி� &ழ�க தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ ெசா-Aவா
 ெசா- 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ேசாதி.பா� ஆ $ேதவா.6.155.1 

 ப>தா� ஆ பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) அ9.பா� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பா- ந<$ற� ஆ 

பர�ேசாதிதா� ஆ $ேதவா.6.155.2 

 ெகா>யா� ஆ J$ைற உைத�தா� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Jறாத வ�ச� �யல
�� 

எ�9 $ேதவா.6.155.3 

 க>யா� ஆ கா=சி�� அ�யா� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கB ஆ-க�காW
 

எ�ைத�தாேன. $ேதவா.6.155.4 

 வி=? உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) கிள
கி�ற ேசாதியா� ஆ விBணவ
�� 

அறியாத 2ழலா� ஆ $ேதவா.6.156.1 

 ப=? உ�வ மா-யாைன� ேதா- கீBடா� ஆ பல பலD பாணி பயி�றா� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ $ேதவா.6.156.2 

 எ=? உ�வ-@
�தி ஆ எBேதாளா� ஆ எ� உ*சி_ெப.(உ*சி_ெப.) ேமலா� 

ஆ எபிரா� ஆ $ேதவா.6.156.3 



 க=? உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) க>யாைன� கா6�தா� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கB ஆ-க�காW
 

எ�ைததாேன. $ேதவா.6.156.4 

 ெபா9�தி��த /#_ெப.(/#_ெப.) ஊ
வா� உ#ளா� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உ# 

இ���_வி.எ*.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ1� உ#-ேநா6 கைளவா� 

தானா6 $ேதவா.6.157.1 

 ெச9�தி��த & மதி-க# @�9 ேவவ* சிைல �னிய� த< @=? 

திBைமயா� ஆ $ேதவா.6.157.2 

 அ9�தி��த ைகயா� ஆ அ தா
_ெப.(தா
_ெப.) அ-லி_ெப.(அ-லி_ெப.) 

இ��தாைன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தைலைய� ெதா�ய 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.157.3 

 க9�தி��த கBட உைடயா� ேபாA கB ஆ-க�காW
 எ�ைததாேன. 

$ேதவா.6.157.4 

 ஒ9�தா� ஆ ஒ�னா
 /ர1க# @�9 ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) அழைல 

மா=> உடேன ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.158.1 

 இ9�தா� ஆ எBணா� &>க# ப�� இைச�தா� ஆ இ� இைசக# 

ேக=டா� ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.158.2 

 அ9�தா� ஆ அ�3 அட�கி அ1ேக ஆகாய ம�திர& ஆனா� 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.158.3 

 க9�தா� ஆ காலைன� காலா- வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

கB ஆ-க�காW
 எ�ைததாேன. $ேதவா.6.158.4 

 2ல.பைட உைடயா
 தாேம ேபாA 3ட
� தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) கBணி 

உைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.159.1 



 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மகி���_வி.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஒ�பா- ைவ�தா
 ேபாA ம�திர& த�திர& ஆனா
 ேபாA 

$ேதவா.6.159.2 

 ேவைல�-கட- ந�ச உBடா
 ேபாA ேம- விைனக# த<
�� விகி
த
 

ேபாA $ேதவா.6.159.3 

 ஏல� கம� �ழலா# பாக
 ேபாA-இைடம�� 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.159.4 

 கா
 ஆ
 கம� ெகா�ைற� கBணிேபாA கா
 ஆைன ஈ
_ெப.அ.(ஈ
_ெப.அ.) 

உ�ைவ ேபா
�தா
 ேபாA $ேதவா.6.160.1 

 பாரா
 பரவ.ப?வா
 ேபாA ப��.ப- ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பர�தா
 ேபாA 

$ேதவா.6.160.2 

 சீரா- வண1க.ப?வா
 ேபாA திைசஅைன�� ஆ6 ம$9 ஆனா
 

ேபாA $ேதவா.6.160.3 

 ஏ
 ஆ
 கம� �ழலா# பாக
 ேபாA-இைடம�� 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈசனாேர $ேதவா.6.160.4 

 ேவத1க# ேவ#வி பய�தா
 ேபாA விB�ல� மB�ல� ஆனா
 

ேபாA $ேதவா.6.161.1 

 Fத1க# ஆய /ராண
 ேபாA /கழ வள
 ஒளி ஆ6 நி�றா
 ேபாA 

$ேதவா.6.161.2 

 பாத_ெப.(பாத_ெப.) பரவ.ப?வா
 ேபாA ப�த
கI�� 

இ�ப_ெப.(இ�ப_ெப.) பய�தா
 ேபாA $ேதவா.6.161.3 

 ஏத1க# ஆன க>வா
 ேபாA-இைடம�� 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.161.4 

 திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) �ண�தா
 ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) கண1க# ஏ�தி� 

திைச வண1க* ேசவ>ைய ைவ�தா
 ேபாA $ேதவா.6.162.1 



 விB_ெப.(விB_ெப.) �ண�தா
 ேவ#வி 

சிைதய_�ைற.எ*.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) Pறி விய� 

ெகாBட-_ெப.(ெகாBட-_ெப.) ேம- ெச- விகி
த
 ேபாA $ேதவா.6.162.2 

 பB �ண�தா
 பாடேலா? ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) ஓவா. 

பர1��ற ேமய பரம
 ேபாA $ேதவா.6.162.3 

 எB �ண�தா
 எBணாயிரவ
 ேபாA-இைடம�� 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.162.4 

 ஊக &கி-_ெப.(&கி-_ெப.) உ��3 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) உய
 

ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) அBணாவி- உைறகி�றா� $ேதவா.6.163.1 

 பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) பணிெமாழியா# பா1க
 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ப?ெவB 

தைலயி-_ெப.(தைல_ெப.+இ-_இட.ேவ.) பலி ெகா#வா� $ேதவா.6.163.2 

 மாக அைட &மதிA எ6தா
தா& மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) 2� ஆ8
 உைறகி�றா� $ேதவா.6.163.3 

 ஏகப ேமயா� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ஆவா
-இைடம�� 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈசனாேர $ேதவா.6.163.4 

 ஐ-இரB? ஆ9 ஒ�9 ஆனா
 ேபாA அ9-@�9 நா--@�9 ஆனா
 

ேபாA $ேதவா.6.164.1 

 ெச6 விைனக# ந-விைனக# ஆனா
 ேபாA திைச அைன�� ஆ6 

நிைற�த_ெப.எ*.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 ேபாA 

$ேதவா.6.164.2 

 ெகா6 மல
 அ ெகா�ைற* சைடயா
 ேபாA J�� 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ல �ழக
 ேபாA $ேதவா.6.164.3 



 எ6ய வ�த_ெப.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) காமைன5 கா6�தா
 

ேபாA-இைடம�� ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ஈசனாேர. $ேதவா.6.164.4 

 பி�யாத �ண_ெப.(�ண_ெப.) உயி
க=� அ�ேசா? அ�3 ஆ6 

பி�D_ெப.(பி�D_ெப.) உைடய �ண_ெப.(�ண_ெப.) ேபசி- ப�ேதா? 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ6 $ேதவா.6.165.1 

 வி�யாத �ண_ெப.(�ண_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா- நா�ேக எ�ப
 

வி�D இலா� �ண_ெப.(�ண_ெப.) நா=ட�� ஆேற எ�ப
 $ேதவா.6.165.2 

 ெதா�D ஆய �ண_ெப.(�ண_ெப.) அ�3 சமிைத அ�3 

பத_ெப.(பத_ெப.) அ�3 கதி அ�3 ெச.பினா� $ேதவா.6.165.3 

 எ� ஆய தாமைரேம- இய1கினா�-இைடம�� 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.165.4 

 ேதாலி� ெபாலி�த_ெப.எ*.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) உைடயா
 

ேபாA 3ட
 வா6 அரD அைச�த_ெப.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ேசாதி ேபாA $ேதவா.6.166.1 

 ஆல_ெப.(ஆல_ெப.) அ&�ஆக உBடா
ேபாA அ>யா
க=� ஆ
 அ&த 

ஆனா
 ேபாA $ேதவா.6.166.2 

 காலைன5 கா6�த_ெப.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கழலா
 

ேபாA கயிலாய த இடமாக� ெகாBடா
 ேபாA $ேதவா.6.166.3 

 ஏல கம��ழலா# பாக
 ேபாA-இைடம�� 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.166.4 

 ைப�தளி
� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அதாரா
 ேபாA பைட�கணா# 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) உைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.167.1 

 அ�திவா6 வBண�� அழக
 ேபாA அணி ந<லகBட உைடயா
 ேபாA 

$ேதவா.6.167.2 



 வ�த_ெப.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வரD ெசலD 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மாறா� எ� 

உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) இ��தா
 ேபாA $ேதவா.6.167.3 

 எத இட
 த<
�க வ-லா
 ேபாA-இைடம�� 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.167.4 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ Jவிள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) த�ைன� 

�ளி
சைடேம- ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த 

ெகா#ைகயா� $ேதவா.6.168.1 

 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அன1கைன ந<றா 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) 

உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நிமலனா� $ேதவா.6.168.2 

 அ�9 அ(R)R அர�க� அலறி வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அ� 

வைரைய� காலா- அ:�தினா� $ேதவா.6.168.3 

 எ�9 இ? பி*ைச ஏ$9 உBபா�-இைடம�� 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.168.4 

 ஆ9 சைட�� அணிவ
 அ1ைக� த<ய
 அழக
 பைட உைடய
 அ ெபா�ேதா# 

ேம- $ேதவா.6.169.1 

 ந<9 தடவ�� இடப ஏறி நி�த_ெப.(நி�த_ெப.) பலி ெகா#வ
 ெமா6�த Fத 

$ேதவா.6.169.2 

 J9 �ண_ெப.(�ண_ெப.) உைடய
 ேகாவண�த
 ேகா# தால ேவட�த
 

ெகா#ைக ெசா-லி�_நி.எ*.(ெசா-_வி.+இ�_நி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.169.3 

 ஈ9 ந?D &தA ஆவா
-இைடம�� ேமவி இட_ெப.(இட_ெப.) 

ெகாBடாேர. $ேதவா.6.169.4 

 ம1�- மதி ைவ.ப
 வான நாட
 மடமா� இட_ெப.(இட_ெப.) உைடய
 

மாதராைள. $ேதவா.6.170.1 



 ப1கி- மிக_�ைற.எ*.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ைவ.ப
 பா- ேபா- ந<$ற
 

பளி��வட /ைனவ
 பாவநாச
 $ேதவா.6.170.2 

 ச1� திைர உகI_ெப.எ*.(உகI_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

சா6�கா? ஆ#வ
 சா�ைத பல உைடய
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ெசா-லி�_நி.எ*.(ெசா-_வி.+இ�_நி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.170.3 

 எ1� பலி தி�வ
 எ� உ# ந<1கா
-இைடம�� ேமவி இடெகாBடாேர 

$ேதவா.6.170.4 

 ஆல நிழ-_ெப.(நிழ-_ெப.) இ�.ப
 ஆகாய�த
 அ� வைரயி� உ*சிய
 ஆண
 

ெபBண
 $ேதவா.6.171.1 

 காலபல கழி�தா
 கைற ேச
 கBட
 க�����* ேசயா
 தா காணாதா
�� 

$ேதவா.6.171.2 

 ேகாலபல உைடய
 ெகா-ைல ஏ$ற
 ெகா? ம:வ
 ேகாழப ேமய ஈச
 

$ேதவா.6.171.3 

 ஏல மண_ெப.(மண_ெப.) 

நா9_ெப.எ*.(நா9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஈ1ேகா6 ந<1கா
-

இைடம�� ேமவி இடெகாBடாேர. $ேதவா.6.171.4 

 ேதச
 திற_ெப.(திற_ெப.) நிைனவா
 சி�ைத ேச�_ெப.எ*.(ேச
-

வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தி� ஆ8
 எ�9 உ#ளா
 

$ேதவா.6.172.1 

 வாச மலா��கB மா�ேதா- ேபா
.ப
 ம�D கா� உ�ய
 வ�ச� க#வ
 

$ேதவா.6.172.2 

 ேநச
 அைட�தா
�� அைடயாதா
�� நி=?ரவ
 க=ட1க
 நிைனவா
�� 

எ�9 $ேதவா.6.172.3 

 ஈச
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெபா�னி�த<
�த
-வா6�த இைடம�� ேமவி 

இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாBடாேர. $ேதவா.6.172.4 



 கர.ப
 கா�ய மன� க#வ
�� உ#ள_ெப.(உ#ள_ெப.) கரவாேத த 

நிைனயகி$பா
 பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) $ேதவா.6.173.1 

 �ர.ப
 ெதா? கடலி� ந�ச உBப
 Lய மைற ெமாழியா
 த<யா- ஒ=> 

$ேதவா.6.173.2 

 நிர.ப
 /ர @�9 ந<9 ெச6வ
_வி.&.(ெச6_வி.+R_இ.இ.கா.+அ
_பட
.ப�.) 

ந<# சைடய
 பா6விைட ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

எ1� ஐய $ேதவா.6.173.3 

 இர.ப
 எைம ஆ#வ
 எ� உ# ந<1கா
-இைடம�� ேமவி இட_ெப.(இட_ெப.) 

ெகாBடாேர. $ேதவா.6.173.4 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ஆ
 இடப�த
 J�� ஆ> �ளி
 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேம- ைவ.ப
 ேகால ஆ
�த $ேதவா.6.174.1 

 ெபா> ஆ� ேமனிய
 Fதி. ைபய
 /லி�ேதால
 ெபா1� அரவ
 Fண Pல
 

$ேதவா.6.174.2 

 அ>யா
 �> ஆவ
 அ�தணாள
 ஆ�தியி� ம�திர�தா
 அமர
 

ேபா$ற_�ைற.எ*.(ேபா$9_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.174.3 

 இ> ஆ
 களி$9_ெப.(களி$9_ெப.) உ�ய
-எவ� 

ேபா$ற_�ைற.எ*.(ேபா$9_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) இைடம�� ேமவி 

இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாBடாேர. $ேதவா.6.174.4 

 ப*ைசநிற உைடய
 பால
 சால. பைழய
 பிைழஎ-லா 

ந<�கி_வி.எ*.(ந<��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆ#வ
 $ேதவா.6.175.1 

 க*ைச� கத_ெப.(கத_ெப.) நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

FBட_ெப.எ*.(FB_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேதாள
 கல� 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ைக ஏ�தி இ-ல ேதா9 $ேதவா.6.175.2 

 பி*ைச� ெகாள Uக
வ
 ெபா�ய
 சால பிற1� சைட&>ய
 

ேப�_ெப.எ*.(ேப�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெதாBட
 

$ேதவா.6.175.3 



 இ*ைச மிக_�ைற.எ*.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அறிவ
 எ�9 உ#ளா
-

இைடம�� ேமவி இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாBடாேர $ேதவா.6.175.4 

 கா ஆ
 சைட&>ய
 காேராண�த
 கயிலாய ம�னினா
 ப�H இ�ெசா- 

$ேதவா.6.176.1 

 பா ஆ
 ெபா�ளாள
 வா#_ெப.(வா#_ெப.) ஆ
 கBணி பயிA தி� 

உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ேமயா
 

$ேதவா.6.176.2 

 F ஆ
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) அணD /�J
 வா�வ
 /ர @�9 

ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) அழலா� காய� ெதா=ட $ேதவா.6.176.3 

 ஏ ஆ
 சிைல மைலய
 எ1� தாேம -இைடம�� ேமவி இட_ெப.(இட_ெப.) 

ெகாBடாேர. $ேதவா.6.176.4 

 /��தா
 நட�தி�கB Fதநாத
 ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ8
 /�� உைறவ
 

ேபா�� தமி- $ேதவா.6.177.1 

 .����_வி.எ*.(பி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ
 அக- வாய ேப5 

தா& பி�யா
 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நாI ேப� கா=>- $ேதவா.6.177.2 

 எ��தா
 அன- -உக.ப
 -ஏழி- ஓைச எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) 

இட�� தாேம எ�9 ஏ��வா
 பா- $ேதவா.6.177.3 

 இ��தா
-இைமயவ
க# ேபா$ற_�ைற.எ*.(ேபா$9_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

எ�9 இைடம�� ேமவி இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாBடாேர. $ேதவா.6.177.4 

 வி=? இல1� மா ம:வ
 ேவைல ந�ச
 விட1க
 வி�/ன- 2� ெவBகா=? 

உ#ளா
 $ேதவா.6.178.1 

 ம=? இல1� தா
-மாைல மா
பி-_ெப.(மா
/_ெப.+இ-_இட.ேவ.) ந<$ற
 

மழபா>5# உைறவ
 மாகாள�த
 $ேதவா.6.178.2 



 சி=? இல1� வ- அர�க
 ேகாைன அ�9 ெச: 

&>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

ஐ�நா�� அடர� காலா- $ேதவா.6.178.3 

 இ=? இர1கி_வி.எ*.(இர1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ம$9 அவH�� 

ஈ�தா
 ெவ�றி இைடம�� ேமவி இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாBடாேர. 

$ேதவா.6.178.4 

 வ> ஏ9 தி�2ல 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேதா�9 வள
 

சைடேம- இளமதிய 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேதா�9 

$ேதவா.6.179.1 

 க> ஏ9 கம� ெகா�ைற� கBணி 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) காதி- 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) �ைழேதா? 

கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.179.2 

 இ> ஏ9 களி$9_ெப.(களி$9_ெப.) உ�ைவ.ேபா
ைவ 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

தி�&>5 இல1கி� 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.179.3 

 ெபா> ஏ9 தி�ேமனி ெபாலி��_வி.எ*.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேதா�9-ெபாழி- திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

Fவண�� எ /னிதனா
�ேக $ேதவா.6.179.4 

 ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) ஆகி. ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) ஆய வ>D 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அ>யவ
க=� 

ஆ
 அ&த ஆகி� 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.180.1 



 ஊB ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஊ
 தி�வா� ஆகி� 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஒ$ைற 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ப$றா
 தேம- 

$ேதவா.6.180.2 

 ேசB_ெப.(ேசB_ெப.) நாக வைரவி-லா- எ��த- 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச�தவ
த 

எAபினா- ெசறிய* ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.180.3 

 FB நா�_ெப.எ*.(நா�_வி.+உ_இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அைர 

நா�_ெப.எ*.(நா�_வி.+உ_இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெபாலி��_வி.எ*.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேதா�9-ெபாழி- 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Fவண�� எ 

/னிதனா
�ேக. $ேதவா.6.180.4 

 க-லாலி� ந<ழலி- கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கவி� 

மைறேயா
 நா-வ
�� ெநறிக# அ�9 $ேதவா.6.181.1 

 ெசா- ஆக* ெசா-லியவா 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேதா�9 2� 

அரD மா�மறி5 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேதா�9 

$ேதவா.6.181.2 

 அ-லாத காலைன &� அட
�த- 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஐவைகயா- 

நிைனவா
 பா- அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.181.3 



 ெபா-லாத /லா-_ெப.(/லா-_ெப.) எA/ FB ஆ6� ேதா�9-ெபாழி- 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Fவண�� எ 

/னிதனா
�ேக $ேதவா.6.181.4 

 பைட மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ம:வாI மாH 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ப�னிரB? கB 

உைடய பி#ைள ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.182.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

விைடேயா? ெகா>5 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) நா-மைறயி� 

ஒலி ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) நயன 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.182.2 

 உைட மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேகாவண& கீI 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஊர- 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) சிரமாைல உலாவி� 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.182.3 

 /ைட மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) Fத�தி� ெபாலிD 

ேதா�9-ெபாழி- திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

Fவண�� எ /னிதனா
�ேக. $ேதவா.6.182.4 

 மய- ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ>யா
�� அ�I 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மா3 இலா. 

/�சைடேம- மதிய 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.183.1 

 இய-/_ெப.(இய-/_ெப.) ஆக இ? பி*ைச ஏ$ற- 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) இ�1கட- 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? இ�Bட கBட 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.183.2 



 கய-_ெப.(கய-_ெப.) பாய� க?1_ெப.அ.(க?_ெப.அ.) கAழி� க1ைக ந1ைக 

ஆயிர_ெப.(ஆயிர_ெப.) ஆ &க�திெனா? வானி- 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.183.3 

 /ய-_ெப.(/ய-_ெப.) பாய* சைட வி��த ெபா$/� ேதா�9-ெபாழி- 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Fவண�� எ 

/னிதனா
�ேக. $ேதவா.6.183.4 

 பா
 ஆழி வ=ட�தா
 பரவி_வி.எ*.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இ=ட 

ப-மல� ந9/ைக5 பர��_வி.எ*.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.184.1 

 சீ
 ஆழி� தாமைரயி�மல
க# அ�னதி��திய மா நிற�த ேசவ>க# 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.184.2 

 ஓ
 ஆழி� ேத
 உைடய இல1ைக ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) 

உட-_ெப.(உட-_ெப.) �ணி�த இட
 பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) ெக?.பி�� அ�9 

$ேதவா.6.184.3 

 ேபா
 ஆழி &� ஈ�த ெபா$/� ேதா�9-ெபாழி- 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Fவண�� எ 

/னிதனா
�ேக. $ேதவா.6.184.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ>யா
�� அ�#/��த தகD_ெப.(தகD_ெப.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ச�
&கைன� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ��த த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.185.1 

 மி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) UB இைடயா# 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேவழ�தி� உ� 

வி�பி. ேபா
�த- 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.185.2 



 ��னிய ெச�சைட ேம- ஓ
 /னA பா/ Lய மா மதி உடேன ைவ�த- 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.185.3 

 ெபா� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தி�ேமனி 

ெபாலி��_வி.எ*.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேதா�9-ெபாழி- 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Fவண�� எ 

/னிதனா
�ேக. $ேதவா.6.185.4 

 ெசறி கழA தி�வ>5 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேதா�9 

தி�/ர�ைத எ�ெச6த சிைல5 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.186.1 

 ெநறி அதைன வி��� உைர�த_ெப.எ*.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ேந
ைம ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெந$றிேம- கB ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெப$ற_ெப.(ெப$ற_ெப.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.186.2 

 ம9பிறவி அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) அ�I வைக5 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மைலமகI 

சலமகI மலி��_வி.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.186.3 

 ெபாறி அரD இளமதி5 

ெபாலி��_வி.எ*.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேதா�9-ெபாழி- 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Fவண�� எ 

/னிதனா
�ேக. $ேதவா.6.186.4 

 அ�./ ஓ=? &ைல_ெப.(&ைல_ெப.) மடவா# 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அணி கிள� 

உ� எ�ன அட
�� ேகழ-_ெப.(ேகழ-_ெப.) $ேதவா.6.187.1 



 ம�./_ெப.(ம�./_ெப.) ஓ=? மணிவயிர�ேகாைவ 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

மண_ெப.(மண_ெப.) மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நட 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ
 ைவைக� $ேதவா.6.187.2 

 தி��ேகா=>- நி�ற�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) ஓ
 திற& 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச�க
வா� ஒளி 

மி��� திக��த ேசாதி. $ேதவா.6.187.3 

 ெபா�./ ஓ=> நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) திB/ய& 

ேதா�9-ெபாழி- திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

Fவண�� எ /னிதனா
�ேக $ேதவா.6.187.4 

 ஆ1� அைண�த_ெப.எ*.(அைண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சB>�� 

அ�ளி அ�9 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) &>ேம- அல
மாைல 

அளி�த-_ெதா.ெப.(அளி_வி.+�த-_ெதா.ெப.�றி.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.188.1 

 பா1� அைண��_வி.எ*.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பணி 

ெச6வா
�� அ�ளி அ�9 பலபிறவி 

அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) அ�I பா�3 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.188.2 

 ேகா1�_ெப.(ேகா1�_ெப.) 

அைண�த_ெப.எ*.(அைண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) Jவிள& 

மதம�த()& �ழ$� அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெகா#ைகெயா? ேகால 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.188.3 

 1கைண ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) உ� 

அழி�த_ெப.எ*.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெபா$/� ேதா�9-ெபாழி- 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Fவண�� எ 

/னிதனா
�ேக. $ேதவா.6.188.4 



 ஆ
 உ�வ உ#�வா
 உ#ள��#ேள அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உ� ஆ6 

நி$கி�ற அ�I 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.189.1 

 வா
 உ�வ.FB &ைல_ெப.(&ைல_ெப.) ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) 

ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) த�ைன 

மகி���_வி.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஒ�பா- 

ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த வ>D 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.189.2 

 ந<
 உ�வ� கட-_ெப.(கட-_ெப.) இல1ைக அர�க
 ேகாைன ெந9 ெந9 என 

அட
�தி=ட நிைல5 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.189.3 

 ேபா
 உ�வ� J$9 உைத�த ெபா$/� ேதா�9-ெபாழி- 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Fவண�� எ 

/னிதனா
�ேக. $ேதவா.6.189.4 

 &ைள�தாைன எ-லா
�� &�ேன 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &தி� சைட&> 

ேம- &கி�ெவBதி1க# $ேதவா.6.190.1 

 வைள�தாைன வ- அ3ர
_ெப.(அ3ர
_ெப.) /ர1க# @�9 வைர சிைலயா 

வா3கி மா நாணா� ேகா��� $ேதவா.6.190.2 

 �ைள�தாைன 3? சர�தா- �வள ந<றா L &�த ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) 

&9வ-_ெப.(&9வ-_ெப.) உைமேயா? ஆ>� $ேதவா.6.190.3 

 திைள�தாைன -ெத� Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. 

$ேதவா.6.190.4 

 விB�லகி� ேமலா
க# ேமலா� த�ைன ேம- ஆ? /ர @�9 ெபா> 

ெச6தாைன $ேதவா.6.191.1 



 பB நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) ைபெபாழி- 2� பழன�தாைன ப3 ெபா�னி� 

நிற�தாைன பா- ந<$றாைன $ேதவா.6.191.2 

 உ#-நிலD சைட�க$ைற� க1ைகயாைள� கர�� உைமேயா? உட� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இ��தா� த�ைன 

$ேதவா.6.191.3 

 ெத#-நிலD ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. 

$ேதவா.6.191.4 

 ந<
�திரைள ந<# சைடேம- நிைறவி�தாைன நில_ெப.(நில_ெப.) ம�வி ந<
 

ஓட� கBடா� த�ைன $ேதவா.6.192.1 

 பா--திரைள. பயி�9 ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லா� 

த�ைன பைக�� எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெவ1 

J$ைற. பா6�தா� த�ைன $ேதவா.6.192.2 

 கா--திர# ஆ6 ேமக�திH#ேள 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) க?1_ெப.அ.(க?_ெப.அ.) 

�ர-_ெப.(�ர-_ெப.) ஆ6 இ>.பாைன கB ஓ
 ெந$றி� $ேதவா.6.192.3 

 த<�திரைள -ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. 

$ேதவா.6.192.4 

 வான_ெப.(வான_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_3=.+�_பட
.ஒ�.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) உைடயா� த�ைன வா� அரவ� க*சாைன 

வ�ேப6 2ழ� $ேதவா.6.193.1 

 கான_ெப.(கான_ெப.) அதி- நட ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

வ-லா� த�ைன கைட� கBணா- ம1ைகைய5 ேநா�கா எ�ேம- 

$ேதவா.6.193.2 



 ஊன அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ஒழி�தா� 

த�ைன உண
D_ெப.(உண
D_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ>ேயன� உ#ேள 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.193.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ&ைத -ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய சி�தி�க. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. $ேதவா.6.193.4 

 ஊராைன உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ� ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன ஒ$ைற 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) பிைறயாைன உைமேயா? எ�9 $ேதவா.6.194.1 

 ேபராைன பிற
�� எ�9 அ�யா� த�ைன பிண�கா=>- நட 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) ேபேயா? எ�9 $ேதவா.6.194.2 

 ஆராைன அமர
கI�� அ&� ஈ�தாைன அ�மைறயா- நா�&கH மாA 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.194.3 

 சீராைன -ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன 

$ேதவா.6.194.4 

 @வைன @
�திைய @வா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைடயாைன @ 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) தாேன எ1� $ேதவா.6.195.1 

 பாவைன பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) அ9.பா� த�ைன ப> எ:த- ஆகாத 

ம1ைகேயா? $ேதவா.6.195.2 

 ேமவைன விBேணா
_ெப.(விBேணா
_ெப.) ந?1க� கB? வி�கடலி� 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? அ&த ஈ�த $ேதவா.6.195.3 

 ேதவைன -ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன 

$ேதவா.6.195.4 



 �ற�தா
��� L ெநறி ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன 

��ப_ெப.(��ப_ெப.) �ைட�� ஆள வ-லா� த�ைன $ேதவா.6.196.1 

 இற�தா
க# எ�ேப அணி�தா� த�ைன எ-லி நட 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லா� த�ைன $ேதவா.6.196.2 

 மற�தா
_வி.&.(மற_வி.+��_இ.கா.+ஆ
_பட
.ப�.) மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) 

@�9 மா6�தா� த�ைன ம$9 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப$9 இ-லா 

அ>ேய$� எ�9 $ேதவா.6.196.3 

 சிற�தாைன -ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. 

$ேதவா.6.196.4 

 வாயாைன மன�தாைன மன��# 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) க��தாைன க��� 

அறி��_வி.எ*.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) &>.பா� த�ைன 

$ேதவா.6.197.1 

 Lயாைன L ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ஏ$றா� த�ைன 3ட
� 

தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) சைடயாைன 

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

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) எ� $ேதவா.6.197.2 

 தாயாைன தவ_ெப.(தவ_ெப.) ஆய த�ைமயாைன தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆய 

ேதவாதி ேதவ
�� எ�9 $ேதவா.6.197.3 

 ேசயாைன -ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன 

$ேதவா.6.197.4 

 பைக* 3ட
 ஆ6. பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) அ9.பா� த�ைன பழி இலியா6 

ந�ச உB? அ&� ஈ�தாைன $ேதவா.6.198.1 



 வைக* 3ட
 ஆ6 வ- அ3ர
_ெப.(அ3ர
_ெப.) /ர அ=டாைன 

வைளD_வி.(வைளD_ெப.) இலியா6 எ-லா
�� அ�# ெச6வாைன 

$ேதவா.6.198.2 

 மிைக* 3டைர விBணவ
க# ேம- அ.பாைல ேம- ஆய ேதவாதிேதவ
�� 

எ�9 $ேதவா.6.198.3 

 திைக* 3டைர -ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன 

$ேதவா.6.198.4 

 மைலயாைன மா ேம� ம�னினாைன வள
/� சைடயாைன வாேனா
 த1க# 

$ேதவா.6.199.1 

 தைலயாைன எ� தைலயி� உ*சி_ெப.(உ*சி_ெப.) எ�9 தாபி�� இ��தாைன 

தாேன எ1� $ேதவா.6.199.2 

 �ைல ஆக ஒ�வைர5 இ-லாதாைன ேதா�றாதா
 மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) 

@�9 �வள எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.199.3 

 சிைலயாைன -ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. 

$ேதவா.6.199.4 

 L
�தைன� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) &>ப�� இ9�தா� த�ைன ெதா--

நரபி� இ� இைச ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�# 

ெச6தாைன $ேதவா.6.200.1 

 பா
�தைன. பணி கB? பா��தா� த�ைன பா��� அவ$�. பா3பத 

ஈ�தா� த�ைன $ேதவா.6.200.2 

 ஆ�தைன அ>ேயH�� அ�ப� த�ைன அளD இலா. ப- ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

கB? நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.200.3 



 த<
�தைன -ெத�Jட--தி� ஆலவா அ6* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய 

சி�தி�க. ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. 

$ேதவா.6.200.4 

 ஆதி�கBணா� &க�தி- ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ெச�9(R) அ-லாத ெசா- 

உைர�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ைக வாளா- $ேதவா.6.201.1 

 ேசதி�த தி�வ>ைய ெச-ல_�ைற.எ*.(ெச-_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) சிவேலாக ெநறி வ���� கா=?வாைன $ேதவா.6.201.2 

 மா மதிைய மா� ஓ
 J9 ஆயினாைன மா மல
ேம- அயேனா? மாA காணா 

$ேதவா.6.201.3 

 நாதிைய நபிைய ந#ளா$றாைன -நா� அ>ேய� நிைன�க. 

ெப$9_வி.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�த ஆேற $ேதவா.6.201.4 

 பைடயாைன பா3பத ேவட�தாைன பB? அன1க$ பா
�தாைன 

பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.202.1 

 அைடயாைம� கா.பாைன அ>யா
 த1க# அ� ம��ைத :ஆவா : எ�9 

அ�# ெச6வாைன $ேதவா.6.202.2 

 சைடயாைன ச�திரைன� தா��தா� த�ைன ச1க�த &�� 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ஏ$றி� 

$ேதவா.6.202.3 

 நைடயாைன நபிைய ந#ளா$றாைன -நா� அ>ேய� நிைன�க. 

ெப$9_வி.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�த ஆேற $ேதவா.6.202.4 

 பட அரவ ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைரயி- ஆ
�த 

பராபரைன ைப�ஞ<லி ேமவினாைன $ேதவா.6.203.1 

 அட- அரவ ப$றி� கைட�த ந�ைச அ&� ஆக உBடாைன ஆதியாைன 

$ேதவா.6.203.2 



 மட-_ெப.(மட-_ெப.) அரவ ம�H F1ெகா�ைறயாைன மாமணிைய 

மாணி��ஆ6� கால� த�ைன $ேதவா.6.203.3 

 நட- அரவ ெச6தாைன ந#ளா$றாைன -நா� அ>ேய� நிைன�க. 

ெப$9_வி.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�த ஆேற $ேதவா.6.203.4 

 க=ட1க ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) த ைகயி- ஏ�தி க1கண& காதி- 

வி?_ஏவ.(வி?_வி.) ேதா? இ=? $ேதவா.6.204.1 

 3=ட(அ)1க ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) �ைதய. 

Fசி 3�தரனா6* 2ல_ெப.(2ல_ெப.) ைக ஏ�தினாைன $ேதவா.6.204.2 

 ப=ட(அ)1கமாைல நிைறய* 2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ப-கண& தா& பர�த_ெப.எ*.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கா=>- 

$ேதவா.6.204.3 

 ந=ட1க ஆ>ைய ந#ளா$றாைன -நா� அ>ேய� நிைன�க. 

ெப$9_வி.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�த ஆேற $ேதவா.6.204.4 

 உல�தா
 த அ1க ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உலக_ெப.(உலக_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெநா>யி- உழ-வாைன உல./ இ- ெச-வ_ெப.(ெச-வ_ெப.) $ேதவா.6.205.1 

 சில�தி_ெப.(சில�தி_ெப.) தன�� அ�# 

ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேதவேதைவ தி�* சிரா.ப#ளி 

எ சிவேலாக(�)ைன $ேதவா.6.205.2 

 கல�தா
 த மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) எ�9 காதலாைன க*சி 

ஏகபைன கம� F1ெகா�ைற $ேதவா.6.205.3 

 நல_ெப.(நல_ெப.) தா1� நபிைய ந#ளா$றாைன -நா� அ>ேய� 

நிைன�க. ெப$9_வி.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�தஆேற 

$ேதவா.6.205.4 

 �ல_ெப.(�ல_ெப.) ெகா?��� ேகா# ந<�க வ-லா� த�ைன �லவைரயி� 

மட.பாைவ இட.பாலாைன $ேதவா.6.206.1 



 மல ெக?��_வி.எ*.(ெக?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மா த<
�த ஆ=>� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மைறயவைன 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தவ� ெச�சைடயினாைன $ேதவா.6.206.2 

 சல ெக?��� தயா @ல த�ம எ�H த��வ�தி� வழி 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) தா��ேதா
�� 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.206.3 

 நல_ெப.(நல_ெப.) 

ெகா?��_ெப.எ*.(ெகா?_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

நபிைய ந#ளா$றாைன -நா� அ>ேய� நிைன�க. 

ெப$9_வி.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�த ஆேற $ேதவா.6.206.4 

 F வி�5_ெப.எ*.(வி�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மல
� ெகா�ைற* 

சைடயினாைன /றபய�� எெப�மாைன /கNராைன $ேதவா.6.207.1 

 மா இ�ய� களி9_ெப.(களி9_ெப.) 

உ��த_ெப.எ*.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) 

த�ைன மைற�கா? வலி வல& ம�னினாைன $ேதவா.6.207.2 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) இ�ய� திக� த�க� ேவ#வி எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

சிைத�தாைன உைத�� அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சிர ெகாBடாைன $ேதவா.6.207.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வி�ய மைற 

நவி�ற_ெப.எ*.(நவி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ந#ளா$றாைன -நா� 

அ>ேய� நிைன�க. ெப$9_வி.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�த 

ஆேற $ேதவா.6.207.4 

 ெசா-லாைன 3ட
. பவள* ேசாதியாைன ெதா-_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

அDண
_ெப.(அDண
_ெப.) /ர @�9 எ�ய* ெச$ற $ேதவா.6.208.1 

 வி-லாைன எ-லா
�� ேம- ஆனாைன ெம-லியலா# பாகைன 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) நா�� $ேதவா.6.208.2 



 க-லாலி� ந<ழ- கீ� அற_ெப.(அற_ெப.) கBடாைன காள�தியாைன கயிைல 

ேமய $ேதவா.6.208.3 

 ந-லாைன நபிைய ந#ளா$றாைன -நா� அ>ேய� நிைன�க. 

ெப$9_வி.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�த ஆேற $ேதவா.6.208.4 

 ��றாத மா &னிவ� சாப ந<1க� �ைர கழலா- J$9வைன� �ைம�த 

ேகாைன $ேதவா.6.209.1 

 அ�றாக அDண
_ெப.(அDண
_ெப.) /ர @�9 ேவவ ஆ
 அழ- வா6 ஓ=> 

அட
வி�தாைன $ேதவா.6.209.2 

 ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ� ேவB>$9 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஈவா�த�ைன :சிவ� எெப�மா�: எ�9 

இ�.பா
�� எ�9 $ேதவா.6.209.3 

 ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

நபிைய ந#ளா$றாைன -நா� அ>ேய� நிைன�க.ெப$9 உ6�த ஆேற 

$ேதவா.6.209.4 

 :இறவாேத வர_ெப.(வர_ெப.) ெப$ேற�: எ�9 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) 

இராவணைன இ�ப� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா�ய 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.210.1 

 உறD_ெப.(உறD_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இ� 

இைச ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

இர1கி_வி.எ*.(இர1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மீBேட 

உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) பிணி தவி
�� அ�ள வ-லா� 

த�ைன $ேதவா.6.210.2 

 மறவாதா
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) எ�9 ம�னினாைன மா 

மதிய மல
� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வ�னி ம�த $ேதவா.6.210.3 

 நறD ஆ
 ெச�சைடயாைன ந#ளா$றாைன -நா� அ>ேய� நிைன�க. 

ெப$9_வி.எ*.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�த ஆேற $ேதவா.6.210.4 



 &>� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) @
�தி ேபாA @ 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) தா 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா
 ேபாA $ேதவா.6.211.1 

 க>�தாமைர ஏ6�த கBணா
 ேபாA க-லல� பாணி பயி�றா
 ேபாA 

$ேதவா.6.211.2 

 ெகா>� தாமைர�காேட நா?_ெப.எ*.(நா?_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெதாBட
 �$ேறவ- தா மகி��த_ெப.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

�ழக
 ேபாA $ேதவா.6.211.3 

 அ>�தாமைர மல
 ேம- ைவ�தா
 ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர 

$ேதவா.6.211.4 

 ஓதி$9 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) PA இ-ைல ேபாA உணர.படாத� 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-ைல ேபாA $ேதவா.6.212.1 

 காதி- �ைழ இல1க. ெப6தா
 ேபாA கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) பிற./ 

இ?ைப_ெப.(இ?ைப_ெப.) கா.பா
 ேபாA $ேதவா.6.212.2 

 ேவத�ேதா? ஆ9 அ1க 

ெசா�னா
_வி.&.(ெசா-_வி.+�_இ.கா.+ஆ
_பட
.ப�.) ேபாA 

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

இ�Bட மிட$றா
 ேபாA $ேதவா.6.212.3 

 ஆதி�� அளD ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா
 

ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர. 

$ேதவா.6.212.4 

 ைம ஆ
 மல
� கBணா# பாக
 ேபாA மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<லகBட 

உைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.213.1 



 ெந6 ஆ
 தி�2ல ைகயா
 ேபாA ந<9 ஏ9 ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) எ=? 

உைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.213.2 

 ைவ ஆ
 ம:வா# பைடயா
 ேபாA வள
 ஞாயி9_ெப.(ஞாயி9_ெப.) அ�ன 

ஒளியா
 ேபாA $ேதவா.6.213.3 

 ஐவா6 அரவ ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ
�தா
 ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர. 

$ேதவா.6.213.4 

 வ> விள1� ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ம:வா# வ-லா
 ேபாA வ�ச� 

க�1கட- ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா
 ேபாA $ேதவா.6.214.1 

 ெபா> விள1� &�P- ேச
 மா
ப
 ேபாA F1_ெப.அ.(F_ெப.அ.) க1ைக 

ேதா6�த_ெப.எ*.(ேதா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சைடயா
 ேபாA 

$ேதவா.6.214.2 

 க> விள1� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அதரா
 ேபாA க=ட1க 

ஏ�திய_ெப.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ைகயா
 ேபாA 

$ேதவா.6.214.3 

 அ> விள1� ெச_ெப.(ெச_ெப.) ெபா�கழலா
 ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர 

$ேதவா.6.214.4 

 ஏகாச ஆ /லி�ேதா- பா/_ெப.(பா/_ெப.) தாழ இ? ெவBதைல கலனா 

ஏ�தி நாI $ேதவா.6.215.1 

 ேமகாச க=டழி�த ெவ#ளிமாைல /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ஆ
 சைட&>ேம- 

/ைன�தா
 ேபாA $ேதவா.6.215.2 

 மா காச ஆய ெவBந<� த<5 மதி5 மதி 

பிற�த_ெப.எ*.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விB� மB� 

$ேதவா.6.215.3 



 ஆகாச எ�9 இைவ5 ஆனா
 ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர. 

$ேதவா.6.215.4 

 மா� ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

ெந?1கB ெசRவா6 ெம�ேதா# மைலமகைள மா
ப�� அைண�தா
 ேபாA 

$ேதவா.6.216.1 

 @L
 &�திைரக# ஆனா
 ேபாA &தA இ9தி5 இ-லா
 ேபாA 

$ேதவா.6.216.2 

 த<�_ெப.(த<�_ெப.) ஊரா ந-விைன ஆ6 நி�றா
 ேபாA திைச எ=? தாேம 

ஆ ெச-வ
 ேபாA $ேதவா.6.216.3 

 ஆதிைரநா# ஆ6 அம
�தா
 ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர 

$ேதவா.6.216.4 

 மா-யாைன ம�தக�ைத� கீBடா
 ேபாA மா�ேதா- உைடயா மகி��தா
 

ேபாA $ேதவா.6.217.1 

 ேகாலாைன� ேகா அழலா- கா6�தா
 ேபாA �ழவி.பிைற சைடேம- 

ைவ�தா
 ேபாA $ேதவா.6.217.2 

 காலைன� காலா- கட�தா
 ேபாA கயிலாய த இடமா� ெகாBடா
 

ேபாA $ேதவா.6.217.3 

 ஆ- ஆ� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) 

உக.பா
 ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர. 

$ேதவா.6.217.4 

 கB ஆ
�த ெந$றி_ெப.(ெந$றி_ெப.) உைடயா
 ேபாA காமைன5 கB 

அழலா- கா6�தா
 ேபாA $ேதவா.6.218.1 



 உBணா அ� ந�ச உBடா
 ேபாA ஊழி�த< அ�ன ஒளியா
 ேபாA 

$ேதவா.6.218.2 

 எBணாயிர ேகா> ேபரா
 ேபாA ஏ9 ஏறி* 

ெச-A_ெப.எ*.(ெச-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) இைறவ
 ேபாA 

$ேதவா.6.218.3 

 அBணாD ஆ8� ேமயா
 ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர 

$ேதவா.6.218.4 

 க> ஆ
 தளி
 கல�த_ெப.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெகா�ைறமாைல கதி
 ேபா� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கBணி ேபாA 

$ேதவா.6.219.1 

 ெந>யாH ச� &கH ேநட 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ந<ல_ெப.அ.(ந<ல_ெப.) 

ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) கBட�� இைறயா
 ேபாA $ேதவா.6.219.2 

 ப> ஏ- அழ- வBண_ெப.(வBண_ெப.) ெசெபா�ேமனி மணிவBண 

த வBண_ெப.(வBண_ெப.) ஆவா
 ேபாA $ேதவா.6.219.3 

 அ>யா
 /க-_ெப.(/க-_ெப.) இட_ெப.(இட_ெப.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஆனா
 ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர. 

$ேதவா.6.219.4 

 திைரயாH ெச�தாமைர ேமலாH 

ேத
��_வி.எ*.(ேத
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அவ
க# தா ேத>� காணா
 

நா�_ெப.எ*.(நா�_வி.+உ_இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.220.1 

 /ைரயா� என.ப?வா
 தாேம ேபாA ேபா
 ஏ9 தா ஏறி* ெச-வா
 ேபாA 

$ேதவா.6.220.2 



 கைரயா வைர வி- ஏ நாக_ெப.(நாக_ெப.) நாணா கால�த< அ�ன கனலா
 

ேபாA $ேதவா.6.220.3 

 வைர ஆ
 மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

வBண
 ேபாA-ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ.பனாேர. 

$ேதவா.6.220.4 

 பாரா
 பரD_ெப.எ*.(பர_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பழன�தாைன 

ப�.பத�தாைன ைப�ஞ<லியாைன $ேதவா.6.221.1 

 சீரா
 ெச: பவள���9 ஒ.பாைன 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தி�&>ேம--தி1க# 

2>. $ேதவா.6.221.2 

 ேப
 ஆயிர_ெப.(ஆயிர_ெப.) உைடய ெபமா� த�ைன பிற
_ெப.(பிற
_ெப.) 

த�ைன� கா=சி�� அ�யா� த�ைன $ேதவா.6.221.3 

 கா
 ஆ
 கட-_ெப.(கட-_ெப.) /ைட 2� அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) நாைக�-

காேராண�� எ�ஞா�9 காண- ஆேம. $ேதவா.6.221.4 

 விBேணா
_ெப.(விBேணா
_ெப.) ெப�மாைன வ <ர=ட(�)ைன 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<9 ெம6�� 

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

$ேதவா.6.222.1 

 ெபBணாைன ஆணாைன ேப>யாைன ெப�ப$றா�தB /லி0
 

ேபணினாைன $ேதவா.6.222.2 

 அBணாமைலயாைன ஆ� ஐ��ஆ? அணி ஆ8
 

வ <$றி��த_ெப.எ*.(வ <$றி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அமா� த�ைன 

$ேதவா.6.222.3 

 கB ஆ
 கட-_ெப.(கட-_ெப.) /ைட 2� அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) நாைக�-

காேராண�� எ�ஞா�9 காண- ஆேம. $ேதவா.6.222.4 



 சிைற ஆ
 வா�வB? ேதேன பா? தி� மைற�கா=? எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) 

சிவேலாக(�)ைன $ேதவா.6.223.1 

 மைற ஆ�ற வா6 @� கீ� ேவM� வலி வல& ேதW� ம�னி அ1ேக 

$ேதவா.6.223.2 

 உைறவாைன உ�தமைன ஒ$றி0�- ப$றி ஆ#கி�ற பரம� த�ைன 

$ேதவா.6.223.3 

 கைற ஆ
 கட-_ெப.(கட-_ெப.) /ைட 2� அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) நாைக� 

காேராண�� எ�ஞா�9 காண- ஆேம. $ேதவா.6.223.4 

 அ�ன_ெப.(அ�ன_ெப.) ஆ ெபா6ைக_ெப.(ெபா6ைக_ெப.) 2� அபராைன 

ஆ*சிராம(�) நக� ஆைன�காD $ேதவா.6.224.1 

 &�னேம ேகாயிலா� 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) த�ைன @ 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆய @
�தி 

த�ைன $ேதவா.6.224.2 

 சி�ன ஆ ப- மல
க#_ெப.(மல
க#_ெப.) அ�ேற 2>* ெச�சைடேம- 

ெவBமதிய ேச
�தினாைன $ேதவா.6.224.3 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) அ/�ைன 2� அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) 

நாைக�காேராண�� எ�ஞா�9 காண- ஆேம $ேதவா.6.224.4 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) உைடய ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) எ��_ெப.(எ��_ெப.) 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஊ
வா� த�ைன ஞான. ெப�1கடைல ந-N
 ேமய 

$ேதவா.6.225.1 

 பைட உைடய ம:வா# ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தினாைன ப�ைமேய 

ேப3_ெப.எ*.(ேப3_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ப>ற� த�ைன 

$ேதவா.6.225.2 

 மைட இைடேய வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

உகI_ெப.எ*.(உகI_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 



ெபா6ைக_ெப.(ெபா6ைக_ெப.) ம�க- வா6* ேசாதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

கBட(�)ைன $ேதவா.6.225.3 

 கைட உைடய ெந?மாட ஓ1�_ஏவ.(ஓ1�_வி.) நாைக�காேராண�� 

எ�ஞா�9 காண- ஆேம. $ேதவா.6.225.4 

 /ல ெகா# F�_ெப.அ.(F_ெப.அ.) ேதற- வா6. /கலி� ேகாைன F/கா
� 

க$பக�ைத /�J
 ேமய $ேதவா.6.226.1 

 அல1க- அ கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 2� அணி ந<
� க1ைக அவி
 சைடேம- 

ஆதா��த அமா� த�ைன $ேதவா.6.226.2 

 இல1� தைலமாைல பா/_ெப.(பா/_ெப.) ெகாBேட ஏகாச இ=? 

இய1�_ெப.எ*.(இய1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஈச� த�ைன 

$ேதவா.6.226.3 

 கல1க- கட-_ெப.(கட-_ெப.) /ைட 2� அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) 

நாைக�காேராண�� எ�ஞா�9 காண- ஆேம $ேதவா.6.226.4 

 ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ F1ெகா�ைற மாைலயாைன /Bணியைன 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<9 Fசினாைன $ேதவா.6.227.1 

 சி-மணிய @ இைலய 2ல�தாைன ெத� சிரா.ப#ளி* சிவேலாக(�)ைன 

$ேதவா.6.227.2 

 ம� மணிைய வா�_ெப.(வா�_ெப.) 3டைல ஊரா. ேபணி வ- 

எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ9 மைற வ-லாைன 

$ேதவா.6.227.3 

 க- மணிக# ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) திைர 2� அ 

தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) நாைக� காேராண�� எ�ஞா�9 காண- ஆேம 

$ேதவா.6.227.4 

 ெவBதைல5 ெவBம:D ஏ�தினாைன வி� ேகாவண 

அைச�த_ெப.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றாைன $ேதவா.6.228.1 



 /B தைலய_�றி.வி.&.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.&.�றி.) மா-யாைன உ� 

ேபா
�தாைன /Bணியைன ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<9 அணி�தா� 

த�ைன $ேதவா.6.228.2 

 எB திைச5 எ� ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லா� 

த�ைன ஏகப ேமயாைன எமா� த�ைன $ேதவா.6.228.3 

 கBட- அ கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 2� அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) நாைக� 

காேராண�� எ�ஞா�9 காண- ஆேம $ேதவா.6.228.4 

 ெசா- ஆ
�த ேசா$9� �ைறயா� த�ைன ெதா--நரக ந�ெநறியா--

L
.பா� த�ைன $ேதவா.6.229.1 

 வி-லாைன மீய*2
 ேமவினாைன ேவதிய
க# நா-வ
�� 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) ெசா-லி_வி.எ*.(ெசா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.229.2 

 ெபா-லாதா
 த அரண_ெப.(அரண_ெப.) @�9 ெபா�ற ெபாறி அரவ 

மா
/_ெப.(மா
/_ெப.) ஆர. FBடா� த�ைன $ேதவா.6.229.3 

 க-லாலி� கீழாைன கழி 2� நாைக� காேராண�� எ�ஞா�9 காண- ஆேம. 

$ேதவா.6.229.4 

 மைன �ற�த_ெப.எ*.(�ற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வ- அமண
 த1க# 

ெபா65 மாB/_ெப.(மாB/_ெப.) உைர�� மன� �Bட
 த1க# ெபா65 

$ேதவா.6.230.1 

 சிைன ெபாதி�த சீவர�த
 த1க# ெபா65 ெம6 எ�9 க�தாேத ேபாத -

ெந�ேச $ேதவா.6.230.2 

 பைனஉ�ைய� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உடலி- ேபா
�த எ�ைத-அவ� ப$ேற 

ப$9 ஆக� காணி�_நி.எ*.(காB_வி.+இ�_நி.எ*.�றி.) அ-லா- $ேதவா.6.230.3 

 கைனகடலி� ெதBகழி 2� அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) நாைக�காேராண�� 

எ�ஞா�9 காண- ஆேம $ேதவா.6.230.4 



 ெந>யாH மலரவH ேந> ஆ1ேக ேந
 உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) காணாேம 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.231.1 

 ப>யாைன பா/ரேம காதலாைன பா/_ெப.(பா/_ெப.) அைரேயா? ஆ
�த 

ப>ற� த�ைன $ேதவா.6.231.2 

 ெச> நா9_ெப.எ*.(நா9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) தைலயி-_ெப.(தைல_ெப.+இ-_இட.ேவ.) பி*ைச�� 

எ�9 ெச�றாைன நி�றி0
 ேமயா� த�ைன $ேதவா.6.231.3 

 க> நா9 F�ேசாைல அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) நாைக�-காேராண�� 

எ�ஞா�9 காண- ஆேம. $ேதவா.6.231.4 

 LB? 3ட
 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேசாதி கBடா6 

ெதா-_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அமர
 2ளா மணிதா� கBடா6 $ேதவா.6.232.1 

 காBட$� அ�ய கடD#_ெப.(கடD#_ெப.) கBடா6 க��வா
�� ஆ$ற 

எளியா� கBடா6 $ேதவா.6.232.2 

 ேவB?வா
 ேவB?வேத ஈவா� கBடா6 ெம6� ெநறி கBடா6 

விரத_ெப.(விரத_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.232.3 

 மாBட மன�தா
 மன�தா� கBடா6-மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� தாேன. 

$ேதவா.6.232.4 

 ைக கிள� வ <ைண வலவ� கBடா6 காபாலி கBடா6 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேசாதி $ேதவா.6.233.1 

 ெம6 கிள� ஞான விள��� கBடா6 ெம6 அ>யா
 

உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) வி��� கBடா6 $ேதவா.6.233.2 

 ைப கிள� நாக_ெப.(நாக_ெப.) அைச�தா� கBடா6 பராபர� கBடா6 

பா2ரா� கBடா6 $ேதவா.6.233.3 



 ைவ கிள� J
வா# பைடயா� கBடா6-மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� தாேன. 

$ேதவா.6.233.4 

 சில�தி�� அ�# &�ன ெச6தா� கBடா6 தி�/ர1க# த<வா6. ப?�தா� 

கBடா6 $ேதவா.6.234.1 

 நில_ெப.(நில_ெப.) ��க ந<
 வளி_ெப.(வளி_ெப.) த< ஆனா� கBடா6 

நி8பியா6 8பி5 ஆ6 நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) 

கBடா6 $ேதவா.6.234.2 

 சல ��க ெச�னி* சைடயா� கBடா6 தாமைரயா� ெச1கB மா- தாேன 

கBடா6 $ேதவா.6.234.3 

 மல ��க மா-விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஊ
�தா� கBடா6-

மைற�கா=? உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

மணாள� தாேன. $ேதவா.6.234.4 

 க#ளி_ெப.(க#ளி_ெப.) &�கா=>- ஆ> கBடா6 காலைன5 காலா- 

கட�தா� கBடா6 $ேதவா.6.235.1 

 /#ளி_ெப.(/#ளி_ெப.) உைழ மானி� ேதாலா� கBடா6 /லி_ெப.(/லி_ெப.) உ� 

ேச
 ஆைட. /னித� கBடா6 $ேதவா.6.235.2 

 ெவ#ளி மிளி
 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) &>ேம- 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கBடா6 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றா� கBடா6 ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ெச�தி- 

ேமய $ேதவா.6.235.3 

 வ#ளி_ெப.(வ#ளி_ெப.) மணாள$�� தாைத கBடா6-மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� தாேன. 

$ேதவா.6.235.4 

 @� &ழ1�_ஏவ.(&ழ1�_வி.) ஒலி ந<
 ஆனா� கBடா6 &:�தழ- ேபா- 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) &த-வ�_ெப.(&த-வ�_ெப.) கBடா6 $ேதவா.6.236.1 



 ஏ� நிைற�தைனய ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) கBடா6 இ� அ>யா
�� 

இ�ப_ெப.(இ�ப_ெப.) விைள.பா� கBடா6 $ேதவா.6.236.2 

 ஆ�ய� கBடா6 தமிழ� கBடா6 அBணாமைல 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

அBண-_ெப.(அBண-_ெப.) கBடா6 $ேதவா.6.236.3 

 வா� மத களிேற ேபா-வா� கBடா6-மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� தாேன 

$ேதவா.6.236.4 

 ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) மா-யாைன உ��தா� கBடா6 

அக�தியா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) அம
�தா� கBடா6 $ேதவா.6.237.1 

 ேகா>யா� கBடா6 �ழக� கBடா6 �ளி
 ஆ8
 ேகாயிலா� 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 

$ேதவா.6.237.2 

 நா>ய ந�ெபா�#க# ஆனா� கBடா6 ந�ைமேயா? இைம ம$9 அைம 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.237.3 

 வா>ய வா=ட தவி
.பா� கBடா6-மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� தாேன. 

$ேதவா.6.237.4 

 ேவைல ேச
 ந�ச மிட$றா� கBடா6 விB_ெப.(விB_ெப.) தடD 

F1_ெப.அ.(F_ெப.அ.) கயிைல ெவ$ப� கBடா6 $ேதவா.6.238.1 

 ஆைல ேச
 ேவ#வி அழி�தா� கBடா6 அமர
க# தா ஏ�� 

அBண-_ெப.(அBண-_ெப.) கBடா6 $ேதவா.6.238.2 

 பா- ெந6 ேச
 ஆ� அ�3 ஆ> கBடா6 ப�.பத� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

கBடா6 பரைவ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.6.238.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஓ
J9 உைடய ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) 

கBடா6-மைற�கா=? 



உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� தாேன 

$ேதவா.6.238.4 

 அைம பய�� அமி
�_ெப.(அமி
�_ெப.) கBடா6 அ ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ெதளிகBடா6 ஆ�க ெச6தி=? $ேதவா.6.239.1 

 இைம பய�� இைறவ� கBடா6 எ� ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) 

உ�னி- இனியா� கBடா6 $ேதவா.6.239.2 

 ெம6ைமேய ஞான விள��� கBடா6 ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) காட� 

கBடா6 விைனக# ேபாக_�ைற.எ*.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.239.3 

 மம
 

அ9��_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ம���_ெப.(ம���_ெப.) கBடா6-மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� தாேன. 

$ேதவா.6.239.4 

 @லேநா6 த<
�� &த-வ�_ெப.(&த-வ�_ெப.) கBடா6 &�தமி: 

நா-மைற5 ஆனா� கBடா6 $ேதவா.6.240.1 

 ஆலி� கீ� நா-வ
�� அற�தா� கBடா6 ஆதி5 அ�த& ஆனா� 

கBடா6 $ேதவா.6.240.2 

 பால வி��தH ஆனா� கBடா6 பவள� தடவைரேய ேபா-வா� கBடா6 

$ேதவா.6.240.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேச
 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மலி�தா� 

கBடா6-மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� தாேன 

$ேதவா.6.240.4 

 அய� அவH மா- அவH 

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



வBண_ெப.(வBண_ெப.) ஆ
 அழ- ஆ6 ந<B? உக�த 

அBண-_ெப.(அBண-_ெப.) கBடா6 $ேதவா.6.241.1 

 �ய
 இல1ைக ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) �ள1க அ�9 ேசாதி விரலா- உற 

ைவ�தா� கBடா6 $ேதவா.6.241.2 

 ெபய
 அ(அ)வ$�. ேப
 அ�#க# ெச6தா� கBடா6 ேப� 

ெப�_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) பைடேயா? ஈ�தா� கBடா6 $ேதவா.6.241.3 

 மய
 உ9 வ-விைன ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) த<
.பா� கBடா6-மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� தாேன. 

$ேதவா.6.241.4 

 ைக மான மதகளி$றி� உ�ைவயா�காB கைற�கBட�காB கB ஆ
 

ெந$றியா� காB $ேதவா.6.242.1 

 அமா�காB ஆ? அரD ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ=>னா�காB அன- 

ஆ>காB அயி-வா6*2ல�தா�காB $ேதவா.6.242.2 

 எமா�காB ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆயினா�காB 

எ�3டேரா�காB இல1�_ெப.எ*.(இல1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ம:வாள�காB $ேதவா.6.242.3 

 ெச_ெப.(ெச_ெப.) மான�� ஒளி அ�ன ேமனியா�காB-தி� ஆ8ரா�காB 

எ� சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.242.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஏ9 ப?தைலயி- உB>யா�காB ஓ1கார�காB 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) &த- ஆனா�காB $ேதவா.6.243.1 

 ஆ� ஏ9 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஊ
��_வி.எ*.(ஊ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உழA ஐயாறா�காB 

அBட�காB அBட���� அ.பால�காB $ேதவா.6.243.2 

 மா� ஏ9 கரதல�� எ மணிகBட�காB மா தவ�காB மா தவ�தி� 

விைளD ஆனா�காB $ேதவா.6.243.3 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஏ9 மல
�ெகா�ைற�கBணியா�காB-தி� 

ஆ8ரா�காB எ� சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.243.4 

 ஏ வண�த சிைலயா- &./ர எ6தா�காB இைறயவ�காB 

மைறயவ�காB ஈச�தா�காB $ேதவா.6.244.1 

 L வண�த 3ட
* 2ல.பைடயினா�காB 3ட
@�9 கB @�றா� 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) தா�காB 

$ேதவா.6.244.2 

 ஆவண�தா- எ�த�ைன ஆ=ெகாBடா� காB அன- ஆ>காB அ>யா
�� 

அமி
�_ெப.(அமி
�_ெப.) ஆனா�காB $ேதவா.6.244.3 

 த<வண�த தி� உ�வி� கா� உ�வ�காB-தி� ஆ8ரா�காB எ� 

சி�ைதயாேன $ேதவா.6.244.4 

 ெகா1�_ெப.(ெகா1�_ெப.) வா
 மல
�கBணி� �$றால�காB 

ெகா?ம:வ�காB ெகா-ைலெவ# ஏ$றா�காB $ேதவா.6.245.1 

 எ1க#பா--�ய
 ெக?�� எபிரா�காB ஏ�கடA ஏ�மைல5 

ஆயினா�காB $ேதவா.6.245.2 

 ெபா1� மா க�1கட- ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா� தா�காB ெபா� LB 

காB ெசபவள�திர# ேபா-வா�காB $ேதவா.6.245.3 

 ெச1கB வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரா மதிேயா? உட� ைவ�தா�காB-தி� 

ஆ8ரா�காB எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.245.4 

 கா
 ஏ9 ெந?1�?மி� கயிலாய�காB கைற�கBட�காB கB ஆ
 

ெந$றியா�காB $ேதவா.6.246.1 

 ேபா
 ஏ9 ெந?1ெகா> ேம- உய
�தினா�காB /Bணிய�காB 

எBண(அ)� ப- �ண�தினா�காB $ேதவா.6.246.2 

 ந<
 ஏ9 3ட
* 2ல.பைடயினா�காB நி�மல�காB நிக
 ஏ� 

இ-லாதா�காB $ேதவா.6.246.3 



 சீ
 ஏ9 தி�மா- ஓ
பாக�தா�காB-தி� ஆ8ரா�காB எ� சி�ைதயாேன 

$ேதவா.6.246.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அரவ� �91கBணி* சைடயினா�காB பிற./ 

இலிகாB ெபBேணா? ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) ஆயினா�காB $ேதவா.6.247.1 

 கைற உ�வ மணிமிட$9 ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றா�காB 

கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) ெதா:வா
 பிற./ 

அ9��_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

காபாTகாB $ேதவா.6.247.2 

 இைற உ�வ� கனவைளயா# இட.பாக�காB இ� நில�காB இ� 

நில���� இய-/_ெப.(இய-/_ெப.) ஆனா�காB $ேதவா.6.247.3 

 சிைற உ�வ� களி வB?_ெப.(வB?_ெப.) ஆ
 ெசைமயா�காB-தி� 

ஆ8ரா�காB எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.247.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ�வ* சிரமாைல 2>னா�காB தம
 

உலக_ெப.(உலக_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலனா. பலி ெகா#வா� காB 

$ேதவா.6.248.1 

 அைல உ�வ* 3ட
 ஆழி ஆ�கினா�காB அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) ஆழி 

ெந?மாA�� அ�ளினா�காB $ேதவா.6.248.2 

 ெகாைல உ�வ� J$9 உைத�த ெகா#ைகயா�காB J
 எ� ந<
 மBெணா? 

கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) ஆயினா�காB $ேதவா.6.248.3 

 சிைல உ�வ* சர �ர�த திற�தினா�காB-தி� ஆ8ரா�காB எ� 

சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.248.4 

 ஐய�காB �மர�காB ஆதியா�காB அட- ம:வா# 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) பியி-ேம- ஏ�� $ேதவா.6.249.1 

 ைகய�காB கட-_ெப.(கட-_ெப.) Fத. பைடயினா�காB கB எ�யா- 

ஐ1கைணேயா� உட-_ெப.(உட-_ெப.) கா6�தா�காB $ேதவா.6.249.2 



 ெவ6ய�காB தB/ன- 2� ெச�சைடயா�காB 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றா�காB விசய$� அ�# ெச6தா�காB 

$ேதவா.6.249.3 

 ெச6ய�காB கா�ய�காB ெவளிேயா� தா�காB-தி� ஆ8ரா�காB எ� 

சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.249.4 

 மைல வள
�த மடம1ைக பாக�தா�காB மயான�தா�காB மதிய 

2>னா�காB $ேதவா.6.250.1 

 இைல வள
�த மல
�ெகா�ைற மாைலயா�காB இைறயவ�காB எறிதிைர 

ந<
ந�3 உBடா�காB $ேதவா.6.250.2 

 ெகாைல வள
�த @ இைலய 2ல�தா�காB ெகா?1��ற�காB ெகா-ைல 

ஏ$றினா� காB $ேதவா.6.250.3 

 சிைல வள
�த சர �ர�த திற�தினா�காB-தி� ஆ8ரா�காB எ� 

சி�ைதயாேன $ேதவா.6.250.4 

 ெபா�தா� மல
�ெகா�ைற 2>னா�காB /�Pல�காB ெபா> ஆ
 

ேமனியா�காB $ேதவா.6.251.1 

 ம$9 ஆ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லாதா�காB மைற ஓதி காB 

எறிந<
 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா�காB $ேதவா.6.251.2 

 எ$றாA �ைறD ஒ�9 இ-லாதா�காB இைறயவ�காB 

மைறயவ�காB ஈச� தா�காB $ேதவா.6.251.3 

 ெச$றா
க# /ர @�9 ெச$றா� தா�காB-தி� ஆ8ரா�காB எ� 

சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.251.4 

 உயிரா வண இ���_வி.எ*.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ$9 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உ#ள�கிழியி� உ� 

எ:தி_வி.எ*.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.252.1 



 உயி
 ஆவண ெச6தி=? உ� ைக� த�தா- உணர.ப?வாேரா? ஒ=> வா�தி 

$ேதவா.6.252.2 

 அயிராவண ஏறா� ஆ� ஏ9 ஏறி அமர
 நா? ஆளாேத ஆ8
 ஆBட 

$ேதவா.6.252.3 

 அயிராவணேம எ� அமாேன நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) அ�# கBணா- 

ேநா�காதா
 அ-லாதாேர. $ேதவா.6.252.4 

 எ:� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) இைடயா
 ஏைழ ெம�ேதா# இைளயா
க# 

நைம_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இகழா &�ன $ேதவா.6.253.1 

 ப:�பட நிைனேய- பாவி ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) பB?தா� 

எ�ேனா? பைகதா� உBேடா $ேதவா.6.253.2 

 &:� உலகி- வானவ
க# &$ற_ெப.(&$ற_ெப.) 

J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &>யா- உற 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

&$ற_ெப.(&$ற_ெப.) ப$றி $ேதவா.6.253.3 

 அ:�_வி.எ*.(அ:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) தி�வ>�ேக Fைச 

ெச6ய_�ைற.எ*.(ெச6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) இ��கி�றா� ஊ
ேபாA 

ஆ8
தாேன. $ேதவா.6.253.4 

 ேத8ரா
 மாWரா
 தி1கMரா
 திக� /�சைட&>ேம--தி1க#2> 

$ேதவா.6.254.1 

 கா
 ஊராநி�ற கழனி* சாய-_ெப.(சாய-_ெப.) கB ஆ
�த ெந?மாட 

கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.254.2 

 ஓ
 ஊரா உல�எலா ஒ.ப� J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

:உைமயா# மணவாளா : எ�9 

வா��தி_வி.எ*.(வா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.254.3 



 :ஆ8ரா ஆ8ரா : எ�கி�றா
க# அமர
க#த ெப�மாேன எ1� உ$றாேய 

$ேதவா.6.254.4 

 ேகாவணேமா ேதாேலா உைட ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெகா- ஏேறா ேவழேமா ஊ
வ�தா� $ேதவா.6.255.1 

 Fவணேமா /றபயேமா அ�9 ஆயி--தா� ெபா��தாதா
 

வா��ைக_ெப.(வா��ைக_ெப.) தி��தாைமேயா $ேதவா.6.255.2 

 த< வண�த ெச�சைடேம--தி1க# 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) திைச நா�� 

ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த ெச�த<வBண
 

$ேதவா.6.255.3 

 ஆவணேமா ஒ$றிேயா அமானா
 தா-அறிேய� ம$9-ஊ
 ஆ ஆ9 

ஆ8
தாேன $ேதவா.6.255.4 

 ஏ�� ம:வாள
 இ�னபரா அ
 எ�பவள வBண
 �ட@�கி(-)லா
 

$ேதவா.6.256.1 

 வா6�த வைள�ைகயா# பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ஆக 

வா
சைடயா
 வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வல�3ழி(6)யா
 

$ேதவா.6.256.2 

 ேபா�தா
 அ>க# /றபய�ேத /கN
�ேக ேபாயினா
 ேபா
 ஏ9 ஏறி 

$ேதவா.6.256.3 

 ஆ6�ேத இ�.பா
 ேபா6 ஆ8
 /�கா
 அBணலா
 ெச6கி�ற கB மாய()ேம 

$ேதவா.6.256.4 

 க� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) �ழபி(இ)இ��� 

கலி��_வி.எ*.(கலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) @ைள� க� நர/ 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எA/ 

ேச
��_வி.எ*.(ேச
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.257.1 



 உ� ஆகி. /ற.ப=? இ1� ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) த�னா- வள
�க.ப=? 

உயிரா� கைட ேபாகாரா- $ேதவா.6.257.2 

 ம�Dஆகி நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) அ>ேய மறேவ� அமா� மறி�� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா- பிற./ உBேட- மறவா 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.257.3 

 தி� ஆ8
 மணவாளா தி�� ெத1Jரா6 ெசெபா� ஏகபேன 

திைக�தி=ேடேன $ேதவா.6.257.4 

 &�ன அவHைடய நாம ேக=டா# @
�தி 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) 

இ���_ெப.எ*.(இ���_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) ேக=டா# $ேதவா.6.258.1 

 பி�ைன அவHைடய ஆ8
 ேக=டா# ெபய
�� அவH�ேக பி*சி ஆனா# 

$ேதவா.6.258.2 

 அ�ைனைய5 அ�தைன5 அ�ேற ந<�தா# அக�றா# அகலிட�தா
 

ஆசார�ைத $ேதவா.6.258.3 

 த�ைன மற�தா#_வி.&.(மர_வி.+��_இ.கா.+அ#_பட
.ஒ�.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நாம ெக=டா# தைல.ப=டா# ந1ைக 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) தாேள $ேதவா.6.258.4 

 ஆ?வா6 ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) ந=ட அளவி� ��றா அவி அ?வா
 

அ�மைறேயா
 அறி�ேத� உ�ைன $ேதவா.6.259.1 

 பா?வா
 �/�D நாரதாதி பரDவா
 அமர
கI அமர
ேகாH 

$ேதவா.6.259.2 

 ேத?வா
 தி�மாA நா�&க(�)H த<B?வா
 மைலமகI க1ைகயாI 

$ேதவா.6.259.3 

 J?ேம நா6_ெப.(நா6_ெப.) அ>ேய� ெச6 �$ேறவ- �ைற உBேட தி� 

ஆ8
 �>ெகாBQ
�ேக $ேதவா.6.259.4 



 ந<
 ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச�சைடயா6 

ெந$றி�கBணா6 நிலா�தி1க#-�Bட�தா6 நி�ைன� 

ேத>_வி.எ*.(ேத?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.260.1 

 ஓ
 ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஒழியாேம ஒ$றி�� 

எ1� உலக_ெப.(உலக_ெப.) எலா தி�த�� நி�ைன� காBபா� 

$ேதவா.6.260.2 

 ேத
 ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெந?வ <தி ப$றி 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) தி�மாA நா�&கH 

ேத
�� காணா� $ேதவா.6.260.3 

 :ஆ8ரா ஆ8ரா : எ�கி�றா
க#-அமர
க# த ெப�மாேன ஆ8ராேய 

$ேதவா.6.260.4 

 ந-Nேர ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) ஆக ந=ட இ=? நைர ஏ$ைற. பைழயாேற 

பாய_�ைற.எ*.(பா6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஏறி $ேதவா.6.261.1 

 ப- ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பலிதி��� ேச$Y
 

மீேத -பல
 காண.-தைலயால1கா=>� ஊேட $ேதவா.6.261.2 

 இ- ஆ
�த ெப�ேவM
� தளிேய ேபணி இரா. ப=Q*3ர 

கட��_வி.எ*.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மண�கா- /��(R) 

$ேதவா.6.261.3 

 எ- ஆ� தளி*சா�த1�>யி- காண இைற.ெபா:தி- தி� ஆ8
 /�கா
 

தாேம. $ேதவா.6.261.4 

 க���� தி�கத நாக_ெப.(நாக_ெப.) ைகயி- ஏ�தி க�வைர ேபா- 

களியாைன கதற� ைகயா- $ேதவா.6.262.1 

 உ���_வி.எ*.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ?��* 

சிவ��_வி.எ*.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அத� ேதா- 

ெபா��த_�ைற.எ*.(ெபா���_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) @> உைமயவைள 

அ*39�� ஒளி ெகா# ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.6.262.2 



 தி�� ���தி தி�. பழன_ெப.(பழன_ெப.) தி� ெந6�தான தி� ஐயா9 

இடெகாBட ெச-வ
 இ�நா# $ேதவா.6.262.3 

 அ�. ெப��த ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ$ைற அடர ஏறி அ.பனா
 

இ._3=.(இ_பதி.ெப.+._ஒ$.) ப�வ_ெப.(ப�வ_ெப.) ஆ8ராேர. $ேதவா.6.262.4 

 பாதி� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி� உ�வி- ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) ெகாBடாைன 

பB? ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா- தச&கைன அ:வி�தாைன $ேதவா.6.263.1 

 வாதி��� தட மலரா� சிர ெகாBடாைன வ� க�./* சிைல� காம� 

உட-_ெப.(உட-_ெப.) அ=டாைன $ேதவா.6.263.2 

 ேசாதி* ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ம9* ெச6தாைன 3ட
 

அ1கி� ேதவைன ஓ
 ைக ெகாBடாைன $ேதவா.6.263.3 

 ஆதி�த� ப- ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அமா� 

த�ைன -ஆ8�- கB? அ>ேய� அய
�த ஆேற $ேதவா.6.263.4 

 ெவ$/ உ9�த தி�வ>யா- J$9 அ=டாைன விள�கி� ஒளி மி�னி� ஒளி 

&�தி� ேசாதி $ேதவா.6.264.1 

 ஒ./ உ9�த தி� உ�வ�� ஒ�வ�த�ைன ஓதாேத ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) 

உண
�தா�த�ைன $ேதவா.6.264.2 

 அ./ உ9�த கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ச உBடா�த�ைன அ&� உBடா
 

உல�தாA உலவா தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $ேதவா.6.264.3 

 அ./ உ9�த ந<
 அக�ேத அழ- ஆனாைன -ஆ8�- கB? அ>ேய� அய
�த 

ஆேற $ேதவா.6.264.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) 

கB ெகாBடாைன ஊழிேதா9 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உய
�தா� த�ைன 

$ேதவா.6.265.1 

 வ�கால ெச-கால ஆயினாைன வ� க�./*சிைல� காம� 

உட-_ெப.(உட-_ெப.) அ=டாைன $ேதவா.6.265.2 



 ெபா� ேவழ�-களி$9 உ�ைவ. ேபா
ைவயாைன /#_ெப.(/#_ெப.) அைரய� 

உட-_ெப.(உட-_ெப.) த�ைன. ெபா> ெச6தாைன $ேதவா.6.265.3 

 அ� ேவ#வி தக
�� எ*ச� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாBடாைன -ஆ8�- 

கB? அ>ேய� அய
�த ஆேற $ேதவா.6.265.4 

 ெம6. பா- ெவBந<9 அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ேமனியாைன ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) பளி1கி� உட-_ெப.(உட-_ெப.) 

பதி�த ேசாதியாைன $ேதவா.6.266.1 

 ஒ.பாைன ஒ./ இலா ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) த�ைன உ�தமைன 

நி�தில�ைத உலக_ெப.(உலக_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.266.2 

 ைவ.பாைன கைளவாைன வ�வி.பாைன வ-விைனேய� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அக�ேத ம�னினாைன $ேதவா.6.266.3 

 அ.பாைல�� அ.பாைல�� அ.பாலாைன -ஆ8�- கB? அ>ேய� அய
�த 

ஆேற $ேதவா.6.266.4 

 பிBட�தி- பிற�த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�ைள ம$ைற. பிBட�ைத. 

பைட�தாைன ெபா�ய ேவத� $ேதவா.6.267.1 

 �Bட�தி--�ணி ெபா�ைள 3?த< 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 3ழ- கா- ஆ6 ந<
 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பா
 ஆ6 இ$ைற� $ேதவா.6.267.2 

 கBட�தி--த<தி� ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) அ&�ெச6� கB@�9 பைட�த� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க�ைப பாைல $ேதவா.6.267.3 

 அBட���� அ._3=.(அ_பதி.ெப.+._ஒ$.) /ற�தா
 தம�� வி�ைத -ஆ8�- 

கB? அ>ேய� அய
�த ஆேற $ேதவா.6.267.4 

 ந<திஆ6 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) ஆ6 ந<
 ஆ6 நிைற கா- ஆ6 இைவயி$றி� நியம 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.268.1 



 பாதிஆ6 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

இறB?_ெப.(இரB?_ெப.) ஆ6 @�9_ெப.(@�9_ெப.) ஆ6 பரமா� ஆ6 

ப:�த பBக# ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.268.2 

 ேசாதி ஆ6 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 3ைவக# ஆகி. 3ைவ 

கல�த_ெப.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அ.பா- ஆ6 

வ <?_ெப.(வ <?_ெப.) ஆ6 வ <=>� $ேதவா.6.268.3 

 ஆதி ஆ6 அ�த ஆ6 நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) 

த�ைன-ஆ8�- கB? அ>ேய� அய
�த ஆேற $ேதவா.6.268.4 

 ெபா6 மாய.ெப�1கடலி- /லபாநி�ற /Bணிய1கா# த<விைனகா# 

தி�ேவ ந<1க#_பதி.ெப.(ந<1க#_&�.ப�.) $ேதவா.6.269.1 

 இ மாய.ெப�1கடைல அ���� தி�ப
ீ�� இ-ைலேய கிட�த�தா� 

யாேன- வாேனா
 $ேதவா.6.269.2 

 தமாைன தைலமகைன தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) 

ஆ8
� தட1கடைல ெதாட
�ேதாைர அட1க* 

ெச65_ெப.எ*.(ெச6_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.269.3 

 எமா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ>� ெதாட
வா� உழித
கி�ேற� 

இைடயிேல� ெக?வ <
கா# இடேற�மி(�)ேன $ேதவா.6.269.4 

 ஐெப�மாFத1கா# ஒ�வ <
 ேவB>$9 ஒ�வ <
 ேவBQ
 ஈB? 

இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) அவனி எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.270.1 

 உ பரேம உ வசேம ஆ�க வ-T
�� இ-ைலேய Uக
 ேபாக யாேன- 

வாேனா
 $ேதவா.6.270.2 

 உப� ஆ6 ஊழி5 ஆ6 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ஆ8
 

ந# அமி
�_ெப.(அமி
�_ெப.) ஆ வ#ள- வாேனா
 $ேதவா.6.270.3 



 த ெப�மானா6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அரைன 

காBெப�-வி.&.(காB_வி.+._இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) தைட.ப?ேவனா� 

க�தி� த��ேக�மி(�)ேன $ேதவா.6.270.4 

 சி- உ�வி- �றி இ��தி நி�த- ப$றி ெச:1 கணா- 

ேநா��_ெப.(ேநா��_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஊக அ�9 $ேதவா.6.271.1 

 ப- உ�வி--ெதாழி- FBட_ெப.எ*.(FB_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ப�சFத.-பளகீ
 உ வச அ�ேற யாேன- எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

$ேதவா.6.271.2 

 ெசா- உ�வி� 3ட
 @�9_ெப.(@�9_ெப.) ஆ6 உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) 

@�9_ெப.(@�9_ெப.) ஆ6 L நயன @�9_ெப.(@�9_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆBட ஆ8
 $ேதவா.6.271.3 

 ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) உ�வி- சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>ேய அைடேவ� 

Uமா- நைம./Bேண� கைம�� ந<
 நடமி�க(#)ேள $ேதவா.6.271.4 

 உ� உ�வி� 3ைவ ஒளி ஊ9 ஓைச நா$ற�� உ9.பின� 

�றி./_ெப.(�றி./_ெப.) ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ஐவ <
 U1க# $ேதவா.6.272.1 

 ம� உ�வ�� இய$ைககளா- 3ைவ.ப
ீ�� ஐேயா ைவயகேம ேபாதாேத 

யாேன- வாேனா
 $ேதவா.6.272.2 

 ெபா� உ�ைவ ெத� ஆ8
 ம�H ��ைற /வி�� எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ 

சிவ�ெகா:�ைத /��� எ� சி�ைத $ேதவா.6.272.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ�ைவ� த�தவைன எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) த�ைன 

தைல.ப?ேவ� �ைல. ப?.பா� த��ேக�மி(�)ேன $ேதவா.6.272.4 

 �.பிைன &� ப$9 அறா விறேல மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ேசா
D ப? 

2=சியேம 3கேம ந<1க#_பதி.ெப.(ந<1க#_&�.ப�.) $ேதவா.6.273.1 



 ஒ.பைனைய. பாவி�� இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உலக_ெப.(உலக_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) உழ9 இ�_பதி.ெப.(இ_3=.+�_பட
.ஒ�.) �ைற 

&>.ப
ீ�� அ�ேத எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $ேதவா.6.273.2 

 ைவ.பிைன ெபா� மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) ஆ8
 மணிைய ைவக- மணாளைன 

எெப�மாைன வாேனா
 த1க# $ேதவா.6.273.3 

 அ.பைன ெச.பட அைடேவ� Uமா- நாH ஆ=?ேண� ஓ=ட�� ஈ1� 

அைலேய�மி(�)ேன $ேதவா.6.273.4 

 ெபா1� மதமானேம ஆ
வ* ெச$ற�-�ேராதேம உேலாபேம ெபாைறேய 

ந<1க#_பதி.ெப.(ந<1க#_&�.ப�.) $ேதவா.6.274.1 

 உ1க# ெப� மா நில�தி� எ-ைல_ெப.(எ-ைல_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) உழ9 இ�_பதி.ெப.(இ_3=.+�_பட
.ஒ�.) �ைற 

&>.ப
ீ�� அ�ேத யாேன- $ேதவா.6.274.2 

 அ கமல�� அயெனா?_ெப.(அய�_ெப.+ஒ?_க�.ேவ.) மா- 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ம$9 அத$� அ.பா- 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒBணா* $ேதவா.6.274.3 

 ெச1கனக� தனி� ��ைற சிவைன ஆ8
* ெச-வைன ேச
ேவ� Uமா- 

ெசA��ேணேன $ேதவா.6.274.4 

 இட
 பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) என மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ��க ேவ=ைக 

ெவ9.ேப எ�9 அைனவ <� உலைக ஓ>� $ேதவா.6.275.1 

 �ைடகி�ற<
�� உலக1க# �A1கி U1க# �றி 

நி�ற�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) அைமயாேத யாேன- 

வாேனா
 $ேதவா.6.275.2 

 அைடயா
 த /ர @�9 எ�ெச6தாைன அமர
க# த ெப�மாைன அரைன 

ஆ8
 $ேதவா.6.275.3 



 உைடயாைன க?க* ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அைடேவ� Uமா- ஆ=?ேண� ஓ=ட�� ஈ1� அைலேய�மி(�)ேன 

$ேதவா.6.275.4 

 விைர��_வி.எ*.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆI ந-�ரேவ 

ெச-ேவ ெபா-லா ெவ�=சிேய மகி�*சிேய ெவ9.ேப 

ந<1க#_பதி.ெப.(ந<1க#_&�.ப�.) $ேதவா.6.276.1 

 நிர��_வி.எ*.(நிர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஓ> மா நில�ைத அ���� 

தி�ப
ீ�� இ-ைலேய Uக
 ேபாக யாேன- வாேனா
 $ேதவா.6.276.2 

 கைர�� ஓட வ� ந�ைச அ&�ெச6த க$பக�ைத த$பர�ைத தி� ஆ8�- 

$ேதவா.6.276.3 

 பர�ேசாதிதைன காBெப�-வி.&.(காB_வி.+._இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) பேட� 

U_தி�.(U_&�.ஒ�.) பBபி- பா��� ஓ> ஓ=ட�� பக=ேட�மி(�)ேன 

$ேதவா.6.276.4 

 @#D ஆய ெதாழி-_ெப.(ெதாழி-_ெப.) ப�ேச�தி�ய வ�ச-&கா�கா# 

&:� இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உலைக ஓ> $ேதவா.6.277.1 

 நா#வா5 U&ைடய மம
 ஆைண நடா��கி�ற<
�� அைமயாேத 

யாேன- வாேனா
 $ேதவா.6.277.2 

 ந<# வான&க? அதைன� தா1கி 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந?�Lைண பாதாள� 

க�ைவ ஆ8
 $ேதவா.6.277.3 

 ஆ#வாைன க?க* ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அைடேவ� Uமா- ஆ=?ேண� ஓ=ட�� ஈ1� அைலேய�மி(�)ேன 

$ேதவா.6.277.4 

 3��கெமா? ெப��க நிைல நி$ற- ப$றி� �.பைற எ�9 அைனவ <
 

இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உலைக ஓ>* $ேதவா.6.278.1 



 ெச��கி மிைக ெசA�தி_வி.எ*.(ெசA��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உம 

ெச6ைக ைவக- ெச6கி�ற<
�� அைமயாேத யாேன- 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.278.2 

 த��கி மிக_�ைற.எ*.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வைர 

எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அர�க� 

ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) தளர அ> 

எ?��_வி.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) ேக=?(R) $ேதவா.6.278.3 

 இர�க எ:��_வி.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�ளிய 

எெப�மா� பாத�� இைடயிேல� ெக?வ <
கா# இடேற�மி(�)ேன 

$ேதவா.6.278.4 

 ந<$றிைன5 ெந$றி_ெப.(ெந$றி_ெப.) ேம- இ=டா
ேபாA ந<1காேம 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எA/ FBடா
ேபாA $ேதவா.6.279.1 

 கா$றிைன5 க>� ஆக நட�தா
ேபாA கBணி�ேம- கB 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா
ேபாA $ேதவா.6.279.2 

 J$றிைன5 �ைர கழலா- உைத�தா
ேபாA ெகா- /லி� ேதா- ஆைட� 

�ழக
ேபாA $ேதவா.6.279.3 

 ஆ$றிைன5 ெச�சைடேம- ைவ�தா
ேபாA-அணி ஆ8
� தி� 

@ல=டானனாேர $ேதவா.6.279.4 

 பா�ய� ஓ
 பா/_ெப.(பா/_ெப.) அைரேம- ஆ
�தா
ேபாA பா3பத 

பா
�த$� அளி�தா
ேபாA $ேதவா.6.280.1 

 கா�ய� ஓ
 களி$9_ெப.(களி$9_ெப.) உ�ைவ ேபா
�தா
ேபாA காபால 

க=ட1க� ெகா>யா
ேபாA $ேதவா.6.280.2 

 ெபா�ய� ஓ
 மைல வி-லா எ6தா
ேபாA ேப
 ந�தி எ�H 

ெபயரா
ேபாA $ேதவா.6.280.3 



 அ�ய� ஓ
 அரண1க# அ=டா
ேபாA-அணி ஆ8
� தி� @ல=டானனாேர. 

$ேதவா.6.280.4 

 �ணி உைடய
 ேதா- உைடய
 எ�பா
ேபாA Lய தி�ேமனி* 

ெச-வ
ேபாA $ேதவா.6.281.1 

 பிணி உைடய அ>யாைர� த<
.பா
ேபாA ேப3வா
�� 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ெபா�யா
ேபாA $ேதவா.6.281.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) உைடய மா நாக_ெப.(நாக_ெப.) ஆ
.பா
ேபாA வா3கி 

மா நாணாக ைவ�தா
 ேபாA $ேதவா.6.281.3 

 அணி உைடய ெந?வ <தி நட.பா
ேபாA-அணி ஆ8
� தி� @ல=டானனாேர. 

$ேதவா.6.281.4 

 ஓ=? அக�ேத ஊB ஆக உக�தா
ேபாA ஓ
 உ� ஆ6� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உய
�தா
ேபாA 

$ேதவா.6.282.1 

 நா=? அக�ேத நைடபலD நவி�றா
ேபாA ஞான.ெப�1கட$� ஓ
 

நாத
ேபாA $ேதவா.6.282.2 

 கா=? அக�ேத ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) உைடயா
ேபாA 

காமர1க# பா>� தி�வா
ேபாA $ேதவா.6.282.3 

 ஆ=? அக�தி- ஆ� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உக�தா
ேபாA-அணி ஆ8
� தி� 

@ல=டானனாேர $ேதவா.6.282.4 

 ஏன�� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம�./. FBடா
ேபாA இைமயவ
க# 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) இ��தா
ேபாA $ேதவா.6.283.1 

 கான� க-லா-கீ� நிழலா
ேபாA கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ச உB? 

இ�Bட கBட
ேபாA $ேதவா.6.283.2 



 வான��_ெப.(வான_ெப.+அ��_சா�.) இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) ேச
 

சைடயா
ேபாA வா�_ெப.(வா�_ெப.) கயிைலெவ$பி- மகி��தா
ேபாA 

$ேதவா.6.283.3 

 ஆன�� &� எ:�� ஆ6 நி�றா
ேபாA-அணி ஆ8
� தி� 

@ல=டானனாேர. $ேதவா.6.283.4 

 காமைன5 கா� ஆக� கா6�தா
ேபாA கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ச உB? 

இ�Bட கBட
ேபாA $ேதவா.6.284.1 

 ேசாமைன5 ெச�சைடேம- ைவ�தா
ேபாA ெசா- ஆகி* ெசா-ெபா�# 

ஆ6 நி�றா
ேபாA $ேதவா.6.284.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) மைன5 ேவத�தா
 தாேமேபாA ந1ைக ஓ
பா- 

மகி��த_ெப.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நப
ேபாA 

$ேதவா.6.284.3 

 ஆ()மைன5 தி�&>யா
 தாேமேபாA-அணி ஆ8
� தி� 

@ல=டானனாேர. $ேதவா.6.284.4 

 &> ஆ
 மதி அரவ ைவ�தா
ேபாA @ உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) 

தாேம ஆ6 நி�றா
ேபாA $ேதவா.6.285.1 

 ெச> ஆ
 தைல. பலி ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உழ-வா
ேபாA ெச- கதிதா� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவனா
ேபாA 

$ேதவா.6.285.2 

 க> ஆ
 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? இ�Bட கBட
ேபாA க1காளேவட� 

க��த
ேபாA $ேதவா.6.285.3 

 அ>யா
 அ>ைம உக.பா
ேபாA-அணி ஆ8
� தி� @ல=டானனாேர. 

$ேதவா.6.285.4 



 இ�திர�ைத இனி� ஆக ஈ�தா
ேபாA இைமயவ
க# 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இைற�3 இைறவ
ேபாA 

$ேதவா.6.286.1 

 3�தர�த ெபா>த�ைன� �ைத�தா
ேபாA L� Lய தி�ேமனி� 

ேதா�ற-ேபாA $ேதவா.6.286.2 

 ம�திர�ைத மன��#ேள ைவ�தா
ேபாA மா நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

நாB_ெப.(நாB_ெப.) ஆக வைள�தா
ேபாA $ேதவா.6.286.3 

 அ திர�ேத அணியா ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா
ேபாA-அணி ஆ8
� தி� 

@ல=டானனாேர $ேதவா.6.286.4 

 பிBட�ைத� 

கா��_ெப.எ*.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

பிரானா
ேபாA பிறவி இறவி இலாதா
ேபாA $ேதவா.6.287.1 

 &Bட�� &�கB உைடயா
ேபாA &:ந<9 F3 &த-வ
ேபாA 

$ேதவா.6.287.2 

 கBட�� இைறேய க9�தா
ேபாA காள�தி காேராண ேமயா
ேபாA 

$ேதவா.6.287.3 

 அBட���� அ./ற ஆ6 நி�றா
ேபாA-அணி ஆ8
� தி� 

@ல=டானனாேர. $ேதவா.6.287.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா
ேபாA ஊழிபல கB? 

இ��தா
ேபாA $ேதவா.6.288.1 

 ெப�காேம ெவ#ள_ெப.(ெவ#ள_ெப.) தவி
�தா
ேபாA பிற./ 

இ?ைப_ெப.(இ?ைப_ெப.) சா�கா? ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லா
ேபாA 

$ேதவா.6.288.2 



 உ�காதா
 உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) நி-லா
ேபாA 

உக.பா
த மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) எ�9 ந<1கா
ேபாA 

$ேதவா.6.288.3 

 அ�� ஆக வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ�ைன :அ�ச- 

: எ�பா
-அணி ஆ8
� தி� @ல=டானனாேர $ேதவா.6.288.4 

 ந�றாக_வி.அ.(ந��_ெப.+ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நைடபலD 

நவி�றா
ேபாA ஞான.ெப�1கட$� ஓ
 நாத
ேபாA $ேதவா.6.289.1 

 ெகா�றாகி� ெகா�ற� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உBடா
ேபாA ேகா# 

அர�க
ேகா� தைலக# �ைற�தா
ேபாA $ேதவா.6.289.2 

 ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ
 தி�/ர1க# 

எ6தா
ேபாA திைச அைன�� ஆ6 அைன�� ஆனா
ேபாA 

$ேதவா.6.289.3 

 அ�9 ஆகி- ஆயிர_ெப.(ஆயிர_ெப.) ேபரா
ேபாA-அணி ஆ8
� தி� 

@ல=டானனாேர $ேதவா.6.289.4 

 தி�மணிைய தி�தி�� ேதைன பாைல த<க�பி� இ�3ைவைய 

ெதளி�த_ெப.அ.(ெதளிD_ெப.) ேதற- $ேதவா.6.290.1 

 ��மணிைய �ழ-_ெப.(�ழ-_ெப.) ெமா�ைத தாள வ <ைண ெகா�கைரயி� 

ச*சா�யி� பாணியாைன $ேதவா.6.290.2 

 ப� மணிைய பவள�ைத_ெப.(பவள_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ப3ெபா� 

&�ைத ப�.பத�தி- அ�1கல�ைத பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) த<
�� 

$ேதவா.6.290.3 

 அ�மணிைய ஆ8�- அமா�த�ைன -அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.290.4 

 ெபா�ேன ேபா--தி�ேமனி உைடயா�த�ைன ெபா1� ெவBPலாைன 

/னித�த�ைன $ேதவா.6.291.1 



 மி�னாைன மி� இைடயா# பாக�த�ைன ேவழ�தி� உ� வி�பி. 

ேபா
�தா�த�ைன $ேதவா.6.291.2 

 த�னாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லாதாைன த��வைன 

உ�தமைன தழ- ேபா- ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.6.291.3 

 அ�னாைன ஆ8�- அமா�த�ைன-அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.291.4 

 ஏ$றாைன ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆனா�த�ைன ஏ�கடA 

ஏ�மைல5 ஆனா�த�ைன $ேதவா.6.292.1 

 J$றாைன J$ற உைத�தா�த�ைன ெகா?ம:வா# ெகாBட� ஓ
 

ைகயா�த�ைன $ேதவா.6.292.2 

 கா$றாைன த<யாைன ந<� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) க> 

கம:_ெப.எ*.(கம�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) /�சைடேம- 

க1ைகெவ#ள $ேதவா.6.292.3 

 ஆ$றாைன ஆ8�- அமா�த�ைன -அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.292.4 

 &�திய வ-விைனக# த<
.பா�த�ைன @வாத ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

&�கBணினாைன $ேதவா.6.293.1 

 ச�திரH ெவ1கதி� ஆயினாைன ச1கரைன ச1க� �ைழயா�த�ைன 

$ேதவா.6.293.2 

 ம�திர& மைற.ெபா�I ஆனா�த�ைன ம9ைம5 இைம5 

ஆனா�த�ைன $ேதவா.6.293.3 

 அ திரைன ஆ8�- அமா�த�ைன -அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.293.4 

 பிற ெநறி ஆ6 ப?ீ_ெப.(ப?ீ_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

பி�ஞகH ஆ6 பி�தனா6 ப�த
 மன�திH#ேள $ேதவா.6.294.1 



 உற ெநறி ஆ6 ஓம ஆ6 ஈம�கா=>- ஓ�பல விட ந=ட ஆ>னாைன 

$ேதவா.6.294.2 

 �றெநறி ஆ6 Lப ஆ6 ேதா$ற 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நா$ற_ெப.(நா$ற_ெப.) ஆ6 

ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) மல
ேம- உைறயா 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.294.3 

 அறெநறிைய ஆ8�- அமா�த�ைன -அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.294.4 

 பழகிய வ-விைனக# பா$9வாைன ப3பதிைய பாவகைன 

பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) த<
�� $ேதவா.6.295.1 

 �ழகைன ேகா# அரD ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ=?வாைன ெகா?ெகா=> 

ெகாBட� ஓ
 ைகயா�த�ைன $ேதவா.6.295.2 

 விழவைன வ <ர=ட ேமவினாைன விBணவ
க# 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வி�/வாைன $ேதவா.6.295.3 

 அழகைன ஆ8�- அமா�த�ைன -அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.295.4 

 2ளாமணி ேச
 &>யா�த�ைன 3BணெவBந<9 

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

$ேதவா.6.296.1 

 ேகா# வா6 அரவ அைச�தா�த�ைன ெகா- /லி� ேதா- ஆைட� �ழக� 

த�ைன $ேதவா.6.296.2 

 நா#_ெப.(நா#_ெப.) வா5 ப�த
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாைன 

நபைன ந�கைன &�கணாைன $ேதவா.6.296.3 

 ஆ#வாைன ஆ8�- அமா�த�ைன -அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.296.4 



 &�திைன மணித�ைன மாணி�க�ைத @வாத க$பக�தி� ெகா:�� த�ைன 

$ேதவா.6.297.1 

 ெகா�திைன வயிர�ைத ெகா- ஏ9 

ஊ
��_வி.எ*.(ஊ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேகா# அரD 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ=? �ழக�த�ைன $ேதவா.6.297.2 

 ப�தைன ப�த
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாைன பா�தி ேபா--

தி�ேமனி உைடயா�த�ைன $ேதவா.6.297.3 

 அ�தைன ஆ8�- அமா�த�ைன -அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.297.4 

 ைப ஆ? அரவ ைக ஏ�தினாைன பா�தி ேபா--தி�ேமனி. பா-ந<$றாைன 

$ேதவா.6.298.1 

 ெந6 ஆ? தி�ேமனி நிமல�த�ைன ெந$றிேம- ம$ெறா� கB 

நிைறவி�தாைன $ேதவா.6.298.2 

 ெச6யாைன ெச: பவள�திர# ஒ.பாைன ெச�சைடேம- ெவBதி1க# 

ேச
�தினாைன $ேதவா.6.298.3 

 ஐயா9 ேமயாைன ஆ8ராைன -அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.298.4 

 சீ
 ஆ
 &>ப�� உைடயா�த�ைன� ேத3 அழிய� தி�விரலா- 

சிைதய_�ைற.எ*.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) P�கி. $ேதவா.6.299.1 

 ேப
 ஆ
 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ெகா?�தா�த�ைன 

ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) இரB?_ெப.(இரB?_ெப.+உ_சா�.) ஆ� ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.299.2 

 ேபா
 ஆ
 /ர1க# /ரள P9 /Bணியைன ெவBந<9 அணி�தா�த�ைன 

$ேதவா.6.299.3 



 ஆராைன ஆ8�- அமா�த�ைன -அறியா� அ>நாேய� அய
�த ஆேற 

$ேதவா.6.299.4 

 எ ப�த வ-விைனேநா6 த<
�தி=டா�காB ஏ�கடA ஏ� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆயினா�காB $ேதவா.6.300.1 

 வ/ உ�� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அதா
-மாைலயா�காB வள
மதி 

ேச
 கBணிய�காB வாேனா
 ேவBட $ேதவா.6.300.2 

 அ/_ெப.(அ/_ெப.) ஒ�றா- @ எயிA எ�ெச6தா�காB அன- ஆ> ஆ� 

அ�3 ஆ>னா�காB $ேதவா.6.300.3 

 ெசெபா� ெச6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட� தி� ஆ8�--தி� @ல=டான�� 

எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன $ேதவா.6.300.4 

 அ�� உலா அைரயின�காB அ>யா
�� எ�9 ஆ
 அ&� ஆ6 

அBணி�� ஐயா$றா�காB $ேதவா.6.301.1 

 ெகா�� உலா பலீிெயா? ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) �ளி
மதி5 J
 அரD ந<� ெச�னி� $ேதவா.6.301.2 

 ெதா�� உலா சைடயின�காB ெதாBட
 

ெச-A_ெப.எ*.(ெச-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) LெநறிகாB-

வானவ
க# �தி ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� 

$ேதவா.6.301.3 

 தி�� எலா நிைற�த_ெப.எ*.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /க�� தி� 

ஆ8�--தி� @ல=டான�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன 

$ேதவா.6.301.4 

 ந<
 ஏ9 சைட&> எ நிமல�தா�காB ெந$றிேம- ஒ$ைற�கB 

நிைறவி�தா�காB $ேதவா.6.302.1 

 வா
 ஏ9 வன&ைலயா# பாக�தா�காB வள
மதி ேச
 சைடயா�காB 

மாேதவ�காB $ேதவா.6.302.2 



 கா
 ஏ9 &கி-_ெப.(&கி-_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

கBட�தா�காB க-லாலி�கீ� அற1க#_ெப.(அற1க#_ெப.) 

ெசா-லினா�காB $ேதவா.6.302.3 

 சீ
 ஏ9 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட� தி� ஆ8�--தி� @ல=டான�� எ 

ெச-வ�தாேன. $ேதவா.6.302.4 

 கா� ஏ9 களி$9_ெப.(களி$9_ெப.) உ�ைவ. ேபா
ைவயா�காB க$பககாB 

காலைன அ�9 உைதெச6தா�காB $ேதவா.6.303.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஏ9 உைடதைலயி- பலி ெகா#வா�காB உ�தம�காB 

ஒ$றி0
 ேமவினா�காB $ேதவா.6.303.2 

 ஆ� ஏ9 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஏ9 

அBண-_ெப.(அBண-_ெப.) தா�காB ஆதி�த� ப- 

இ9�த_ெப.எ*.(இ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆதிதா�காB $ேதவா.6.303.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஏ9 மல
*ேசாைல� தி� ஆ8�--தி� @ல=டான�� எ 

ெச-வ�தாேன. $ேதவா.6.303.4 

 பிற.ேபா? இற./ எ�9 இ-லாதா�காB ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) உ�ேவா? 

ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) ஆயினா�காB $ேதவா.6.304.1 

 மற.ப? எ� சி�ைத ம�# ந<�கினா�காB வானவ� அறியாத ெநறி த�தா� 

காB $ேதவா.6.304.2 

 நற. ப? F மல
 Lப த<ப ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ந9�சா�த 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நாI வாேனா
 $ேதவா.6.304.3 

 சிற.ேபா? Fசி�� தி� ஆ8�--தி� @ல=டான�� எ ெச-வ�தாேன. 

$ேதவா.6.304.4 

 ச1கர�காB ச�கர_ெப.(ச�கர_ெப.) மா$� அ�# ெச6தா�காB 

த�ேண�� ேசகர�காB தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) தா�காB 

$ேதவா.6.305.1 



 அ கமல�� அய� சிர1க# ஐ�தி- ஒ�ைற அ9�தவ�காB அணி 

ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) 2� ஐயா$றா�காB $ேதவா.6.305.2 

 எ1க# ெப�மா�காB எ� இட
க# 

ேபாக_�ைற.எ*.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அ�# 

ெச65_ெப.எ*.(ெச6_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) இைறவ�காB 

இைமேயா
 ஏ�� $ேதவா.6.305.3 

 ெச1கமல வய-_ெப.(வய-_ெப.) /ைட 2� தி� ஆ8�--தி� @ல=டான�� 

எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன $ேதவா.6.305.4 

 ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) அ�ளி த<�_ெப.(த<�_ெப.) அக$9 நபிரா�காB நா- 

மைறேயா? ஆ9 அ1க ஆயினா�காB $ேதவா.6.306.1 

 மி� திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேசாதியா�காB 

ஆதிதா�காB ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ9 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உலD ெகா>யினா� காB 

$ேதவா.6.306.2 

 ��9 ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) க*சி ஏகப� தா�காB 

ேசா$9��ைறயா�காB-ேசாைல 

2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.306.3 

 ெத�றலா- மண_ெப.(மண_ெப.) 

கம:_ெப.எ*.(கம�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தி� ஆ8�--தி� 

@ல=டான�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.306.4 

 ெபா� நல�த ந91ெகா�ைற* சைடயினா�காB /கN� Fவண& 

ெபா��தினா�காB $ேதவா.6.307.1 

 மி� நல�த UB இைடயா# பாக�தா�காB ேவதிய�காB ெவB/�P- 

மா
பினா�காB $ேதவா.6.307.2 



 ெகா--நல�த @ இைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ஏ�தினா�காB ேகாலமா ந<9 

அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேமனியா�காB 

$ேதவா.6.307.3 

 ெச�_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) நல�த வய-_ெப.(வய-_ெப.) /ைட 2� தி� ஆ8�--

தி� @ல=டான�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன $ேதவா.6.307.4 

 விBடவ
 த /ர @�9 எ� ெச6தா�காB ேவைல விட_ெப.(விட_ெப.) 

உB? இ�Bட கBட�தா�காB $ேதவா.6.308.1 

 மBடல�தி- ஒளி வளர_�ைற.எ*.(வள
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

விள1கினா�காB வா6 @� மைற�கா? ம�வினா� காB $ேதவா.6.308.2 

 /Bடா�க� கBணாH Fவி�ேமைல. /�ேதI காB/ அ�ய /ராண� 

தா�காB $ேதவா.6.308.3 

 ெதB_ெப.அ.(ெதB_ெப.அ.) திைர ந<
 வய-_ெப.(வய-_ெப.) /ைட 2� தி� 

ஆ8�--தி� @ல=டான�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன. 

$ேதவா.6.308.4 

 ெச� வள�_ெப.எ*.(வள
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச1கB மா- 

ஏ$றினா�காB ெத� ஆைன�காவ�காB த<யி- 

வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.309.1 

 ம�வல
 த /ர @�9 எ� ெச6தா� காB வ�சக
 பா- அ�காத 

ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) தா�காB $ேதவா.6.309.2 

 அ� வைரைய எ?�தவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சிர1க# ப�� ஐ� 

நா��_ெப.(நா��_ெப.) ேதாI ெநா��� அலற அ�9 $ேதவா.6.309.3 

 தி�விரலா- அட
�தவ�காB-தி� ஆ8�--தி� @ல=டான�� எ 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன $ேதவா.6.309.4 

 இட
 ெக? ஆ9 எB�திேய- ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) 

ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) வா :ஈB? ஒளி ேச
 க1ைக* சைடயா6 : எ�9 

$ேதவா.6.310.1 



 :3ட
 ஒளியா6 உ# விள1� ேசாத< : எ�9 :L ந<9 

ேச
��_வி.எ*.(ேச
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இல1� ேதாளா : எ�9 

$ேதவா.6.310.2 

 :கட- விட_ெப.(விட_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) உB? 

இ�Bட கBடா : எ�9 :கைலமா� மறி ஏ�� ைகயா : எ�9 

$ேதவா.6.310.3 

 :அட- விைடயா6 ஆர&ேத ஆத< : எ�9 :ஆ8ரா : எ�9 எ�ேற 

அலறா நி-ேல $ேதவா.6.310.4 

 ெச> ஏ9 த< விைனக# த<�_ெப.எ*.(த<
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) சி�தி�ேத ெந�சேம_ெப.(ெந�ச_ெப.+ஏ_சா�.) 

திBண ஆக. $ேதவா.6.311.1 

 :ெபா> ஏ9 தி�ேமனி உைடயா6 : எ�9 :/ர�தர� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) �ணி�த /னிதா : எ�9 $ேதவா.6.311.2 

 :அ>ேயைன ஆ# ஆக� ெகாBடா6 : எ�9 :அமாேன ஆ8
 எ அரேச 

: எ�9 $ேதவா.6.311.3 

 :க> நா9 ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) க*சி� கபா : எ�9 :க$பகேம : 

எ�9 எ�ேற கதறா நி-ேல $ேதவா.6.311.4 

 நிைல ெப9மா9 எB�திேய- ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) 

ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) வா நி�தA எபிராHைடய 

ேகாயி-_ெப.(ேகாயி-_ெப.) /�� $ேதவா.6.312.1 

 /ல
வத� &� அலகி=? ெம:�� இ=? Fமாைல_ெப.(Fமாைல_ெப.) 

/ைன��_வி.எ*.(/ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

/க���_வி.எ*.(/க�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பா> $ேதவா.6.312.2 



 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆர� �பி=? J�� ஆ> :ச1கரா சய 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி : எ�9 

$ேதவா.6.312.3 

 :அைல /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ேச
 ெச�சைட எ ஆத< : எ�9 :ஆ8ரா : 

எ�9 எ�ேற அலறா நி-ேல $ேதவா.6.312.4 

 /Bணிய& ந�ெநறி5 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ெந�சேம_ெப.(ெந�ச_ெப.+ஏ_சா�.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_3=.+�_பட
.ஒ�.) கBடா6 ெபா��த� ேக# 

ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) $ேதவா.6.313.1 

 :UBணிய ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) P- 

கிட�த_ெப.எ*.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மா
பா : எ�9 :U�தாத 

ஒB3டேர : எ�9 :நாI $ேதவா.6.313.2 

 விB_ெப.(விB_ெப.) இய1� ேதவ
கI ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) நா�� 

விைர மல
 ேம- நா�&கH மாA 

J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.313.3 

 எBண_�ைற.எ*.(எB�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) (அ)�ய தி�நாம உைடயா6 

: எ�9 :எழி- ஆ8ரா : எ�ேற ஏ�தா நி-ேல $ேதவா.6.313.4 

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

எ-ைல_ெப.(எ-ைல_ெப.) கட.ப� அ�றா- இரவிெனா? நBபகA 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வா��தி_வி.எ*.(வா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.314.1 

 :பிைழ�த� எலா ெபா9�� அ�# ெச6 ெபா�ேயா6 : எ�9 

:பி�ஞகேன ைம� ஞவிA கBடா : எ�9 $ேதவா.6.314.2 

 அைழ�� அலறி :அ>ேய� உ� அரண_ெப.(அரண_ெப.) கBடா6 அணி 

ஆ8
 இட_ெப.(இட_ெப.) 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அழகா : எ�9 

$ேதவா.6.314.3 



 :�ழ- சைட எ ேகா� : எ�9 J9 ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) 

�$ற_ெப.(�$ற_ெப.) இ-ைல எ�ேம- நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

Jறிேனேன $ேதவா.6.314.4 

 ந<.ப(அ)�ய ப- பிறவி ந<��_ெப.எ*.(ந<��_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) நிைன�தி��ேத� காB 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) :நி�த ஆக* $ேதவா.6.315.1 

 ேச. பி�யா ெவ- ெகா>யினாேன : எ�9 :சிவேலாக ெநறி 

த�த_ெப.எ*.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) 

: எ�9 $ேதவா.6.315.2 

 :F. பி�யா நா�&கH /#ளி� ேமைல. /Bடா�க� கBணாH 

:ேபா$றி : எ�ன� $ேதவா.6.315.3 

 த<.பிழ/ ஆ6 நி�றவேன ெச-வ_ெப.(ெச-வ_ெப.) 

ம-�_ெப.எ*.(ம-�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தி� ஆ8ரா : எ�ேற 

சி�தி ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.315.4 

 ப$றி நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பாவ1க# பா$ற 

ேவB>- பரகதி��* ெச-வ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா�3 ேவB>- 

$ேதவா.6.316.1 

 3$றி_வி.எ*.(3$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 2� விைனக# வ <��க 

ேவB>- ெசா-Aேக� ேக# ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) ��சா 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.316.2 

 :உ$றவ� உ9 �ைண5 ந<ேய: எ�9 :உ�ைன அ-லா- 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத6வ_ெப.(ெத6வ_ெப.) உ#ேக�: எ�9 

$ேதவா.6.316.3 

 :/$9 அரவ� க*3 ஆ
�த /னிதா : எ�9 :ெபாழி- ஆ8ரா : எ�ேற 

ேபா$றா நி-ேல $ேதவா.6.316.4 



 மதி த�வ� ெந�சேம_ெப.(ெந�ச_ெப.+ஏ_சா�.) உ�3 

ேபாக_�ைற.எ*.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வழி 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) இ�_பதி.ெப.(இ_3=.+�_பட
.ஒ�.) 

கBடா6 :வாேனா
�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.317.1 

 அதிபதிேய ஆர&ேத ஆத< : எ�9 :அமாேன ஆ8
 எ ஐயா : எ�9 

$ேதவா.6.317.2 

 �தி ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ��9 மல
 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) Lவி* 2: வல 

ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெதாB? பா> $ேதவா.6.317.3 

 :கதி
 மதி ேச
 ெச�னியேன காலகாலா க$பகேம : எ�9 எ�ேற கதறா 

நி-ேல $ேதவா.6.317.4 

 பாச�ைத. ப$9 அ9�க- 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) :பர�ேசாத< பBடர1கா பாவநாசா 

$ேதவா.6.318.1 

 ேதச�� ஒளி விள�ேக ேதவேதேவ தி� ஆ8
� தி�@ல=டானா : எ�9 

$ேதவா.6.318.2 

 ேநச�ைத ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) ெப��கி ேந
 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ#கி நி�தA 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேம- 

வ <���_வி.எ*.(வ <�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.318.3 

 ஏச$9 நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) :இைமேயா
 ஏேற : 

எ�9 :எெப�மா� : எ�9 எ�ேற ஏ�தா நி-ேல $ேதவா.6.318.4 

 /ல�க# ஐ�தா- ஆ=?B? ேபா� ேபா�கி. /ற_ெப.(/ற_ெப.) /றேம 

தி�யாேத ேபா� ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.319.1 



 :சல ெகா# சைட&> உைடய தைலவா : எ�9 :த�க� ெச6 ெப� 

ேவ#வி தக
�தா6 : எ�9 $ேதவா.6.319.2 

 :இல1ைகய
 ேகா� சிர ெநா��த இைறவா : எ�9 :எழி- ஆ8
 

இடெகாBட எ�தா6 : எ�9 $ேதவா.6.319.3 

 :நல ெகா# அ> எ� தைலேம- ைவ�தா6 : எ�9 நா#ேதா9 நவி�9 

ஏ�தா6 ந�ைம ஆேம. $ேதவா.6.319.4 

 க$றவ
க# உB�_ெப.எ*.(உB�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

கனிேய ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) அைட�தா
 

ெச-A_ெப.எ*.(ெச-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கதிேய 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.320.1 

 அ$றவ
க=� ஆ
 அ&த ஆனா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ-ல- 

அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேயைன ஆBடா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.320.2 

 ம$9 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) ஒ./ இ-லா ைம�தா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வானவ
க# 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ம��ேத 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.320.3 

 ெச$றவ
 த /ர எ��த சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தி�@ல=டானேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.320.4 

 வ1க மலி கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ச உBடா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மதயாைன 

ஈ
_ெப.அ.(ஈ
_ெப.அ.) உ�ைவ ேபா
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.321.1 



 ெகா1�_ெப.(ெகா1�_ெப.) அல� ந91ெகா�ைற� தாரா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெகா- /லி� ேதா- 

ஆைட� �ழகா ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.321.2 

 அ1கணேன அமர
க# த இைறவா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆலமர ந<ழ- 

அற_ெப.(அற_ெப.) ெசா�னா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.321.3 

 ெச1கனக� தனி� ��ேற சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தி�@ல=டானேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.321.4 

 மைலயா� மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) மணாளா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மழவிைடயா6 

நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.322.1 

 நிைல ஆக எ� ெந�சி- நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெந$றிேம- ஒ$ைற� 

கB உைடயா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.322.2 

 இைல ஆ
�த @ இைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ஏ�த< 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�கடA ஏ� ெபாழிA 

ஆனா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.322.3 

 சிைலயா- அ�9 எயி- எ��த சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தி�@ல=டானேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.322.4 

 ெபா� இயA ேமனியேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி Fத.பைட 



உைடயா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி 

$ேதவா.6.323.1 

 ம�னிய சீ
 மைற நா�� ஆனா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மறி ஏ�� ைகயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.323.2 

 உ�Hமவ
�� உBைமயேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி உல��� 

ஒ�வேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி 

$ேதவா.6.323.3 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) மிைச ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) பிைறயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி 

தி�@ல=டானேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$றி $ேதவா.6.323.4 

 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உைடய கBடேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி ந--தவேன 

நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.324.1 

 ெவ�3டேரா� ப- இ9�த_ெப.எ*.(இ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேவ�ேத 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெவBமதி அ கBணி 

விகி
தா ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.324.2 

 ��3 இ�ளி- ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) உக�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) L ந<9 ெம6�� 

அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேசாத< 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.324.3 

 ெச�சைடயா6 நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி 



தி�@ல=டானேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$றி $ேதவா.6.324.4 

 ச1கரேன நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி சதாசிவேன 

நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.325.1 

 ெபா1� அரவா நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி /Bணியேன 

நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.325.2 

 அ கமல�� அயேனா? மாA காணா அன- உ�வா 

நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.325.3 

 ெச1கமல� தி�.பாத ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$றி தி�@ல=டானேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.325.4 

 வ/ உலD ெகா�ைற* சைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

பிைற5 வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரD ைவ�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.326.1 

 ெகா/_ெப.(ெகா/_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) UB இைடயா# 

Jறா ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) �ைர கழலா- 

J$9 உைத�த ேகாேவ ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.326.2 

 ந/மவ
�� அ�ெபா�ேள 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி நா-ேவத ஆ9 



அ1க ஆனா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.326.3 

 ெசெபாேன மரகதேம மணிேய 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தி�@ல=டானேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.326.4 

 உ#ள_ெப.(உ#ள_ெப.) ஆ6 உ#ள�ேத நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உக.பா
 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) எ�9 ந<1கா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.327.1 

 வ#ளேல ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மணாளா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வானவ
_ெப.(வானவ
_ெப.) ேகா� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) �ணி�த ைம�தா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.327.2 

 ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ஏ9 ஏ9 விகி
தா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேமேலா
�� 

ேமேலா
�� ேமலா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.327.3 

 ெத#I ந<
� க1ைக* சைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தி�@ல=டானேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.327.4 

 F ஆ
�த ெச�னி. /னிதா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) /�ேதளி
 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�#_ெப.+ஏ_சா�.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.328.1 



 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ஆ
�த ேதவ
�� ேதேவ 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தி�மாA�� ஆழி 

அளி�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.328.2 

 சாவாேம கா�� எ�ைன ஆBடா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ச1� 

ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ந<$9 எ ச�ரா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.328.3 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) ஆ
�த ெவ- ெகா>யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி 

தி�@ல=டானேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$றி $ேதவா.6.328.4 

 பிரம� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சிர அ��த ெபா�ேயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) 

உ�ேவா? ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) உ� ஆ6 நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.329.1 

 கர_ெப.(கர_ெப.) நா�� &�கB� உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) காதலி.பா
�� ஆ$ற 

எளியா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.329.2 

 அ�ம�த ேதவ
�� அரேச 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ�9 அர�க� ஐ� 

நா��_ெப.(நா��_ெப.) ேதாI தாI $ேதவா.6.329.3 

 சிர ெநா��த ேசவ>யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி 

தி�@ல=டானேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$றி $ேதவா.6.329.4 

 ெபா� ைக மதகா� உ�ைவ. ேபா
ைவயாைன Fவண& வல�3ழி5 

ெபா��தினாைன $ேதவா.6.330.1 



 க�/_ெப.(க�/_ெப.) த� க=>ைய இ� அமி
ைத ேதைன காB/ அ�ய 

ெச:�3டைர கனக� ��ைற $ேதவா.6.330.2 

 இ�1_ெப.அ.(இ�_ெப.அ.) கனகமதி- ஆ8
 @ல=டான�� எ:�த�ளி 

இ��தாைன இைமேயா
 ஏ�� $ேதவா.6.330.3 

 அ��தவைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� அ�விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.6.330.4 

 க$பக& இ� 3ட�_ெப.எ*.(3ட
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ஆயினாைன காள�தி கயிலாய மைல உளாைன $ேதவா.6.331.1 

 வி- பயிA மத� அழிய_�ைற.எ*.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) விழி�தா� 

த�ைன விசயH�� ேவ?வனா6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.331.2 

 ெபா$/ அம� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ8
 @ல=டான 

ெபா��திய_ெப.எ*.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) எெப�மாைன 

ெபா��தா
 சி�ைத $ேதவா.6.331.3 

 அ$/தைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� அ�விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.6.331.4 

 பாதி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) &>ேம- க1ைக 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பா2� பர1��9 ேமயா� த�ைன $ேதவா.6.332.1 

 ேவதியைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ>யா
�� எளியா� த�ைன ெம6� ஞான 

விள�காைன விைரேய நா9_ெப.எ*.(நா9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.332.2 



 ேபா� இயA ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ8
 @ல=டான /$9 

இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

இ��தாைன ேபா$9வா
க# $ேதவா.6.332.3 

 ஆதியைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடேய� அ�விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.6.332.4 

 ந�தி பணி ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�I 

நப� த�ைன நாேக*3ர இடமா நBணினாைன $ேதவா.6.333.1 

 ச�தி மல
 இ=? அணி��_வி.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வாேனா
 

ஏ�� த��வைன ச�கர_ெப.(ச�கர_ெப.) மா$� ஈ�தா� த�ைன 

$ேதவா.6.333.2 

 இ�� Uைழ ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ8
 @ல=டான 

இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெப�மாைன இைமேயா
 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.333.3 

 அ�தணைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� அ�விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வாேற 

$ேதவா.6.333.4 

 3ட
. பவள� தி�ேமனி ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றாைன ேசாதிலி1க� 

L1காைன மாட�தாைன $ேதவா.6.334.1 

 விட�� இ?கா? இட_ெப.(இட_ெப.) ஆக உைடயா�த�ைன 

மி�க(அ)அரண எ�0=ட வ-லா� த�ைன $ேதவா.6.334.2 

 மட-_ெப.(மட-_ெப.) �லD ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ8
 @ல=டான 

ம�னிய எெப�மாைன மதியா
 ேவ#வி $ேதவா.6.334.3 



 அட
�தவைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� அ�விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.6.334.4 

 தா6_ெப.(தா6_ெப.) அவைன எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) உயி
�� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ./ இ-லா� த� தி-ைல_ெப.(தி-ைல_ெப.) நட 

பயிA தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) த�ைன $ேதவா.6.335.1 

 மாயவH மலரவH வாேனா
 ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

மறி கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? உக�த 

ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) த�ைன $ேதவா.6.335.2 

 ேமயவைன ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ8
 @ல=டான 

வி�பிய_ெப.எ*.(வி�/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) எெப�மாைன 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) &�ேன $ேதவா.6.335.3 

 ஆயவைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� அ�விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.6.335.4 

 ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) இய- ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ெசா- பத1க# 

ஆயினாைன /கN� /றபய& ேமயா� த�ைன $ேதவா.6.336.1 

 ம�# இயA சி�ைதய
�� ம���_ெப.(ம���_ெப.) த�ைன மைற�கா? 

சா6�கா? ம�னினாைன $ேதவா.6.336.2 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) இய�ற ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ8
 

@ல=டான�� இனி� அம� ெப�மாைன இைமேயா
 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.336.3 

 அ�ளியைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� அ�விைன 



ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.6.336.4 

 காலைன� காலா- கா6�த_ெப.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

கடD#_ெப.(கடD#_ெப.) த�ைன காேராண கழி.பாைல ேமயா� த�ைன 

$ேதவா.6.337.1 

 பாலH��. பா$கட- அ�9 ஈ�தா� த�ைன பணி உக�த அ>யா
க=� 

இனியா� த�ைன $ேதவா.6.337.2 

 ேச- உகI_ெப.எ*.(உகI_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

வய-_ெப.(வய-_ெப.) ஆ8
 @ல=டான 

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

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெப�மாைன 

பவள_ெப.(பவள_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ*.(ஈ_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.337.3 

 ஆலவைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� அ�விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.6.337.4 

 ஒ./ ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) இ-லாத ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) த�ைன 

ஓ�L� உைற0� ேமவினாைன $ேதவா.6.338.1 

 ைவ./_ெப.(ைவ./_ெப.) அவைன மாணி�க* ேசாதியாைன மா�த& த< ெவளி 

ந<
 மB_ெப.(மB_ெப.) ஆனாைன $ேதவா.6.338.2 

 ெம6. ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆ6 அ>ேயன� உ#ேள 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விைன இலிைய தி� 

@ல=டான ேமய $ேதவா.6.338.3 

 அ._3=.(அ_பதி.ெப.+._ஒ$.) ெபா�ைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� அ�விைன 



ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.6.338.4 

 பகலவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ப- 

உ��த_ெப.எ*.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ப>ற� த�ைன பரா6��ைற 

ைப�ஞ<லி இட_ெப.(இட_ெப.) பாவி�தாைன $ேதவா.6.339.1 

 இகலவைன இராவணைன இட
 ெச6தாைன ஏ�தாதா
 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அக��# இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) ஆனாைன 

$ேதவா.6.339.2 

 /க� நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ8
 @ல=டான 

ெபா��திய_ெப.எ*.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) எெப�மாைன 

ேபா$றா
 சி�ைத $ேதவா.6.339.3 

 அகலவைன அரெநறியி- அ.ப� த�ைன 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� அ�விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.6.339.4 

 ஒ�வனா6 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா ஓ
 உ�ேவ @ 

உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) ஆன நாேளா $ேதவா.6.340.1 

 க�வனா6� காலைன &� கா6�த_ெப.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

நாேளா காமைன5 கB அழலா- விழி�த நாேளா $ேதவா.6.340.2 

 ம�வனா6 மB� விB� ெதா��த நாேளா மா�மறி ைக ஏ�தி ஓ
 மா� 

ஓ
பாக $ேதவா.6.340.3 

 தி�வினா# ேச
வத$� &�ேனா பி�ேனா தி� ஆ8
 ேகாயிலா� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள $ேதவா.6.340.4 



 மைலயா
 ெபா� பாைவெயா? 

மகி��த_ெப.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா வானவைர வலி 

அ&த ஊ=> அ� நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.6.341.1 

 நிைல ேப9 ெப9வி�� நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

நாேளா நிைன.ப (அ)�ய தழ- பிழ/ ஆ6 

நிமி
�த_ெப.எ*.(நிமி
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா $ேதவா.6.341.2 

 அைலசாேம அைல கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBட நாேளா 

அமர
 கண_ெப.(கண_ெப.) /ைட 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா $ேதவா.6.341.3 

 சிைலயா- &./ர எ��த &�ேனா பி�ேனா தி� ஆ8
 ேகாயிலா� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள. $ேதவா.6.341.4 

 பாடக ேச
 ெம-_ெப.அ.(ெம-_ெப.அ.) அ> ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) 

பாைவயாI ந<5 ேபா6 பா
�தன� பல�ைத� காBபா� $ேதவா.6.342.1 

 ேவடனா6 வி- வா1கி எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நாேளா 

விBணவ
�� கBணவனா6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா $ேதவா.6.342.2 

 மாடெமா? மாளிைகக# ம-� தி-ைல_ெப.(தி-ைல_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அபல�ைத ம�னி� 

J�ைத $ேதவா.6.342.3 

 ஆ?வா� /�வத$� &�ேனா பி�ேனா அணி ஆ8
 ேகாயிலா� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள $ேதவா.6.342.4 

 ஓ1கி-உய
�� எ:��_வி.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா ஓ
 உக ேபா- ஏ� 

உக ஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா 

$ேதவா.6.343.1 



 தா1கிய_ெப.எ*.(தா1�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சீ
� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆன வாேனா
 

ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) த�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ெப� ேவ#வி தக
�த நாேளா $ேதவா.6.343.2 

 ந<1கிய_ெப.எ*.(ந<1�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ந<
� தாமைரயா� 

ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) மாேலா? :நி-லா6 எெப�மாேன : எ�9 அ1� 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.343.3 

 வா1கி மதி ைவ.பத$� &�ேனா பி�ேனா வள
 ஆ8
 ேகாயிலா� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள. $ேதவா.6.343.4 

 பாலனா6 வள
�திலா. பா�ைமயாேன பணிவா
க=� அ1� அ1ேக ப$9 

ஆனாேன $ேதவா.6.344.1 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல_ெப.) மாமணி கBட�� எB ேதாளாேன ெந� நைலயா6 

இ�9 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நாைள 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.344.2 

 சீலேம சிவேலாக ெநறிேய 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) சீ
ைமேய J
ைமேய 

�ணேம ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) $ேதவா.6.344.3 

 ேகால ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) ெகா#வத$� &�ேனா பி�ேனா �ளி
 ஆ8
 

ேகாயிலா� ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள. 

$ேதவா.6.344.4 

 திற_ெப.(திற_ெப.) பலD வழி கா=>* ெச6ைக கா=>* சிறிையயா6. 

ெபா�ையயா6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா 

$ேதவா.6.345.1 

 மற_ெப.(மற_ெப.) பலD உைடயாைர மய�க_ெப.(மய�க_ெப.) த<
�� மா 

&னிவ
�� அ�# ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ1� 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா $ேதவா.6.345.2 



 பிற1கிய_ெப.எ*.(பிர1�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சீ
. பிரம� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக ஏ�தி. பி*ைச ஏ$9 உB? 

உழ�9 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா $ேதவா.6.345.3 

 அற_ெப.(அற_ெப.) பலD உைர.பத$� &�ேனா பி�ேனா அணி ஆ8
 

ேகாயிலா� ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள. 

$ேதவா.6.345.4 

 நில�தர�� ந<B? உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) ஆன நாேளா நி$பனD 

நட.பனD ந<ேய ஆகி� $ேதவா.6.346.1 

 கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைர�க� க$பக ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா காரண�தா- 

நாரணைன� க$பி�� அ�9 $ேதவா.6.346.2 

 வல 3��கி வ- அ3ர
_ெப.(அ3ர
_ெப.) மாB? 

வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வா3கிைய வா6 ம?�� வாேனா
 

உ6ய_�ைற.எ*.(உ6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.346.3 

 சல�தரைன� ெகா-வத$� &�ேனா பி�ேனா தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) ஆ8
 

ேகாயிலா� ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள. 

$ேதவா.6.346.4 

 பாத�தா- &யலகைன. பா�கா��. பா
 அக�ேத பர�3ட
 ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா $ேதவா.6.347.1 

 கீத�ைத மிக. பா? அ>யா
�� எ�9 ேக? இலா வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உலக_ெப.(உலக_ெப.) ெகா?�த_ெப.எ*.(ெகா?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

நாேளா $ேதவா.6.347.2 

 Fத�தா� ெபா� ந<லி /னித� ேமவி. ெபா6 உைரயா மைற நா-வ
 

விBேணா
�� எ�9 $ேதவா.6.347.3 

 ேவத�ைத வி�.பத$� &�ேனா பி�ேனா விழD ஆ8
 ேகாயிலா� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள $ேதவா.6.347.4 



 /ைக எ=? ேபா�� எ=? /ல�க# எ=? Fதல1க# அைவ எ=? 

ெபாழி-க# எ=? $ேதவா.6.348.1 

 கைல எ=? கா./_ெப.(கா./_ெப.) எ=? கா=சி_ெப.(கா=சி_ெப.) எ=? 

கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) ேசவ>_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ>_ெப.) அைட�தா
 கைள கB 

எ=? $ேதவா.6.348.2 

 நைக எ=? நா#_ெப.(நா#_ெப.) எ=? ந�ைம எ=? நல_ெப.(நல_ெப.) 

சிற�தா
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அக�� மல
க#_ெப.(மல
க#_ெப.) 

எ=? $ேதவா.6.348.3 

 திைக எ=? ெதா�.பத$� &�ேனா பி�ேனா தி� ஆ8
 ேகாயிலா� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள. $ேதவா.6.348.4 

 ஈசனா6 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ: மைல5 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இராவணைன ஈ? அழி�தி=? 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா $ேதவா.6.349.1 

 வாசமல
 மகி� ெத�ற- ஆன நாேளா மதயாைன உ� ேபா
�� 

மகி��த_ெப.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா $ேதவா.6.349.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) மல
 சB>��� 

ெகா?�த_ெப.எ*.(ெகா?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேளா சகர
கைள 

மறி�தி=? ஆ=ெகாBட நாேளா $ேதவா.6.349.3 

 ேதச உைம அறிவத$� &�ேனா பி�ேனா தி� ஆ8
 ேகாயிலா� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாேள $ேதவா.6.349.4 

 LB? 3ட
 ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ$.) Lந<9 ஆ> 2ல_ெப.(2ல_ெப.) 

ைக ஏ�தி ஓ
 3ழ- வா6 நாக_ெப.(நாக_ெப.) $ேதவா.6.350.1 

 FB? ெபாறி அரவ காதி- ெப6�_வி.எ*.(ெப6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ெபா�சைடக# அைவ தாழ /� ெவBPல
 $ேதவா.6.350.2 

 ந<B? கிட��_வி.எ*.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இல1� 

தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) 2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 



ெந?�ெத�ேவ வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) என� 

ெந�ச_ெப.(ெந�ச_ெப.) ெகாBடா
 $ேதவா.6.350.3 

 ேவB? நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

நட��_ெப.எ*.(நட_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ9 ஏறி ெவBகா? 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
தனாேர. $ேதவா.6.350.4 

 பாத_ெப.(பாத_ெப.) தனி. பா
ேம- ைவ�த பாத
 பாதாள ஏ� உ�வ. 

பா6�த_ெப.எ*.(பா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பாத
 $ேதவா.6.351.1 

 ஏத படா வBண_ெப.(வBண_ெப.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பாத
 ஏ� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஏகபாத
 $ேதவா.6.351.2 

 ஓத�� ஒலி மட1கி ஊ
 உB? ஏறி ஒ�� உலக_ெப.(உலக_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ஒ?1கிய(.)பி� $ேதவா.6.351.3 

 ேவத�� ஒலி ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வ <ைண 

ேக=பா
 ெவBகா? ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

விகி
தனாேர. $ேதவா.6.351.4 

 ெந�னைல ஓ
 ஓ? ஏ�தி. பி*ைச�� எ�9 வ�தா
�� :வ�ேத�: எ�9 

இ-ேல /�ேக� $ேதவா.6.352.1 

 அ� நிைலேய நி$கி�றா
 ஐய 

ெகா#ளா
_வி.&.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி
.ம.+அ
_பட
.ப�.) அ�ேக வ�வா
 ேபா- 

ேநா��கி�றா
 $ேதவா.6.352.2 

 :U நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஏேதா U_தி�.(U_&�.ஒ�.) ஊ
தா� ஏேதா 

: எ�ேறH�� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆக* ெசா-லமா=டா
 $ேதவா.6.352.3 



 ெம�&ைலயா
 J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வி�பி_வி.எ*.(வி�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆ? ெவBகா? 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
தனாேர. $ேதவா.6.352.4 

 ஆக��_ெப.(ஆக_ெப.+அ��_சா�.) உைம அட�கி ஆ9 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஐவா6 அரD 

அைச��_வி.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ1� ஆ� ஏ9 ஏறி 

$ேதவா.6.353.1 

 ேபாக பல உைட��_வி.எ*.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ6. Fத 

2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) /லி�ேதா- உைடயா. /��� 

நி�றா
 $ேதவா.6.353.2 

 பா� இ?வா� ெச�ேறைன. ப$றி 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பா�3 

அழி��_வி.எ*.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ� வைள கவ
�தா
 

பாவிேயைன $ேதவா.6.353.3 

 ேமக_ெப.(ேமக_ெப.) &கி-_ெப.(&கி-_ெப.) உ��3 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெவBகா? ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
தனாேர 

$ேதவா.6.353.4 

 ெகா#ைள� �ைழ� காதி� �Bைட.Fத ெகா?ெகா=> ெகா=>� �னி��. 

பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.354.1 

 உ#ள_ெப.(உ#ள_ெப.) கவ
�தி=?. ேபாவா
 ேபால உழித�வ
 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெதா�யமா=ேட� மீBேட� $ேதவா.6.354.2 

 க#ளவிழி விழி.பா
 காணா� கBணா- கB�ளா
 ேபாேல கர�� நி$ப
 

$ேதவா.6.354.3 

 ெவ#ள* சைட&>ய
 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவ
 ெவBகா? 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
தனாேர. $ேதவா.6.354.4 



 ெதா=? இல1� 2ல�த
 ம:வா# ஏ�தி 3ட
� ெகா�ைற�தா
 

அணி��_வி.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 3ைவக# 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.355.1 

 ப=> ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ9 ஏறி பலி5 

ெகா#ளா
_வி.&.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி
.ம.+அ
_பட
.ப�.) பா
.பாைர. பா�3 

அழி.பா
 ஒ�கி�றாரா- $ேதவா.6.355.2 

 க=? இல1� ெவBந<$ற
 கனல. ேபசி� க��� 

அழி��_வி.எ*.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வைள கவ
�தா
 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.6.355.3 

 வி=? இல1� சைட&>ய
 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவ
 ெவBகா? 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
தனாேர. $ேதவா.6.355.4 

 ெபBபா- ஒ�பாக ேபணா வா��ைக_ெப.(வா��ைக_ெப.) ேகா# 

நாக_ெப.(நாக_ெப.) FBபனD நாB_ெப.(நாB_ெப.) ஆ ெசா-லா
 

$ேதவா.6.356.1 

 உBபா
 உற1�வா
 ஒRவா ந1கா6 உBப�D ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) அ�ேற 

உேலாபி உBணா
 $ேதவா.6.356.2 

 பBபா- அவி
சைடய
 ப$றி 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பாைல. பா�3 

அழிய_�ைற.எ*.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ேப3கி�றா
 $ேதவா.6.356.3 

 விBபா- மதி 2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) ஓதி ெவBகா? 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
தனாேர. $ேதவா.6.356.4 

 ம�த1களா ெமாழிவ
 ம1ைகேயா? வானவ� மா- அயH 

J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) த1க# $ேதவா.6.357.1 



 3�த1களா--�தி�� Lந<
_ெப.(Lந<
_ெப.) 

ஆ=>_வி.எ*.(ஆ=?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேதா�திர1க# பல 

ெசா-லி_வி.எ*.(ெசா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) Lப கா=> $ேதவா.6.357.2 

 :க�� ெகா- எபிரா� ெச6 �$ேறவ- : எ�பா
�� ேவB? 

வர_ெப.(வர_ெப.) ெகா?�� $ேதவா.6.357.3 

 விகி
த1களா நட.ப
 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ9 ஏறி ெவBகா? 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
தனாேர. $ேதவா.6.357.4 

 /#ளாH நா�&கH /�� ேபா�� காணா
 ெபாறி அழ- ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.358.1 

 உ#ளாைன ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அ-லா உ�வினாைன உல��� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விள�� ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.358.2 

 க# ஏ�� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) L6 காைல_ெப.(காைல_ெப.) @�9 

ஓவாேம நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) தவ1க# 

ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.358.3 

 ெவ#ளாைன ேவB? வர_ெப.(வர_ெப.) ெகா?.பா
 ெவBகா? 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
தனாேர. $ேதவா.6.358.4 

 மா� ��9 எ?�ேதா�த� ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மா ேவழ_ெப.(ேவழ_ெப.) 

வி-லா மதி�தா� த�ைன $ேதவா.6.359.1 

 ேநா��_ெப.(ேநா��_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ைண� 

ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

நி$க_விய1.வி.&.(நி-_வி.+க_விய1.வி.&.�றி.) ெநா>வைரயி- ேநாவ 

விழி�தா� த�ைன $ேதவா.6.359.2 

 கா��_ெப.எ*.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) இல1ைக� ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) த�ைன� கதி
 



&>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கB� பி�1க 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.359.3 

 வ <�க தவி
�த விரலா
ேபாA ெவBகா? 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
தனாேர. $ேதவா.6.359.4 

 அைல ஆ
 கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ச உBடா
 தாேம அமர
கI�� 

அ�#ெச65 ஆதி தாேம $ேதவா.6.360.1 

 ெகாைல ஆய J$ற உைத�தா
 தாேம ெகா- ேவ1ைக� ேதா- 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அைச�தா
 தாேம $ேதவா.6.360.2 

 சிைலயா- /ர @�9 எ��தா
 தாேம த< ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) 

கைள��_வி.எ*.(கைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ�ைன ஆBடா
 தாேம 

$ேதவா.6.360.3 

 பலி ேத
��_வி.எ*.(ேத
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆய பBப
தாேம பழனநக
 எபிரானா
 தாேம. $ேதவா.6.360.4 

 ெவ#ள_ெப.(ெவ#ள_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சைடேம- ஏ$றா
 தாேம 

ேமலா
க# ேமலா
க# ேமலா
 தாேம $ேதவா.6.361.1 

 க#ள க>�� எ�ைன ஆBடா
 தாேம க��� உைடய Fத.பைடயா
 தாேம 

$ேதவா.6.361.2 

 உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) உவைக த�வா
 தாேம உ9 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) சி9 பிணிக# த<
.பா
 தாேம $ேதவா.6.361.3 

 ப#ள. பரைவ ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா
 தாேம பழன நக
 எபிரானா
 

தாேம. $ேதவா.6.361.4 

 இரD பகA ஆ6 நி�றா
 தாேம எ.ேபா� எ� 

ெந�ச��_ெப.(ெந�ச_ெப.+அ��_சா�.) உ#ளா
 தாேம $ேதவா.6.362.1 

 அரவ அைரயி- அைச�தா
 தாேம அன- ஆ> அ1ைக மறி�தா
 தாேம 

$ேதவா.6.362.2 



 �ரவ_ெப.(�ரவ_ெப.) 

கம:_ெப.எ*.(கம�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �$றால
 தாேம 

ேகால1க# ேம- ேம- உக.பா
 தாேம $ேதவா.6.362.3 

 பரD_ெப.எ*.(பர_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அ>யா
��. பா1க
 தாேம 

பழனநக
 எபிரானா
 தாேம. $ேதவா.6.362.4 

 மா9 இ- மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) @�9 எ6தா
 தாேம வா� அரவ க*3 ஆக 

ஆ
�தா
 தாேம $ேதவா.6.363.1 

 ந<9 ேச
 தி�ேமனி நிமல
 தாேம ெந$றி_ெப.(ெந$றி_ெப.) ெந�./� கB 

ைவ�தா
 தாேம $ேதவா.6.363.2 

 ஏ9 ெகா?�_ெப.அ.(ெகா?_ெப.அ.) 2ல� ைகயா
 தாேம எ�/ 

ஆபரண_ெப.(ஆபரண_ெப.) அணி�தா
 தாேம $ேதவா.6.363.3 

 பா9 உB தைலயி-_ெப.(தைல_ெப.+இ-_இட.ேவ.) பலியா
 தாேம பழனநக
 

எபிரானா
 தாேம. $ேதவா.6.363.4 

 சீரா- வண1க.ப?வா
 தாேம திைச�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ேதD 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா
 தாேம $ேதவா.6.364.1 

 ஆரா அ&த ஆனா
 தாேம அளD இ- ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) உைடயா
 

தாேம $ேதவா.6.364.2 

 ந<
 ஆ
 நியம உைடயா
 தாேம ந<#வைர வி- ஆக வைள�தா
 தாேம 

$ேதவா.6.364.3 

 பாரா
 பரவ.ப?வா
 தாேம பழனநக
 எபிரானா
 தாேம. $ேதவா.6.364.4 

 கால� உயி
 ெவௗவ_�ைற.எ*.(ெவௗD_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லா
 தாேம 

க>� ஓ?_ெப.எ*.(ஓ?_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) விைடயா
 தாேம $ேதவா.6.365.1 

 ேகால பலD உக.பா
 தாேம ேகா# நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

நாB_ெப.(நாB_ெப.) ஆக. FBடா
 தாேம $ேதவா.6.365.2 



 ந<ல_ெப.(ந<ல_ெப.) ெபாலி�த_ெப.எ*.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

மிட$றா
 தாேம ந<#வைரயி� உ*சி_ெப.(உ*சி_ெப.) இ�.பா
 தாேம 

$ேதவா.6.365.3 

 பால வி��த� ஆனா
 தாேம பழனநக
 எபிரானா
 தாேம. $ேதவா.6.365.4 

 ஏ6�த உைம ந1ைக ப1க
 தாேம ஏ� ஊழி�� அ._3=.(அ_பதி.ெப.+._ஒ$.) 

/ற_ெப.(/ற_ெப.) ஆ6 நி�றா
 தாேம $ேதவா.6.366.1 

 ஆ6��_வி.எ*.(ஆ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மல
 

Lவ_�ைற.எ*.(LD_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நி�றா
 தாேம அளD இ- 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) உைடயா
 தாேம $ேதவா.6.366.2 

 ேத6�த பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சைடேம- ைவ�தா
 தாேம த< வா6 அரD 

அதைன ஆ
�தா
 தாேம $ேதவா.6.366.3 

 பா6�த_ெப.எ*.(பா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பட
 க1ைக ஏ$றா
 தாேம 

பழனநக
 எபிரானா
 தாேம. $ேதவா.6.366.4 

 ஓராதா
 உ#ள�தி- நி-லா
 தாேம உ# ஊ9 அ�ப
 மன�தா
 தாேம 

$ேதவா.6.367.1 

 ேபரா� எ� சி�ைத இ��தா
 தாேம பிற
�� எ�9 கா=சி�� அ�யா
 தாேம 

$ேதவா.6.367.2 

 ஊ
 ஆ� @உலக�� உ#ளா
 தாேம உலைக ந?1காம- கா.பா
 தாேம 

$ேதவா.6.367.3 

 பா
 ஆ
 &ழவ�� இைடயா
 தாேம பழனநக
 எபிரானா
 தாேம. $ேதவா.6.367.4 

 ந<Bடவ
�� ஓ
 ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) ஆனா
 

தாேம ேநா�ைழைய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ைவ�தா
 தாேம $ேதவா.6.368.1 

 FB? அரைவ. /லி�ேதா- ேம- ஆ
�தா
 தாேம ெபா� நிற�த 

ெவ#ள*சைடயா
 தாேம $ேதவா.6.368.2 



 ஆB? உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ� அைன�திைன5 ைவ�தா
 தாேம அ1� 

அ1ேக சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�றா
 தாேம $ேதவா.6.368.3 

 பாBடவா�- பா
�தH��. பா��தா
 தாேம பழனநக
 எபிரானா
 தாேம. 

$ேதவா.6.368.4 

 விைட ஏறி ேவB?_ஏவ.(ேவB?_வி.) உலக��_ெப.(உலக_ெப.+அ��_சா�.) 

இ�.பா
 தாேம வி�கதிேரா� ேசா$9� �ைறயா
 தாேம $ேதவா.6.369.1 

 /ைட 2� ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) �ழா�தா
 தாேம F����தி ெந6�தான 

ேமயா
 தாேம $ேதவா.6.369.2 

 அைடேவ /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) 2� ஐயா$றா
 தாேம அர�கைன5 

ஆ$ற-_ெப.(ஆ$ற-_ெப.) அழி�தா
 தாேம $ேதவா.6.369.3 

 பைடயா. ப-Fத உைடயா
 தாேம பழனநக
 எபிரானா
 தாேம. $ேதவா.6.369.4 

 :ஆரா
 தி�/ர1க# ந<றா 

ேநா��_ெப.(ேநா��_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அன- ஆ> ஆர&ேத 

: எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.370.1 

 :J
 ஆ
 ம:வா# பைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தி� �ற# Fத.ப- 

பைடயா6 : எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.370.2 

 :ேப
 ஆயிர_ெப.(ஆயிர_ெப.) உைடயா6 : எ�ேற� நாேன :பிைற 2? 

பி�ஞகேன : எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.370.3 

 :ஆரா அ&ேத எ� ஐயாற(�)ேன : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.370.4 

 :த< வாயி-_ெப.(வாயி-_ெப.) &./ர1க# ந<றா 

ேநா��_ெப.(ேநா��_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) த<
�தா /ராணேன : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.371.1 



 :@வா மதி2> : எ�ேற� நாேன :&த-வா &�கBணேன : எ�ேற� 

நாேன $ேதவா.6.371.2 

 :ஏ ஆ
 சிைலயாேன : எ�ேற� நாேன இ?ைப�கட- நி�9 ஏற வா1கி 

$ேதவா.6.371.3 

 :ஆவா : எ�9 அ�#/�5 ஐயாற(�)ேன : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.371.4 

 :அ 3Bண வBணேன : எ�ேற� நாேன :அ>யா
க=� ஆ
 அ&ேத : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.372.1 

 :ந�3 அணி கBடேன : எ�ேற� நாேன :நாவல
க# நா-மைறேய : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.372.2 

 :ெந�3 உணர_�ைற.எ*.(உண
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) உ# /�� இ��தேபா� 

நிைற5 அ&தேம : எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.372.3 

 :அ�சாேத ஆ#வாேன ஐயாற(�)ேன : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.372.4 

 :ெதா-ைல� ெதா? கடேல : எ�ேற� நாேன :�ல1� இளபிைறயா6 

: எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.373.1 

 :எ-ைல நிைற�தாேன : எ�ேற� நாேன :ஏ�நரபி� இ� இைசயா6 : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.373.2 

 :அ-ல- கட-_ெப.(கட-_ெப.) /�� அ:��ேவைன வா1கி அ�#ெச6தா6 

: எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.373.3 

 :எ-ைல ஆ ஐயாறா : எ�ேற� நாேன எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.373.4 

 :இBைட* சைட&>யா6 : எ�ேற� நாேன :இ�3ட
 வான�தா6 : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.374.1 



 :ெதாBட
 ெதாழ.ப?வா6 : எ�ேற� நாேன :���தி ெந6�தான�தா6 : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.374.2 

 :கBட க9�தாேன : எ�ேற� நாேன :கன- 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கBணாேன : எ�ேற� 

நாேன $ேதவா.6.374.3 

 :அBட���� அ.பா- ஆ ஐயாற(�)ேன : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.374.4 

 :ப$றா
 /ர எ��தா6 : எ�ேற� நாேன :ப3பத< பBடர1கா : எ�ேற� 

நாேன $ேதவா.6.375.1 

 :க$றா
க# நாவினா6 : எ�ேற� நாேன :க? விைட 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஊ
தியா6 : எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.375.2 

 :ப$9 ஆனா
 ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளா6 : எ�ேற� நாேன :பா
�த$� 

அ�#ெச6தா6 : எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.375.3 

 :அ$றா
�� அ�#ெச65 ஐயாற(�)ேன : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.375.4 

 :விBேணா
 தைலவேன : எ�ேற� நாேன :விள1� இளபிைறயா6 : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.376.1 

 :எBணா
 எயி- எ��தா6 : எ�ேற� நாேன :ஏகப ேமயாேன : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.376.2 

 :பB ஆ
 மைற பா> : எ�ேற� நாேன :ப3பத< பா-ந<$றா6 : எ�ேற� 

நாேன $ேதவா.6.376.3 

 :அBணா ஐயாறேன : எ�ேற� நாேன எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.376.4 

 :அவ�: எ�9 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�ைன அ�சாேதைன 

:அ-ல- அ9.பாேன : எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.377.1 



 :சிவ�: எ�9 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�ைன 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ெசா-ல_�ைற.எ*.(ெசா-_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

:ெச-வ த�வாேன : எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.377.2 

 :பவ� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ� உ#ள��#ேள 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பBைடவிைன அ9.பா6 : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.377.3 

 :அவ�: எ�ேற :ஆதிேய ஐயாற(�)ேன :எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.377.4 

 :க*சி ஏகபேன : எ�ேற� நாேன :கயிலாயா காேராணா : எ�ேற� நாேன 

$ேதவா.6.378.1 

 :நி*ச- மணாளேன : எ�ேற� நாேன :நிைன.பா
 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளா6 : எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.378.2 

 :உ*ச ேபா� ஏ9 ஏற< : எ�ேற� நாேன :உ#�வா
 உ#ள�தா6 : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.378.3 

 :அ*ச பிணி த<
�� ஐயாற(�)ேன : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.378.4 

 :வி- ஆ> ேவடேன : எ�ேற� நாேன :ெவBந<9 ெம6�� அணி�தா6 : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.379.1 

 :ெசா- ஆய 2ழலா6 : எ�ேற� நாேன :3லா ஆய ெதா�ெனறிேய : 

எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.379.2 

 :எ-லா ஆ6 எ� உயிேர : எ�ேற� நாேன :இல1ைகய
ேகா� 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இ9�தா6 : எ�ேற� நாேன $ேதவா.6.379.3 

 :அ-லா விைன த<
�� ஐயாற(�)ேன : எ�9எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.379.4 



 ஓைச ஒலி எலா ஆனா6 ந<ேய உல��� ஒ�வனா6 நி�றா6 ந<ேய 

$ேதவா.6.380.1 

 வாசமல
 எலா ஆனா6 ந<ேய மைலயா� ம�கனா6 நி�றா6 ந<ேய 

$ேதவா.6.380.2 

 ேபச. ெபா�� இனியா6 ந<ேய பிரானா6 அ> எ�ேம- ைவ�தா6 ந<ேய 

$ேதவா.6.380.3 

 ேதச விள�� எலா ஆனா6 ந<ேய தி� ஐயா9 அகலாத ெசெபா�ேசாத< 

$ேதவா.6.380.4 

 ேநா�க(அ)�ய தி�ேமனி உைடயா6 ந<ேய ேநாவாேம ேநா�� அ�ள வ-லா6 

ந<ேய $ேதவா.6.381.1 

 கா.ப(அ)�ய ஐ/லH கா�தா6 ந<ேய காமைன5 கB அழலா- கா6�தா6 

ந<ேய $ேதவா.6.381.2 

 ஆ
.ப(அ)�ய மா நாக_ெப.(நாக_ெப.) ஆ
�தா6 ந<ேய அ>யா� எ�9 அ> 

எ�ேம- ைவ�தா6 ந<ேய $ேதவா.6.381.3 

 த<
.ப (அ)�ய வ-விைன ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) த<
.பா6 ந<ேய தி� ஐயா9 

அகலாத ெசெபா� ேசாத< $ேதவா.6.381.4 

 கன�� அக��� க?� 3ட
 ஆ6 நி�றா6 ந<ேய கட-_ெப.(கட-_ெப.) வைர 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆகாய_ெப.(ஆகாய_ெப.) ஆனா6 ந<ேய $ேதவா.6.382.1 

 தன�� அக��� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலனா� ெகாBடா6 ந<ேய சா
�தாைர� 

தைக�� ஆள வ-லா6 ந<ேய $ேதவா.6.382.2 

 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) க��� 

அறி��_வி.எ*.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) &>.பா6 ந<ேய மல
* 

ேசவ>_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ>_ெப.) எ�ேம- ைவ�தா6 ந<ேய $ேதவா.6.382.3 



 சின�� இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தி� ந<லகBட� ந<ேய 

தி� ஐயா9 அகலாத ெசெபா�ேசாத< $ேதவா.6.382.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) மா 

மைலக# ஆனா6 ந<ேய வடகயிைல ம�னி இ��தா6 ந<ேய $ேதவா.6.383.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) ஒளி 

ம:வா# பைடயா6 ந<ேய ஒளி மதிேயா? அரD /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ைவ�தா6 

ந<ேய $ேதவா.6.383.2 

 ஆ� உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) ஐ�� அம
�தா6 ந<ேய 

:அ>யா�: எ�9 அ> எ�ேம- ைவ�தா6 ந<ேய $ேதவா.6.383.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) ெசா- 

மடவா# ப1க� ந<ேய தி� ஐயா9 அகலாத ெசெபா�ேசாத< $ேதவா.6.383.4 

 ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) பிற./ இலியா6 நி�றா6 ந<ேய 

ெபா�யா
க=� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ெபா�யா6 ந<ேய $ேதவா.6.384.1 

 உBணா அ�ந�ச உBடா6 ந<ேய ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) &த-வனா6 நி�றா6 

ந<ேய $ேதவா.6.384.2 

 கB ஆ6 உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா கா�தா6 ந<ேய கழ-ேசவ> எ�ேம- 

ைவ�தா6 ந<ேய $ேதவா.6.384.3 

 திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) ஆ
 ம:வா# பைடயா6 ந<ேய தி� ஐயா9 அகலாத 

ெசெபா�ேசாத< $ேதவா.6.384.4 

 உ$றி��த உண
D_ெப.(உண
D_ெப.) எலா ஆனா6 ந<ேய உ$றவ
�� ஓ
 

3$ற_ெப.(3$ற_ெப.) ஆ6 நி�றா6 ந<ேய $ேதவா.6.385.1 

 க$றி��த கைலஞான ஆனா6 ந<ேய க$றவ
�� ஓ
 க$பக ஆ6 நி�றா6 

ந<ேய $ேதவா.6.385.2 

 ெப$றி��த தா6_ெப.(தா6_ெப.) அவளி� ந-லா6 ந<ேய பிரானா6 அ> எ�ேம- 

ைவ�தா6 ந<ேய $ேதவா.6.385.3 



 ெச$றி��த தி� ந<லகBட� ந<ேய தி� ஐயா9 அகலாத ெசெபா�ேசாத< 

$ேதவா.6.385.4 

 எ-லா உலக& ஆனா6 ந<ேய ஏகப ேமவி இ��தா6 ந<ேய $ேதவா.6.386.1 

 ந-லாைர ந�ைம அறிவா6 ந<ேய ஞான*3ட
 விள�� ஆ6 நி�றா6 ந<ேய 

$ேதவா.6.386.2 

 ெபா-லா விைனக# அ9.பா6 ந<ேய /க�* ேசவ>_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ>_ெப.) 

எ�ேம- ைவ�தா6 ந<ேய $ேதவா.6.386.3 

 ெச-வாய ெச-வ_ெப.(ெச-வ_ெப.) த�வா6 ந<ேய தி� ஐயா9 அகலாத 

ெசெபா�ேசாத< $ேதவா.6.386.4 

 ஆவினி- ஐ�� அம
�தா6 ந<ேய அளD இ- ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

உைடயா6 ந<ேய $ேதவா.6.387.1 

 Fவினி- நா$ற_ெப.(நா$ற_ெப.) ஆ6 நி�றா6 ந<ேய ேபா
� ேகால 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எயி- எ6தா6 ந<ேய 

$ேதவா.6.387.2 

 நாவி- ந? உைர ஆ6 நி�றா6 ந<ேய 

நBணி_வி.எ*.(நB�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ> எ�ேம- ைவ�தா6 

ந<ேய $ேதவா.6.387.3 

 ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) அறியாத ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ந<ேய தி� ஐயா9 

அகலாத ெசெபா�ேசாத< $ேதவா.6.387.4 

 எB திைச�� ஒB3ட
 ஆ6 நி�றா6 ந<ேய ஏகப ேமய இைறவ� ந<ேய 

$ேதவா.6.388.1 

 வB?_ெப.(வB?_ெப.) 

இைச��_ெப.எ*.(இைச_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ந91ெகா�ைற� தாரா6 ந<ேய வாரா உல�_ெப.(உல�_ெப.) அ�ள வ-லா6 

ந<ேய $ேதவா.6.388.2 



 ெதாB? இைச�� உ� அ> பரவ நி�றா6 ந<ேய L மல
*ேசவ> எ�ேம- 

ைவ�தா6 ந<ேய $ேதவா.6.388.3 

 திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) சிைல�� ஓ
 சர J=ட வ-லா6 ந<ேய தி� ஐயா9 

அகலாத ெசெபா�ேசாத< $ேதவா.6.388.4 

 விBடா
 /ர @�9 எ6தா6 ந<ேய விBணவ
�� ேம- 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா6 ந<ேய $ேதவா.6.389.1 

 கBடாைர� ெகா-A_ெப.எ*.(ெகா-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா6 ந<ேய கால1க# ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆ6 

நி�றா6 ந<ேய $ேதவா.6.389.2 

 ெதாB? ஆ6 அ>ேயைன ஆBடா6 ந<ேய L மல
*ேசவ> எ�ேம- ைவ�தா6 

ந<ேய $ேதவா.6.389.3 

 திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) வி=? எ� 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) உக�தா6 ந<ேய தி� ஐயா9 

அகலாத ெசெபா�ேசாத< $ேதவா.6.389.4 

 ஆ� அறியா_ெப.எ*.(அ�_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ண_ெப.எ*.�றி.) இட�தா6 ந<ேய 

ஆகாய_ெப.(ஆகாய_ெப.) ேத
 ஊர வ-லா6 ந<ேய $ேதவா.6.390.1 

 ேப� ெபா�ய இல1ைக ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) ெபா�ய &>ப�� 

இ9�தா6 ந<ேய $ேதவா.6.390.2 

 ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) /ர @�9 அ=டா6 

ந<ேய ஒB_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) தாமைரயாH மாA J>� $ேதவா.6.390.3 

 ேத� அ> எ�ேம- ைவ�தா6 ந<ேய தி� ஐயா9 அகலாத ெசெபா�ேசாத< 

$ேதவா.6.390.4 

 ந<9 ஏ9 தி�ேமனி உைடயா� கBடா6 ெந$றிேம- ஒ$ைற�கB நிைற�தா� 

கBடா6 $ேதவா.6.391.1 



 J9ஆக உைம பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 

ெகா>ய_ெப.அ.(ெகா>ய_ெப.அ.) விட_ெப.(விட_ெப.) உB? இ�Bட கBட� 

கBடா6 $ேதவா.6.391.2 

 ஏ9 ஏறி எ1� தி�வா� கBடா6 ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) 

ஏ�மைல5 ஆனா� கBடா6 $ேதவா.6.391.3 

 மா9 ஆனா
 த அரண_ெப.(அரண_ெப.) அ=டா� கBடா6 மழபா> ம�H 

மணாள�தாேன. $ேதவா.6.391.4 

 ெகா�� இற� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) உைடயா� கBடா6 ெகா-ைல விைட 

ஏ9 J�த� கBடா6 $ேதவா.6.392.1 

 அ�� அைர ேம- ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) உைடயா� 

கBடா6 அன- அ1ைக ஏ�திய_ெப.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆதி 

கBடா6 $ேதவா.6.392.2 

 அ�ேகா? அரவ அணி�தா� கBடா6 அ>யா
க=� ஆ
 அ&த ஆனா� 

கBடா6 $ேதவா.6.392.3 

 ம$9 இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) க1ைக* சைடயா� 

கBடா6 மழபா> ம�H மணாள� தாேன $ேதவா.6.392.4 

 ெந$றி� தனி� கB உைடயா� கBடா6 ேநா�ைழ ஓ
 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.393.1 

 ப$றி. பா/_ெப.(பா/_ெப.) ஆ=? ப>ற� கBடா6 ப- ஊ
 பலி ேத
 பரம� 

கBடா6 $ேதவா.6.393.2 

 ெச$றா
 /ர @�9 ெச$றா� கBடா6 ெச: மா மதி 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ�தா� கBடா6 $ேதவா.6.393.3 

 ம$9 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �$ற_ெப.(�$ற_ெப.) இலாதா� கBடா6 

மழபா> ம�H மணாள� தாேன. $ேதவா.6.393.4 



 அைல ஆ
�த /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) க1ைக* சைடயா� கBடா6 அBட���� 

அ.பா- ஆ6 நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 

$ேதவா.6.394.1 

 ெகாைல ஆன J$ற �ைம�தா� கBடா6 ெகா- ேவ1ைக� ேதா- 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உ?�தா� கBடா6 $ேதவா.6.394.2 

 சிைலயா--தி�/ர1க# ெச$றா� கBடா6 ெச: மா மதி 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ�தா� கBடா6 $ேதவா.6.394.3 

 மைல ஆ
 மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) மணாள� கBடா6 மழபா> ம�H 

மணாள� தாேன. $ேதவா.6.394.4 

 உல�தா
 த அ1க அணி�தா� கBடா6 உவைகேயா? இ� அ�#க# 

ெச6தா� கBடா6 $ேதவா.6.395.1 

 நல_ெப.(நல_ெப.) திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெகா�ைற* சைடயா� கBடா6 நா-ேவத ஆ9 அ1க ஆனா� கBடா6 

$ேதவா.6.395.2 

 உல�தா
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலனா� 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 உபரா
 

த1க# ெப�மா� கBடா6 $ேதவா.6.395.3 

 மல
��_வி.எ*.(மல
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ
 தி�வ> எ� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம- ைவ�த மழபா> ம�H மணாள� தாேன. 

$ேதவா.6.395.4 

 தாமைரயா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தைலைய* சா6�தா� கBடா6 

தகD_ெப.(தகD_ெப.) உைடயா
 ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) இ��ைக 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 

$ேதவா.6.396.1 



 F மலரா� ஏ�� /னித� கBடா6 /ண
*சி. ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) 

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

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.396.2 

 ஏ ம�D ெவ�சிைல ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தி கBடா6 

இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) ஆ
�த கBட�� இைறவ� கBடா6 $ேதவா.6.396.3 

 மா ம�D கைல ைகயி- ஏ�தி கBடா6 மழபா> ம�H மணாள� தாேன. 

$ேதவா.6.396.4 

 ந<
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெந?வைரக# ஆனா� 

கBடா6 நிழ-_ெப.(நிழ-_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ந<# வி3/ ஆனா� கBடா6 $ேதவா.6.397.1 

 பா
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெபௗவ_ெப.(ெபௗவ_ெப.) 

ஏ� ஆனா� கBடா6 பக-_ெப.(பக-_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

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

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.397.2 

 ஆேரH த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ>யா
�� அ�ப� கBடா6 அ� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆதி ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.397.3 

 வா
 ஆ
�த வன&ைலயா# ப1க� கBடா6 மழபா> ம�H மணாள� 

தாேன. $ேதவா.6.397.4 

 ெபா� இயA தி�ேமனி உைடயா� கBடா6 F1ெகா�ைற�தா
 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அணி�தா� கBடா6 $ேதவா.6.398.1 

 மி� இயA வா
சைட எெப�மா� கBடா6 ேவழ�தி� உ� வி�பி. 

ேபா
�தா� கBடா6 $ேதவா.6.398.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இய-பா
 ம$9 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) இ-லா� 

கBடா6 தா1க_�ைற.எ*.(தா1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) (அ)�ய 



சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) தானா6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.398.3 

 ம�னிய ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) ஓ
 Jற� கBடா6 மழபா> ம�H 

மணாள� தாேன. $ேதவா.6.398.4 

 ஆலால உB? உக�த ஆதி கBடா6 அைடயல
 த /ர @�9 எ6தா� 

கBடா6 $ேதவா.6.399.1 

 காலா- அ�_3=.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ$.) காலைன5 கா6�தா� கBடா6 

கBண.ப
�� அ�# ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) கBடா6 $ேதவா.6.399.2 

 பா- ஆ� ெமாழி மடவா# பாக� கBடா6 ப3_ெப.(ப3_ெப.) ஏறி. பலி தி�5 

பBப� கBடா6 $ேதவா.6.399.3 

 மாலாA அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அ�ய ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) கBடா6 

மழபா> ம�H மணாள� தாேன $ேதவா.6.399.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 3ட
 ஆ6 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ: ஆனா� 

கBடா6 ஓ1கார�� உ# ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.400.1 

 வி� 3ட
 ஆ6 விள1� ஒளி ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 விழD ஒலி5 

ேவ#ெவாலி5 ஆனா� கBடா6 $ேதவா.6.400.2 

 இ� 3ட
 மீ� ஓடா இல1ைக�ேகாைன ஈ? 

அழிய_�ைற.எ*.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) இ�ப� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

இ9�தா� கBடா6 $ேதவா.6.400.3 

 ம� 3டா�� மாணி�க� ��9 கBடா6 மழபா> ம�H மணாள� தாேன. 

$ேதவா.6.400.4 

 அைல அ?�த ெப�1கட- ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) அ&தா உB? அமர
க# த 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) கா�த ஐய
 ெசெபா� $ேதவா.6.401.1 



 சிைல எ?��_வி.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மா 

நாக_ெப.(நாக_ெப.) ெந�./� ேகா��� தி�/ர1க# த< இ=ட ெச-வ
 ேபாA 

$ேதவா.6.401.2 

 :நிைல அ?�த ப3 ெபா�னா- &�தா- 

ந<Bட_ெப.எ*.(ந<#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நிைர வயிர. பலைகயா- 

�ைவயா� �$ற $ேதவா.6.401.3 

 மைல அ?�த மழபா> வயிர�Lேண : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன. $ேதவா.6.401.4 

 அைற கல�த_ெப.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) �ழ-_ெப.(�ழ-_ெப.) 

ெமா�ைத வ <ைண யா: அ�தர�தி� க�த�வ
 அமர
 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.402.1 

 :கைற கல�த_ெப.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) க*சி� கப ேமய கன வயிர� திர# Lேண கலி 2� 

மாட_ெப.(மாட_ெப.) $ேதவா.6.402.3 

 மைற கல�த_ெப.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மழபா> வயிர�Lேண 

: எ�9 எ�ேற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன. 

$ேதவா.6.402.4 

 உர_ெப.(உர_ெப.) 

ெகா?��_ெப.எ*.(ெகா?_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) ெம6ய
 @
�க
 ெபா-லா ஊ�ைதவா6* சமண
 தைம 

உறவா� ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.403.1 

 பர ெக?��_வி.எ*.(ெக?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ1� அ>ேயைன 

ஆB? ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பவள�தி� 

திர# Lேண ப3ெபா� &�ேத $ேதவா.6.403.2 

 :/ர ெக?��_வி.எ*.(ெக?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெபா-லாத காம� 

ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) ெபா> ஆக விழி�� அ�ளி /விேயா
�� எ�9 

$ேதவா.6.403.3 



 வர_ெப.(வர_ெப.) 

ெகா?��_ெப.எ*.(ெகா?_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

மழபா> வயிர�Lேண : எ�9 எ�ேற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி 

ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.403.4 

 :ஊ� இக��_வி.எ*.(இக_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஊB உறி ைகய
 

�Bட
 ெபா-லா ஊ�ைதவா6* சமண
 உறD_ெப.(உறD_ெப.) ஆக� 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.404.1 

 ஞான(அ)க ேச
��_வி.எ*.(ேச
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உ#ள_ெப.அ.(உ#_ெப.) வயிர�ைத நBணா நாேயைன. 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆக ஆB? 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.404.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அக_ெப.(அக_ெப.) ேச
 ெவ#ள ந<
 விதியா- 2? 

ேவ�தேன விBணவ
_ெப.(விBணவ
_ெப.) த ெப�மா� ேமக $ேதவா.6.404.3 

 வானக ேச
 மழபா> வயிர�Lேண : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன. $ேதவா.6.404.4 

 சிர ஏ$ற நா�&க�_ெப.(நா�&க�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தைல5 

ம$ைற� தி�மா- த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெச:� தைல5 ெபா�ற* சி�தி 

$ேதவா.6.405.1 

 உர_ெப.(உர_ெப.) ஏ$ற இரவி ப--தக
�� ேசாம� ஒளி
கைலக# பட உழ�கி 

உயிைர ந-கி_வி.எ*.(ந-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.405.2 

 நைர ஏ$ற விைட ஏறி நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

FBட_ெப.எ*.(FB_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நபிையேய :மைற நா�� 

ஓல இ=? $ேதவா.6.405.3 

 வர_ெப.(வர_ெப.) ஏ$� மழபா> வயிர�Lேண : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன. $ேதவா.6.405.4 



 :சின தி��� சி9. ெபா�யா
 �Bட
 த1க# ெச�மதியா
 த<விைன�ேக 

வி:�ேத� ேத>. $ேதவா.6.406.1 

 /ன_ெப.(/ன_ெப.) தி��� ெபா-லாத பிB> 

ேப�_ெப.எ*.(ேப�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெபாறி இலிேய� 

தைன. ெபா�ளா ஆB? 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.406.2 

 தன_ெப.(தன_ெப.) தி���மவ
 

திற�ைத_ெப.(திற_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒழிய. பா$றி தயா @லத� 

மவழி என�� ந-கி_வி.எ*.(ந-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.406.3 

 மன_ெப.(மன_ெப.) தி��� மழபா> வயிர�Lேண : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன. $ேதவா.6.406.4 

 :3ழி� �ைண ஆ பிறவி வழி� ��க 

ந<��_ெப.எ*.(ந<��_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 3�# சைட 

எெப�மாேன Lய ெதBந<
 $ேதவா.6.407.1 

 இழி.ப(அ)�ய ப3பாச. பிற.ைப 

ந<��_ெப.எ*.(ந<��_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) எ� �ைணேய 

எ�Hைடய ெபமா� தமா� $ேதவா.6.407.2 

 பழி.ப(அ)�ய தி�மாA அயH காணா. ப�திேய 3�தி &>�� அணி ஆ6 

வா6�த $ேதவா.6.407.3 

 வழி��ைண ஆ மழபா> வயிர�Lேண : எ�9 எ�ேற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அர$றி ைநகி�ேறேன $ேதவா.6.407.4 

 வைக எலா உைடயா5 ந<ேய எ�9 வா�_ெப.(வா�_ெப.) கயிைல 

ேமவினா6 ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.408.1 

 மிைக எலா மி�கா5 ந<ேய எ�9 ெவBகா? ேமவினா6 ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.408.2 



 பைக எலா த<
�� ஆBடா6 ந<ேய எ�9 பா2
 அம
�தா5 ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.408.3 

 திைக எலா ெதாழ* ெச-வா6 ந<ேய எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய. $ேதவா.6.408.4 

 ஆ
�த என�� அ�ப� ந<ேய எ�9 ஆதி�கயிலாய� ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.409.1 

 J
�த நட ஆ> ந<ேய எ�9 :ேகா>கா ேமய �ழகா : எ�9 $ேதவா.6.409.2 

 பா
�த$� அ�# ெச6தா6_வி.&.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+ஆ6_&�.ஒ�.) ந<ேய 

எ�9 :பைழய^
 ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

பBபா : எ�9 $ேதவா.6.409.3 

 த<
�த� சிவேலாக� ந<ேய எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய. $ேதவா.6.409.4 

 அ- ஆ6. பக-_ெப.(பக-_ெப.) ஆனா6 ந<ேய எ�9 ஆதி� கயிலாய� ந<ேய 

எ�9 $ேதவா.6.410.1 

 க-லா- அம
�தா5 ந<ேய எ�9 காள�தி� க$பக& ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.410.2 

 ெசா- ஆ6. ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆனா6 ந<ேய எ�9 ேசா$9��ைற 

உைறவா6 ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.410.3 

 ெச- வா6� தி� ஆனா6 ந<ேய எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய. $ேதவா.6.410.4 

 மி� ேந
 இைடப1க� ந<ேய எ�9 ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) கயிைல 

ேமவினா6 ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.411.1 



 ெபா� ேந
 சைட &>யா6 ந<ேய எ�9 Fதகண நாத� ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.411.2 

 எ� நா_ெப.(நா_ெப.) இரத�தா6 ந<ேய எ�9 ஏகப�� எ� ஈச� ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.411.3 

 ெத�^
.பதி உளா6 ந<ேய எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய $ேதவா.6.411.4 

 &�தி இ��தா5 ந<ேய எ�9 &� கயிைல ேமவினா6 ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.412.1 

 ந�தி�� அ�#ெச6தா6 ந<ேய எ�9 நட ஆ> ந#ளாற� ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.412.2 

 ப�தி.ப(அ)�யா5 ந<ேய எ�9 ைப�ஞ<லி ேமவினா6 ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.412.3 

 சி�தி.ப(அ)�யா5 ந<ேய எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய. $ேதவா.6.412.4 

 த�கா
 அ>யா
�� ந<ேய எ�9 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ
 கயிலாய� ந<ேய 

எ�9 $ேதவா.6.413.1 

 அ�� ஆர_ெப.(ஆர_ெப.) FBடா5 ந<ேய எ�9 ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.413.2 

 /�� ஆய ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ந<ேய எ�9 /#ளி��� 

ேவIரா6 ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.413.3 

 ெத�� ஆ� மாேகாண�தாேன எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய. $ேதவா.6.413.4 



 /க:_ெப.எ*.(/க�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெப�ைமயா6 ந<ேய 

எ�9 F1_ெப.அ.(F_ெப.அ.) கயிைல ேமவினா6 ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.414.1 

 இக:_ெப.(இக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ஏ�தி ந<ேய எ�9 இராேம*3ர�� இ�ப� ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.414.2 

 அக: மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) உைடயா6 ந<ேய எ�9 ஆலவா6 ேமவினா6 

ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.414.3 

 திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மதி2> ந<ேய எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய. $ேதவா.6.414.4 

 வானவ
�� @�� இைளயா6 ந<ேய எ�9 வான� கயிலாய� ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.415.1 

 கான_ெப.(கான_ெப.) நட ஆ> ந<ேய எ�9 கடW�- வ <ர=ட� ந<ேய 

எ�9 $ேதவா.6.415.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ
 &> அ9�தா6 ந<ேய எ�9 ஒ$றி0
 ஆ8ரா6 ந<ேய 

எ�9 $ேதவா.6.415.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ6 அ&� ஆனா6 ந<ேய எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய $ேதவா.6.415.4 

 த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) தா6_ெப.(தா6_ெப.) இ-லாதா6 ந<ேய எ�9 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ
 கயிலாய� ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.416.1 

 எ தா6_ெப.(தா6_ெப.) எபிரா� ஆனா6 ந<ேய எ�9 ஏகப�� எ� ஈச� 

ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.416.2 

 &�திய &�கணா6 ந<ேய எ�9 @வN
 ேமவினா6 ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.416.3 



 சி�ைதயா6 ேத^ரா6 ந<ேய எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய $ேதவா.6.416.4 

 மறி�தா� வலி ெச$றா6 ந<ேய எ�9 வா�_ெப.(வா�_ெப.) கயிைல 

ேமவினா6 ந<ேய எ�9 $ேதவா.6.417.1 

 ெவ9�தா
 பிற./ அ9.பா6 ந<ேய எ�9 வ <ழிமிழைலயா6 ந<ேய எ�9 

$ேதவா.6.417.2 

 அற�தா6 அ&� ஈ�தா6 ந<ேய எ�9 யாவ
�� 

தா1க_�ைற.எ*.(தா1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒணா ந�ச உB? 

$ேதவா.6.417.3 

 ெபா9�தா6 /ல�_ெப.(/ல�_ெப.) ஐ�� ந<ேய எ�9 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெந6�தானா எ� 

ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) உளாேய $ேதவா.6.417.4 

 ெம6�தான�� அகப>5# ஐவ
_ெப.(ஐவ
_ெப.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேவB>$9� �ைற &>�� 

விைன��� J? ஆ $ேதவா.6.418.1 

 இ�_3=.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ$.) தான�� 

இ���_வி.எ*.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ1ங� உ6வா� எB� 

இதைன ஒழி இயப� ேக# ஏைழ ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) 

$ேதவா.6.418.2 

 ைம�� ஆன ந<# நயனி ப1க� வ1க வ� திைர ந<
 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) 

உBட கBட� ேமய $ேதவா.6.418.3 

 ெந6�தான ந�நக
 எ�9 ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) நிைன5மா நிைன�த�கா- 

உ6ய- ஆேம. $ேதவா.6.418.4 



 :ஈBடா இ�_ெப.அ.(இ�_ெப.அ.) பிறவி �றவா ஆ�ைக-இ� 

ந<1க-_ெதா.ெப.(ந<1�_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) ஆ விதி உB?: எ�9 

ெசா-ல_�ைற.எ*.(ெசா-_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.419.1 

 ேவBடாேவ ெந�சேம_ெப.(ெந�ச_ெப.+ஏ_சா�.) விளப� ேக# 

ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) விBணவ
_ெப.(விBணவ
_ெப.) த ெப�மானா
 

மBணி-_ெப.(மB_ெப.+இ-_இட.ேவ.) எ�ைன $ேதவா.6.419.2 

 ஆBடா� அ�9 அ� வைரயா- /ர@�9 

எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அமாைன அ� அயH காணா 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.419.3 

 ந<Bடா� உைற �ைற ெந6�தான எ�9 நிைன5மா நிைன�த�கா- உ6ய- 

ஆேம $ேதவா.6.419.4 

 பரவி. பலபலD ேத>_வி.எ*.(ேத?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஓ> பா� 

ஆ �ரைப_ெப.(�ரைப_ெப.) இைட� 

கிட��_வி.எ*.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வாளா $ேதவா.6.420.1 

 �ரவி �>வா��ைக வாழ 

எBணி_வி.எ*.(எB�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) �ைலைக தவி
 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) Jற� ேக# ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) 

$ேதவா.6.420.2 

 இரவி��ல &தலா வாேனா
 J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

எB இற�த_ெப.எ*.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேகா> அமர
 

ஆய_ெப.(ஆய_ெப.) $ேதவா.6.420.3 

 நிரவி�க(அ)அ�யவ� ெந6�தான எ�9 நிைன5மா நிைன�த�கா- உ6ய- 

ஆேம $ேதவா.6.420.4 

 அைல ஆ
 விைன� திற_ெப.(திற_ெப.) ேச
 ஆ�ைக5#ேள அக.ப=? உ# 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எH பாச த�H# $ேதவா.6.421.1 



 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ6 கைட 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) வா�வி- ஆ��� 

தள
�� மிக_�ைற.எ*.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ெந�சேம_ெப.(ெந�ச_ெப.+ஏ_சா�.) அ�ச ேவBடா $ேதவா.6.421.2 

 இைல ஆ
 /ன� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) எறிந<
 தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) 

இ��சைடேம- ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�தா� 

இைமேயா
 ஏ�� $ேதவா.6.421.3 

 நிைலயான உைற நிைற ெந6�தான எ�9 நிைன5மா நிைன�த�கா- 

உ6ய- ஆேம $ேதவா.6.421.4 

 திைன�தைன ஓ
 ெபாைற இலா உயி
 ேபா J=ைட. 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) எ�9 மிக_�ைற.எ*.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

உ�னி :மதியா- இ�த $ேதவா.6.422.1 

 அைன�� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆள- ஆ: எ�9 

ேப3_ெப.எ*.(ேப3_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஆ1கார தவி
 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) அமர
�� ஆக $ேதவா.6.422.2 

 &ைன�� வ� மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) @�9 ெபா�ற அ�9 &?கிய 

ெவ�சிைல வைள��_வி.எ*.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெச�த< @�க 

$ேதவா.6.422.3 

 நிைன�த_ெப.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெப�1_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) க�ைணய� ெந6�தான எ�9 நிைன5மா 

நிைன�த�கா- உ6ய- ஆேம. $ேதவா.6.422.4 

 மிைற ப? இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உட-_ெப.(உட-_ெப.) வா�ைவ ெம6 

எ�9 எBணி_வி.எ*.(எB�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) விைனயிேல 

கிட��_வி.எ*.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ:�தி வியேவ- 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.423.1 



 �ைறD உைடயா
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளா� �மர� தாைத 

J�� ஆ? �ண_ெப.(�ண_ெப.) உைடயா� ெகாைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) 

ைகயா� $ேதவா.6.423.2 

 அைற கழA தி�வ> ேம- சில/ 

ஆ
.ப_�ைற.எ*.(ஆ
.._வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அவனிதல 

ெபயர_�ைற.எ*.(ெபய
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ� ந=ட 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.423.3 

 நிைறD உைடயா� இட_ெப.(இட_ெப.) ஆ ெந6�தான எ�9 நிைன5மா 

நிைன�த�கா- உ6ய- ஆேம. $ேதவா.6.423.4 

 ேபச. ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) அலா. பிறவி த�ைன. ெபா�� எ�9 உ� 

சி9 மன�தா- ேவB>_வி.எ*.(ேவB?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈB? 

$ேதவா.6.424.1 

 வாச��ழ- மடவா
 ேபாக எ�H வைல.ப=? வ <ழாேத 

வ�க_விய1.வி.&.(வா_வி.+க_விய1.வி.&.�றி.) 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.424.2 

 Lச� கா� உ��தா� Lந<9 ஆ>� �ைத�� இல1� P- மா
ப� 

ெதாடரகி-லா $ேதவா.6.424.3 

 ந<ச
�� அ�யவ� ெந6�தான எ�9 நிைன5மா நிைன�த�கா- உ6ய- 

ஆேம. $ேதவா.6.424.4 

 அ�ச. /ல�_ெப.(/ல�_ெப.) இவ$றா- ஆ=ட ஆ=?B? அ�ேநா6�� 

இட_ெப.(இட_ெப.) ஆய உடலி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $ேதவா.6.425.1 

 த�ச என� க�தி_வி.எ*.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தாேழ- 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) தாழ� க��திேய த�ைன* ேசரா 

$ேதவா.6.425.2 

 வ�ச மன�தவ
க# காண ஒBணா மணிகBட� :வானவ
 த பிரா� : 

எ�9 ஏ�� $ேதவா.6.425.3 



 ெந�ச
�� இனியவ� ெந6�தான எ�9 நிைன5மா நிைன�த�கா- உ6ய- 

ஆேம. $ேதவா.6.425.4 

 ெபா��தாத உட-_ெப.(உட-_ெப.) அக�தி� /�க ஆவி ேபா ஆ9 

அறி��_வி.எ*.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அறி�ேத /ைல வா�D உ�னி 

$ேதவா.6.426.1 

 இ���_வி.எ*.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ1� இட
.பட 

ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) ேவBடா ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) இைமயவ
 

த ெப�மா� அ�9 உைமயா# அ�ச $ேதவா.6.426.2 

 க��தாள மதகா�ைய ெவ�வ� 

கீ9_ெப.எ*.(கீ9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கB�த- கB? அம
 

ஆ> க�தா
 ேவ#வி $ேதவா.6.426.3 

 நிர�தரமா இனி� உைற ெந6�தான எ�9 நிைன5மா நிைன�த�கா- உ6ய- 

ஆேம $ேதவா.6.426.4 

 உ���_வி.எ*.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�9 உன�� 

இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உடலி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

உBைம_ெப.(உBைம_ெப.) உைர�ேத� விரத_ெப.(விரத_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.427.1 

 தா��� தவ_ெப.(தவ_ெப.) &ய�9 வாழா 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) தமிைடயி- இ-லா
�� 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அ-லா
�� 

அ�ன�_�றி.வி.&.(அ�ன_ெப.+அ�_பட
.ஒ�.) $ேதவா.6.427.2 

 எ�(�)�தா� அன- உைடயா� :எBேதாளாேன எெப�மா� : எ�9 ஏ�தா 

இல1ைக� ேகாைன $ேதவா.6.427.3 

 ெநா��தாைன ெந6�தான ேமவினாைன நிைன5மா நிைன�த�கா- உ6ய- 

ஆேம $ேதவா.6.427.4 



 நி-லாத ந<
 சைடேம- நி$பி�தாைன நிைனயா எ� ெந�ைச நிைனவி�தாைன 

$ேதவா.6.428.1 

 க-லாதன எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) க$பி�தாைன காணாதன 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) கா=>னாைன $ேதவா.6.428.2 

 ெசா-லாதன எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

ெசா-லி_வி.எ*.(ெசா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ�ைன� 

ெதாட
��_வி.எ*.(ெதாட
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ1� அ>ேயைன 

ஆளா�ெகாB? $ேதவா.6.428.3 

 ெபா-லா எ� ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) த<
�த /னித� த�ைன /Bணியேன 

F����தி� கBேட� நாேன. $ேதவா.6.428.4 

 �$றால ேகாகரண ேமவினாைன ெகா?1_ெப.அ.(ெகா?_ெப.அ.) ைக� 

க�1J$ைற. பா6�தா� த�ைன $ேதவா.6.429.1 

 உ$9 ஆல-ந�3 உB? ஒ?�கினாைன உணரா எ� ெந�ைச 

உண
வி�தாைன $ேதவா.6.429.2 

 ப$9 ஆலி�கீ� அ1� இ��தா� த�ைன பB ஆ
�த வ <ைண பயி�றா� 

த�ைன $ேதவா.6.429.3 

 /$9 ஆ? அரD ஆ
�த /னித� த�ைன /Bணியைன F����தி� கBேட� 

நாேன. $ேதவா.6.429.4 

 என�� எ�9 இனியாைன எமா� த�ைன எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� 

ஏகப ேமயா� த�ைன $ேதவா.6.430.1 

 மன�� எ�9 வ�வாைன வ�ச
 ெந�சி- நி-லாைன நி�றி0
 ேமயா� 

த�ைன $ேதவா.6.430.2 

 தன�� எ�9 அ>ேயைன ஆளா�ெகாBட ச1கரைன ச1கவா
 �ைழயா� 

த�ைன $ேதவா.6.430.3 



 /ன� ெகா�ைற�தா
 அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

/னித� த�ைன ெபா6 இலிைய F����தி� கBேட� நாேன. $ேதவா.6.430.4 

 ெவறி ஆ
 மல
�ெகா�ைற 2>னாைன ெவ#ளாைன 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இைற�3 ெவBகா=டாைன 

$ேதவா.6.431.1 

 அறியா�_எதி
.ம.வி.எ*.(அறி_வி.+ஆ�_எதி
.ம.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� 

அக.ப=ேடைன அ-ல- கட-_ெப.(கட-_ெப.) நி�9 ஏற வா1கி $ேதவா.6.431.2 

 :ெநறிதா� இ�: எ�9 கா=>னாைன நி*ச- நலி பிணிக# த<
.பா� த�ைன 

$ேதவா.6.431.3 

 ெபாறி ஆ? அரD ஆ
�த /னித� த�ைன ெபா6 இலிைய F����தி� 

கBேட� நாேன. $ேதவா.6.431.4 

 மி�காைன ெவBந<9 சBணி�தாைன விBடா
 /ர @�9 ேவவ 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.432.1 

 ந�காைன நா- மைறக# பா>னாைன ந-லா
க# ேபணி. பரவ 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.432.2 

 த�காைன தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) தாமைரேம- அBண-_ெப.(அBண-_ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

மா�திைர�கB உலக_ெப.(உலக_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

$ேதவா.6.432.3 

 /�காைன /Bணியைன /னித� த�ைன ெபா6 இலிைய F����தி� 

கBேட� நாேன $ேதவா.6.432.4 

 ஆ
�தாைன வா3கிைய அைர�� ஓ
 க*சா அைச�தாைன 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய ெபா� ஆ
 ேமனி._ெப.(ேமனி_ெப.+._ஒ$.) 

$ேதவா.6.433.1 

 F�தான�தா� &>ைய. ெபா��தா வBண_ெப.(வBண_ெப.) 

/ண
�தாைன F1கைணயா� உடல ேவவ. $ேதவா.6.433.2 



 பா
�தாைன பா��தாைன பனி ந<
�க1ைக பட
 சைடேம- பயி�றாைன 

பைத.ப_�ைற.எ*.(பைத.._வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$ேதவா.6.433.3 

 ேபா
�தாைன /Bணியைன /னித� த�ைன ெபா6 இலிைய F����தி� 

கBேட� நாேன $ேதவா.6.433.4 

 எ��தாைன எBணா
 /ர1க# @�9 இைம./ அளவி- ெபா> ஆக 

எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ
 ைகயா- $ேதவா.6.434.1 

 உ��தாைன மதகா�ைய உ$9. ப$றி உைம அதைன� கB? அ�சி ந?1க� 

கB? $ேதவா.6.434.2 

 சி��தாைன சீ
 ஆ
�த Fத 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

தி�*சைடேம--தி1கI பா/ ந<� $ேதவா.6.434.3 

 /��தாைன /Bணியைன /னித� த�ைன ெபா6 இலிைய F����தி� 

கBேட� நாேன $ேதவா.6.434.4 

 ைவ�தாைன வாேனா
 உலக_ெப.(உலக_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இைற�சி மல
 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.435.1 

 வி�தாைன ேவB>$9 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஈவா� த�ைன 

விBணவ
_ெப.(விBணவ
_ெப.) த ெப�மாைன விைனக# 

ேபாக_�ைற.எ*.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.435.2 

 உ6�தாைன ஒலி க1ைக சைடேம--தா1கி ஒளி�தாைன ஒ�பாக�� 

உைமேயா? ஆ1ேக $ேதவா.6.435.3 

 ெபா6�தாைன /Bணியைன /னித� த�ைன ெபா6 இலிைய F����தி� 

கBேட� நாேன $ேதவா.6.435.4 



 ஆBடாைன வாேனா
 உலக_ெப.(உலக_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) அ� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) அறியாத த�க� ேவ#வி $ேதவா.6.436.1 

 மீBடாைன விBணவ
கேளா? 

J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) விைர மல
 ேம- நா�&கH 

மாA ேதர $ேதவா.6.436.2 

 ந<Bடாைன ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) ஆனா� 

த�ைன நிைல இலா
_�றி.வி.&.(இ-_ெப.+ஆ
_பட
.ப�.) &மதிA ேவவ 

வி-ைல. $ேதவா.6.436.3 

 FBடாைன /Bணியைன /னித� த�ைன ெபா6 இலிைய F����தி� 

கBேட� நாேன $ேதவா.6.436.4 

 ம9�தாைன மைல ேகா�� அ1� எ?�தா� த�ைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

&>ேயா? இ�ப� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா�ய� காலா- $ேதவா.6.437.1 

 இ9�தாைன எ: நரபி� இைச ேக=டாைன எB திைச�� கB ஆனா� 

சிர ேம- ஒ�ைற $ேதவா.6.437.2 

 அ9�தாைன அமர
கI�� அ&� ஈ�தாைன யாவ
�� 

தா1க_�ைற.எ*.(தா1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒணா ந�ச உB? 

$ேதவா.6.437.3 

 ெபா9�தாைன /Bணியைன /னித� த�ைன ெபா6 இலிைய F����தி� 

கBேட� நாேன. $ேதவா.6.437.4 

 @�தவனா6 உல��� &�தினாேன &ைறைமயா- 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பைட�கி�றாேன $ேதவா.6.438.1 

 ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) அவனா6 ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) 

ஆயினாேன இ�பனா6� ��ப_ெப.(��ப_ெப.) கைளகி�றாேன 

$ேதவா.6.438.2 

 கா�தவனா6 எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

காBகி�றாேன க?விைனேய� த<விைனைய� கB? ேபாக� $ேதவா.6.438.3 



 த<
�தவேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன. $ேதவா.6.438.4 

 தைலயவனா6 உல��� ஓ
 த�ைமயாேன த��வனா6* சா
�தா
�� இ� 

அ&� ஆனாேன $ேதவா.6.439.1 

 நிைலயவனா6 நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) ஒ.பா
 இ-லாதாேன 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உணரா� J$ற�ைத* சீறி. 

பா6�த_ெப.எ*.(பா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.439.2 

 ெகாைலயவேன ெகா- யாைன� ேதா- ேம- இ=ட J$9வேன 

ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) மதி-க# @�9 

எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.439.3 

 சிைலயவேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன. $ேதவா.6.439.4 

 &$றாத பா- மதிய 2>னாேன &ைள�� 

எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) க$பக�தி� ெகா:�� 

ஒ.பாேன $ேதவா.6.440.1 

 உ$றா
 எ�9 ஒ�வைர5 இ-லாதாேன உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஓ/ 

ஒB3டேர ஓ� ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) $ேதவா.6.440.2 

 க$றாேன எ-லா� கைலஞான()& க-லாேத� த<விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) கB? ேபாக* $ேதவா.6.440.3 

 ெச$றாேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன $ேதவா.6.440.4 

 கBணவனா6 உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

கா�கி�றாேன கால1க# ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) கB? இ��கி�றாேன 

$ேதவா.6.441.1 

 விBணவனா6 விBணவ
�� அ�# ெச6வாேன ேவதனா6 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) வி��தி=டாேன $ேதவா.6.441.2 



 எBணவேன எBணா
 /ர1க# @�9 இைமயா&� எ� ெகாIவ 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ந�க_ெப.எ*.(ந�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.441.3 

 திBணவேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன. $ேதவா.6.441.4 

 நபேன நா- மைறக# ஆயினாேன நட 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லாேன ஞான�J�தா 

$ேதவா.6.442.1 

 கபேன க*சி மா நக
 உளாேன க> மதி-க# @�றிைன5 ெபா>யா 

எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.442.2 

 அபேன அளD இலா. ெப�ைமயாேன அ>யா
க=� ஆ
 அ&ேத ஆ� ஏ9 

ஏ9 $ேதவா.6.442.3 

 ெசெபாேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன. $ேதவா.6.442.4 

 ஆ
�தவேன உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா ந<ேய 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அைம�தவேன அளD இலா. 

ெப�ைமயாேன $ேதவா.6.443.1 

 J
�தவேன �$றால ேமய J�தா ெகா? @ இைலய� ஓ
 

2ல_ெப.(2ல_ெப.) ஏ�தி. $ேதவா.6.443.2 

 ேப
�தவேன :பிரளய1க# எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ஆய ெபமா� : 

எ�9 எ.ேபா� ேப3_ெப.எ*.(ேப3_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெந�சி- $ேதவா.6.443.3 

 ேச
�தவேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன. $ேதவா.6.443.4 

 வானவனா6 வBைம_ெப.(வBைம_ெப.) மன�தினாேன மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச
 வாேனா
 ெப�மா� ந<ேய $ேதவா.6.444.1 



 கானவனா6 ஏன�தி� பி� ெச�றாேன க>ய அரண1க# 

@�9_ெப.(@�9_ெப.) அ=டாேன $ேதவா.6.444.2 

 தானவனா6� தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) கயிைல ேமவினாேன 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லாத ம1ைக�� எ�9 $ேதவா.6.444.3 

 ேதனவேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன. $ேதவா.6.444.4 

 த�னவனா6 உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) தாேன 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) த��வனா6 சா
�தா
�� இ� 

அ&� ஆனாேன $ேதவா.6.445.1 

 எ�னவனா6 எ� இதய_ெப.(இதய_ெப.) ேமவினாேன ஈசேன பாச விைனக# 

த<
�� $ேதவா.6.445.2 

 ம�னவேன மைல ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ஆக ைவ�தவேன வாேனா
 

வண1�_ெப.எ*.(வண1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெபா�னி� 

$ேதவா.6.445.3 

 ெத�னவேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன. $ேதவா.6.445.4 

 எறி�தாேன எB திைச�� கB ஆனாேன ஏ� உலக_ெப.(உலக_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) &� ஆ6 நி�றாேன $ேதவா.6.446.1 

 அறி�தா
 தா ஓ
 இ�வ
_ெப.(இ�வ
_ெப.) 

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

வBண_ெப.(வBண_ெப.) ஆதி5 அ�த& 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ1ேக $ேதவா.6.446.2 

 பிறி�தாேன :பிற
 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) 

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



வBண_ெப.(வBண_ெப.) ெபமா� : எ�9 எ.ேபா� ஏ�� ெந�சி- 

$ேதவா.6.446.3 

 ெசறி�தாேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன $ேதவா.6.446.4 

 ைம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கBட�தா6 மாA ம$ைற வானவ� 

அறியாத வBண* 2ல� $ேதவா.6.447.1 

 ைகயவேன க> இல1ைக� ேகாைன அ�9 கா- விரலா- கதி
 

&>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேதாI ெச$ற 

$ேதவா.6.447.2 

 ெம6யவேன அ>யா
க# ேவB>$9 ஈ5 விBணவேன விBண.ப 

ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ந-�_ெப.எ*.(ந-�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.447.3 

 ெச6யவேன தி�* ேசா$9��ைற உளாேன திக� ஒளிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அபய நாேன $ேதவா.6.447.4 

 வB?_ெப.(வB?_ெப.) ஓ1�_ஏவ.(ஓ1�_வி.) ெச1கமல க:ந<
 

ம-�_ெப.எ*.(ம-�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மதம�த ேச
 சைட 

ேம- மதிய 2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.448.1 

 திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) ேதா#க# ஆயிர& வ <சி 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) திைச ேசர நட ஆ> 

சிவேலாக(�)னா
 $ேதவா.6.448.2 

 உBடா
 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உல��� ஓ
 உ9தி 

ேவB>_வி.எ*.(ேவB?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஒ$றி0
 ேமய ஒளி 

வBண(�)னா
 $ேதவா.6.448.3 

 கBேட� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) கனD_ெப.(கனD_ெப.) அக�தி- 

கBேட$� எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) க? பிணி5 3? ெதாழிA 

ைகவி=ட(R)ேவ. $ேதவா.6.448.4 



 ஆக��_ெப.(ஆக_ெப.+அ��_சா�.) ஓ
 பா/_ெப.(பா/_ெப.) 

அைச��_வி.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ9 ஏறி அணி க1ைக ெச�சைட ேம- ஆ
�க* 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.449.1 

 பாக�� ஓ
 ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) உைடயா
 ஆ� ஆவா
 ப3_ெப.(ப3_ெப.) 

ஏறி உழி த� எ பரமேயாகி $ேதவா.6.449.2 

 காம�தா- ஐ1கைணயா� த�ைன வ <ழ� கனலா எ� விழி�த கB 

@�றி(�)னா
 $ேதவா.6.449.3 

 ஓம�தா- நா- மைறக# ஓத- ஓவா ஒளி 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஒ$றி0
 

உைறகி�றாேர. $ேதவா.6.449.4 

 ெவ#ள�ைத* ெச�சைட ேம- 

வி�பி_வி.எ*.(வி�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ைவ�த<
 ெவBமதி5 

பா/ உடேன ைவ�த<
 $ேதவா.6.450.1 

 க#ள�ைத மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அக�ேத கர�� ைவ�த<
 

கBடா
��. ெபா-லா� கBQ
 எ-ேல $ேதவா.6.450.2 

 ெகா#ள�தா� இைச பா>. பலி5 ெகா#ள <
 ேகா# அரD �ளி
மதி5 

ெகா>5 கா=> $ேதவா.6.450.3 

 உ#ள�ைத_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ந<
 ெகாBQ
 ஓத- ஓவா 

ஒளி திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஒ$றி0
 உைடய 

ேகாேவ $ேதவா.6.450.4 

 நைர ஆ
�த விைட ஏறி ந<9 Fசி நாக_ெப.(நாக_ெப.) க*3 அைர�� 

ஆ
��_வி.எ*.(ஆ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஓ
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக 

ஏ�தி $ேதவா.6.451.1 



 உைரயா வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ- /��� பலி 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ேவBட :எ அ>க# உ ஊ
தா� ஏேதா : எ�ன 

$ேதவா.6.451.2 

 :விைரயாேத ேக=>ேய- ேவ-கB ந-லா6 

வி?_ெப.எ*.(வி?_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கல1க# ெந?1கடA# 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.451.3 

 திைர ேமாத� கைர ஏறி* ச1க_ெப.(ச1க_ெப.) 

ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தி� ஒ$றி0
: எ�றா
 

த<ய ஆேற $ேதவா.6.451.4 

 ம�தமாகளியாைன உ�ைவ ேபா
�� வானக�தா
 தானக�தா
 

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

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.452.1 

 பி�த
 தா ேபா- அ1� ஓ
 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபைதயைர அ*39�தி ெபயர� 

கB? $ேதவா.6.452.2 

 ப�த
க# தா பல
_பதி.ெப.(பல
_ெப.) உடேன J>. பா> :பயி�9 

இ���_ெப.எ*.(இ���_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஊ
 ஏேதா பணிய
ீ 

: எ�ன $ேதவா.6.452.3 

 :ஒ�� அைம�த_ெப.எ*.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) உ�தரநா# 

த<
�த ஆக ஒளி திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ஒ$றி0
: எ�கி�றாேர. $ேதவா.6.452.4 

 க>ய விைட ஏறி காளகBட
 கைலேயா? ம:வா# ஓ
 ைகயி- ஏ�தி 

$ேதவா.6.453.1 

 இ>ய பலி ெகா#ளா
_வி.&.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி
.ம.+அ
_பட
.ப�.) ேபாவா
 

அ-ல
 :எ-லா தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) 

அ>க# யா
 : எ�பாேர $ேதவா.6.453.2 



 வ>D உைடய ம1ைக5 தா& எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) வ�வாைர எதி
 

கBேடா_வி.&.(காB_வி.+B=_இ.கா.+ஓ_த�.ப�.) மயிலா./#ேள 

$ேதவா.6.453.3 

 ெச> ப? ெவBதைல ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தி 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) தி� ஒ$றி0
 /�கா
 த<ய ஆேற 

$ேதவா.6.453.4 

 வ-லரா6 வானவ
க# எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வண1�வா
 வா���வா
 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) நி$பா
 $ேதவா.6.454.1 

 :எ-ைல எெப�மாைன� காேணா: எ�ன 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) ஆ$றா- எRவைகயா- காணமா=டா
 

$ேதவா.6.454.2 

 ந-லா
க# நா- மைறேயா
 J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேந> :நா இ���_ெப.எ*.(இ���_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஊ
 

பணிய
ீ அ>ேக# : எ�ன $ேதவா.6.454.3 

 :ஒ-ைல தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) திைர ஏறி ஓத_ெப.(ஓத_ெப.) 

மீI_ெப.எ*.(மீ#_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஒளி 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஒ$றி0
: 

எ�கி�றாேர. $ேதவா.6.454.4 

 நிைல.பாேட நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) கBட� ஏQ ேகளா6 ெந�நைல 

ந�பக- இ1� ஓ
 அ>க# வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.455.1 

 கைல.பா? கBமல� கல�க_�ைற.எ*.(கல��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பலி இ?ேவ� எ1� 

காேண� $ேதவா.6.455.2 



 சல.பாேட இனி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) காBெப�-

வி.&.(காB_வி.+._இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ஆகி- த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ஆக��_ெப.(ஆக_ெப.+அ��_சா�.) எ� ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) ஒ?1� 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.455.3 

 உைல.பாேட பட� த:வி_வி.எ*.(த:D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபாக- 

ஒ=ேட�-ஒ$றி0
 உைற�� இ1ேக தி�வாைனேய $ேதவா.6.455.4 

 மB_ெப.(மB_ெப.) அ-ைல விB_ெப.(விB_ெப.) அ-ைல வலய அ-ைல 

மைல அ-ைல கட-_ெப.(கட-_ெப.) அ-ைல வா5 அ-ைல $ேதவா.6.456.1 

 எB அ-ைல எ:�� அ-ைல எ�5 அ-ைல இரD_ெப.(இரD_ெப.) அ-ைல 

பக-_ெப.(பக-_ெப.) அ-ைல யாD அ-ைல $ேதவா.6.456.2 

 ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) அ-ைல ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) அ-ைல ேப? அ-ைல 

பிறி� அ-ைல ஆனா5 ெபா�யா6 ந<ேய $ேதவா.6.456.3 

 உ#-ந-ைல ந-லா
�� த<ைய அ-ைல உண
D_ெப.(உண
D_ெப.) அ�ய 

ஒ$றி0
 உைடய ேகாேவ $ேதவா.6.456.4 

 ம� உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) மல
� �ழலி மடவா# 

அ�ச மைல �ள1க� திைச ந?1க* ெச9�� 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.457.1 

 ெச� உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

அர�க� வலிதா� மாள தி�வ>யி� விர-_ெப.(விர-_ெப.) ஒ�றா- அலற 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.457.2 

 உ� ஒ$றி அ1� இ�வ
_ெப.(இ�வ
_ெப.) ஓ>� காண ஓ1கின 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) அழலா
 இ1ேக 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.457.3 

 :தி� ஒ$றி0
 ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ஊ
: எ�9 ேபானா
 ெசறி வைளக# 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஒ�றா6* 

ெச�ற_ெப.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.457.4 



 நபைன நா-ேவத கைர கBடாைன ஞான.ெப�1கடைல ந�ைம த�ைன 

$ேதவா.6.458.1 

 கபைன க-லா- இ��தா� த�ைன க$பக ஆ6 அ>யா
க=� அ�# 

ெச6வாைன $ேதவா.6.458.2 

 ெசெபா�ைன பவள�ைத_ெப.(பவள_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) திரI 

&�ைத தி1கைல_ெப.(தி1க#_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஞாயி$ைற த<ைய ந<ைர 

$ேதவா.6.458.3 

 அெபா�ைன ஆவ?தB �ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.458.4 

 மி�னாைன மி� இைட* ேச
 உ�மினாைன ெவB&கி- ஆ6 

எ:��_வி.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபாழிவா� த�ைன $ேதவா.6.459.1 

 த�னாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லாதாைன தா6_ெப.(தா6_ெப.) 

ஆகி. ப- உயி
�� ஓ
 த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.459.2 

 எ�னாைன எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) ெப�மா� த�ைன இ� நில& 

அBட& ஆ6* ெச�க
வாேன $ேதவா.6.459.3 

 அ�னாைன ஆவ? தB�ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.459.4 

 ப�த
க# சி�த�ேத பாவி�தாைன பவள�ெகா:�திைன மாணி�க�தி� 

$ேதவா.6.460.1 

 ெதா�திைன L ெநறி ஆ6 நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) 

த�ைன ெசா-Aவா
 ெசா- ெபா�ளி� ேதா$ற 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.460.2 



 வி�திைன &ைள� கிைளைய ேவைர சீைர விைன வய�தி� த�சா
ைப 

ெவ6ய_�றி.வி.&.(ெவ6_ெப.+அ_பட
.ப�.) த<
�� $ேதவா.6.460.3 

 அ�தைன ஆவ?தB �ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.460.4 

 ேபணிய ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தவ� 

ெச�சைடயினாைன பி�த
 ஆ அ>யா
�� &�தி கா=? $ேதவா.6.461.1 

 ஏணிைய இட
� கடA# 3ழி�க.ப=? இ1� இைள�கி�ேற$� 

அ�_3=.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ$.) கைர�ேக ஏற 

வா1�_ெப.எ*.(வா1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.461.2 

 ேதாணிைய ெதாBடேன� Lய ேசாதி* 3லா ெவB�ைழயாைன 3ட
 

ெபா�காசி� $ேதவா.6.461.3 

 ஆணிைய ஆவ?தB�ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.461.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மணிைய உல��� ஓ
 உ9தித�ைன உதய�தி� 

உ*சிைய உ� ஆனாைன $ேதவா.6.462.1 

 ப�மணிைய பாேலா? அ�3 ஆ>னாைன பவி�திரைன ப3பதிைய 

பவள���ைற $ேதவா.6.462.2 

 தி�மணிைய தி�தி.ைப ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) த<க�பி� இ�3ைவைய 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேசாதி $ேதவா.6.462.3 

 அ�மணிைய ஆவ?தB �ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.462.4 



 ஏ$றாைன எBேதா# உைடயா� த�ைன எ-லி- நட 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லா� த�ைன $ேதவா.6.463.1 

 J$றாைன J$ற உைத�தா� த�ைன �ைர கட-வா6 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) 

உBட கBட� த�ைன $ேதவா.6.463.2 

 ந<$றாைன ந<# அரD ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ
�தா� த�ைன 

ந<Bட_ெப.எ*.(ந<#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சைட&>ேம- ந<
 ஆ
 

க1ைக $ேதவா.6.463.3 

 ஆ$றாைன ஆவ?தB �ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.463.4 

 ைக மான மதகளி$ைற உ��தா� த�ைன கட-_ெப.(கட-_ெப.) வைர 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆகாச ஆனா� த�ைன $ேதவா.6.464.1 

 ெச_ெப.(ெச_ெப.) மான. பவள�ைத_ெப.(பவள_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) &�ைத 

தி1கைல_ெப.(தி1க#_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஞாயி$ைற த< ஆனாைன $ேதவா.6.464.2 

 எமாைன எ� மனேம ேகாயி-_ெப.(ேகாயி-_ெப.) ஆக இ��தாைன எ�/ 

உ�� அ>யா
 த1க# $ேதவா.6.464.3 

 அமாைன ஆவ?தB �ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.464.4 

 ெம6யாைன ெபா6யெரா? விரவாதாைன ெவ#ளைடைய தBநிழைல ெவ�த< 

ஏ�� $ேதவா.6.465.1 

 ைகயாைன காம� உட-_ெப.(உட-_ெப.) ேவவ� 

கா6�த_ெப.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கBணாைன கB@�9 

உைடயா� த�ைன $ேதவா.6.465.2 



 ைப ஆ? அரவ மதி உடேன ைவ�த சைடயாைன பா6 /லி�ேதா- உைடயா� 

த�ைன $ேதவா.6.465.3 

 ஐயாைன ஆவ?தB �ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.465.4 

 ேவBடாைம ேவB?வ� இ-லா� த�ைன விசயைன &� அைசவி�த 

ேவட� த�ைன $ேதவா.6.466.1 

 LBடாைம* 3ட
 வி?_ஏவ.(வி?_வி.) ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ேசாதி த�ைன 

2ல.பைடயாைன கால� வா�நா# $ேதவா.6.466.2 

 மாB? ஓட உைத ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) த�ைன மBணவ� விBணவ� 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� $ேதவா.6.466.3 

 ஆBடாைன ஆவ?தB �ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.466.4 

 ப��_ெப.(ப��_ெப.) அணD ெம-விரலா# பாக� த�ைன பாடேலா? 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) பயி�றா� த�ைன $ேதவா.6.467.1 

 ெகா�� அணD ந91ெகா�ைற மாைலயாைன ேகால மா ந<லமிட$றா� 

த�ைன $ேதவா.6.467.2 

 ெச�தமிேழா? ஆ�யைன சீ�யாைன தி� மா
பி-_ெப.(மா
/_ெப.+இ-_இட.ேவ.) 

/� ெவBP- திகழ. FBட_ெப.எ*.(FB_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.467.3 

 அ�தணைன ஆவ?தB �ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> நாேய� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.467.4 



 தா��தாைன தBகட- ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா� த�ைன த�க� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெப� ேவ#வி தக
�தா� த�ைன $ேதவா.6.468.1 

 பி��தாைன பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தவ� ெச�சைடயினாைன ெப� வலியா- 

மைல எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அர�க� த�ைன 

$ேதவா.6.468.2 

 ெநா��தாைன ேநா�ைழயா# பாக�தாைன ந<சேன� உட-_ெப.(உட-_ெப.) 

உ9 ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) ஆன த<ர_�ைற.எ*.(த<
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.468.3 

 அ��தாைன ஆவ? தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) �ைற5# ேமய அர� அ>ேய அ> 

நாேய� அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.468.4 

 தி�ேவ எ� ெச-வேம ேதேன வாேனா
 ெச:�3டேர ெச:�3ட
 

ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ேசாதி மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.469.1 

 உ�ேவ எ� உறேவ எ� ஊேன ஊனி� உ#ளேம உ#ள�தி� உ#ேள 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.469.2 

 க�ேவ எ� க$பகேம கBேண கBணி� க�மணிேய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ? 

பாவா6 காவா6 $ேதவா.6.469.3 

 அ�ஆய வ-விைனேநா6 அைடயா வBண_ெப.(வBண_ெப.) 

ஆவ?தB�ைற உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

அமர
 ஏேற $ேதவா.6.469.4 

 மா$ேற� எ:�� அ�3 எ�த� நாவி- மறேவ� தி�வ�#க# வ�ச 

ெந�சி� $ேதவா.6.470.1 

 ஏ$ேற� பிற ெத6வ_ெப.(ெத6வ_ெப.) எBணா நாேய� எெப�மா� 

தி�வ>ேய எBணி� அ-லா- $ேதவா.6.470.2 

 ேம--தா� ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) ெச6வனக# ெச6ய� கB? ேவதைன�ேக 

இட_ெப.(இட_ெப.) ெகா?�� நாI நாI $ேதவா.6.470.3 



 ஆ$ேற� அ>ேயைன :அ�ேச- : எ�னா6 ஆவ?தB�ைற 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அமர
 ஏேற 

$ேதவா.6.470.4 

 வைர ஆ
 மடம1ைக ப1கா க1ைக-மணவாளா வா
சைடயா6 நி�த� நாம 

$ேதவா.6.471.1 

 உைரயா உயி
 ேபாக. ெப9ேவ� ஆகி- உ9 ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ�தைன5 உ$றா- எ�ேன 

$ேதவா.6.471.2 

 கைரயா நிைந��_வி.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ�கி 

கBண <
_ெப.(கBண <
_ெப.) ம-கி காதலி�� நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) கழேல 

ஏ�� அ�ப
�� $ேதவா.6.471.3 

 அைரயா அ>ேயைன :அ�ேச- : எ�னா6 ஆவ?தB�ைற 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அமர
 ஏேற 

$ேதவா.6.471.4 

 சிைல�தா
 தி�/ர1க# த<யி- ேவவ* சிைல வைளவி�� உைமயவைள அ�ச 

ேநா�கி� $ேதவா.6.472.1 

 கலி��_வி.எ*.(கலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ1� இ�பி>ேம- ைக 

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

ஓ?_ெப.எ*.(ஓ?_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) களி9_ெப.(களி9_ெப.) 

உ��த_ெப.எ*.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) க1காளா எ1க# ேகாேவ 

$ேதவா.6.472.2 

 நில�தா
 அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) தம�ேக ெபாைற ஆ6 நாI 

நி-லா உயி
 ஓ/ ந<தேன� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.6.472.3 

 அA�ேத� அ>ேயைன :அ�ேச- : எ�னா6 ஆவ?தB�ைற 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அமர
 ஏேற 

$ேதவா.6.472.4 



 ந9மாமல
 ெகா6�_வி.எ*.(ெகா6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ந<�- @�கி 

நா#ேதா9 நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) கழேல 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வா��தி_வி.எ*.(வா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.473.1 

 �றவாத ��ப_ெப.(��ப_ெப.) �ற�ேத� த�ைன* 2� உலகி- ஊ�விைன 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ$றா- எ�ேன $ேதவா.6.473.2 

 உறD_ெப.(உறD_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வானவ
க# &$9 ேவBட ஒலிதிைர ந<
�கட- ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? 

உ6ய�ெகாBட $ேதவா.6.473.3 

 அறவா அ>ேயைன :அ�ேச- : எ�னா6 ஆவ?தB�ைற 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அமர
 ஏேற 

$ேதவா.6.473.4 

 ேகா� நாரண� அ1க ேதா#ேம- 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெகா: மலரா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சிர�ைத� ைகயி- ஏ�தி $ேதவா.6.474.1 

 கா� ஆ
 களி$9_ெப.(களி$9_ெப.) உ�ைவ. ேபா
ைவ @> க1காளேவடரா6 

எ1� ெச-வ <
 $ேதவா.6.474.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஆ
 உம�� ஓ
 விைன�ேகட(�)ேன� 

ந-விைன5 த<விைன5 எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) &�ேன $ேதவா.6.474.3 

 ஆனா6 அ>ேயைன :அ�ேச- : எ�னா6 ஆவ?தB�ைற 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அமர
 ஏேற 

$ேதவா.6.474.4 

 உைழ உ��த_ெப.எ*.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மா� உ�-ேதா- 

ஆைடயாேன உைமயவ# த ெப�மாேன இைமேயா
 ஏேற $ேதவா.6.475.1 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) இ9�த க�1கட- ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBட கBடா 

கயிலாயமைலயாேன :உ�பா- அ�ப
 $ேதவா.6.475.2 



 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா9�தி : எ�ப�D ெபா�ேயா6 நி�த� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�ேற ேப
 அ�# உ�பால� அ�ேற $ேதவா.6.475.3 

 அைழ உ9�� மா மயி-க# ஆA ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ஆவ?தB�ைற உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

அமர
 ஏேற $ேதவா.6.475.4 

 உல�தா
 தைலகல� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வாேனா
 

உலக_ெப.(உலக_ெப.) பலி தி�வா6 உ�பா- அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) 

$ேதவா.6.476.1 

 கல�தா
 மன_ெப.(மன_ெப.) 

கவ�_ெப.எ*.(கவ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) காதலாேன 

கன-_ெப.(கன-_ெப.) ஆ? ைகயவேன ஐயா ெம6ேய $ேதவா.6.476.2 

 மல தா1� உயி
.பிறவி மாய� காய_�ைற.எ*.(கா6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

மய��ேள வி:��_வி.எ*.(வி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ:�தி நாI 

நாI $ேதவா.6.476.3 

 அல�ேத� அ>ேயைன :அ�ேச- : எ�னா6 ஆவ?தB�ைற 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அமர
 ஏேற 

$ேதவா.6.476.4 

 ப- ஆ
�த ெவBதைல ைகயி- ஏ�தி ப3_ெப.(ப3_ெப.) ஏறி ஊ
 

ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) பலி ெகா#வாேன $ேதவா.6.477.1 

 க- ஆ
�த மைலமகI ந<5 எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) கா�கா=>- ஆ=? 

உக�த<
 க�த<
 ஆகி- $ேதவா.6.477.2 

 எ-லா� எ� த�ைன இக�வ
 ேபாA ஏைழ அமB�Bட
 சா�கிய
க# 

ஒ�9�� $ேதவா.6.477.3 

 அ-லாதா
 திற��_ெப.(திற_ெப.+அ��_சா�.) ஒழி�ேத� :அ�ேச- : 

எ�னா6 ஆவ?தB�ைற 



உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அமர
 ஏேற 

$ேதவா.6.477.4 

 �ற�தா
 த L ெநறி�கB ெச�ேற� அ-ேல� �ைணமாைல 

2=ட_�ைற.எ*.(2=?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

Lேய� அ-ேல� $ேதவா.6.478.1 

 பிற�ேத� நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) தி� அ�ேள ேபசி� அ-லா- ேபசாத 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பிறவா நாேள $ேதவா.6.478.2 

 ெசறி��_வி.எ*.(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ
 மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) 

இல1ைக� ேகாமா�த�ைன* ெச9 வைர�கீ� அட
�� அ�ளி* ெச6ைக 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.478.3 

 அறி�ேத� அ>ேயைன :அ�ேச- : எ�னா6 ஆவ?தB�ைற 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அமர
 ஏேற 

$ேதவா.6.478.4 

 ந-லா� காB நா-மைறக# ஆயினா� காB நப� காB ந�காதா
 /ர 

@�9_ெப.(@�9_ெப.) எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.479.1 

 வி-லா� காB விBணவ
�� ேம- ஆனா� காB ெம-லியலா# பாக� 

காB ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவ#வி* $ேதவா.6.479.2 

 ெசா-லா� காB 3ட
 @�9 ஆயினா� காB ெதாB? ஆகி. பணிவா
��� 

ெதா-_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஈய $ேதவா.6.479.3 

 வ-லா� காB வானவ
க# 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� வலி வல�தா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன. $ேதவா.6.479.4 

 ஊனவ� காB உட-_ெப.(உட-_ெப.) தன�� ஓ
 உயி
 ஆனா� காB 

உ#ளவ� காB இ-லவ� காB உைமயா=� எ�9 $ேதவா.6.480.1 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB தி� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB திைச ஆனா� காB த<
�த� 

காB பா
�த� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) பணிைய� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.480.2 

 கானவ�_ெப.(கான_ெப.+அ�_பட
.ப�.) காB கட-_ெப.(கட-_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB மைல ஆனா� காB 

களியாைன ஈ
_ெப.அ.(ஈ
_ெப.அ.) உ�ைவ கதற. ேபா
�த $ேதவா.6.480.3 

 வானவ� காB வானவ
க# 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� வலி வல�தா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன $ேதவா.6.480.4 

 ஏயவ� காB எ-லா
�� இய-/_ெப.(இய-/_ெப.) ஆனா� காB இ�ப� 

காB ��ப1க# இ-லாதா� காB $ேதவா.6.481.1 

 தா6_ெப.(தா6_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

உல��� ஓ
 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ./ இ-லா� த��வ� காB உ�தம� 

காB தாேன எ1� $ேதவா.6.481.2 

 ஆயவ� காB அBட���� அ.பாலா� காB அக_ெப.(அக_ெப.) �ைழ�� 

ெம6 அ�பி அ:வா
 த1க# $ேதவா.6.481.3 

 வாயவ� காB வானவ
க# 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� வலி வல�தா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன $ேதவா.6.481.4 

 உ6�தவ� காB உட-_ெப.(உட-_ெப.) தன�� ஓ
 உயி
 ஆனா� காB 

ஓ1கார�� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) காB உல��� 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.482.1 

 வி�� அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB விB_ெப.(விB_ெப.) 

ெபாழி5_ெப.எ*.(ெபாழி_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 



மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆனா� காB விைளD 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB வி�பாதா
 

ெந�ச��_ெப.(ெந�ச_ெப.+அ��_சா�.) எ�9 $ேதவா.6.482.2 

 ெபா6�தவ� காB ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஏ: தா1கினா� காB 

/னேலா? வள
மதி5 பா/ ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.6.482.3 

 ைவ�தவ� காB வானவ
க# 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� வலி வல�தா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன $ேதவா.6.482.4 

 J$9 அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

�ண_ெப.(�ண_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB �றி 

ஆனா� காB �$ற1க# அைன�� காB ேகால ஆய $ேதவா.6.483.1 

 ந<$றவ� காB நிழ-_ெப.(நிழ-_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) 

ஆனா� காB நிமி
 /�சைட &>ேம- ந<
 ஆ
 க1ைக $ேதவா.6.483.2 

 ஏ$றவ� காB ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆயினா� காB 

இைம./ அளவி- காமைன &� ெபா> ஆ6 

வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.483.3 

 மா$றவ� காB வானவ
க# 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� வலி வல�தா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன $ேதவா.6.483.4 

 நிைலயவ� காB ேதா$9 அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

நிைற ஆனா� காB ந<
 அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB பா
 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB ஊ
 @�9_ெப.(@�9_ெப.) 

எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.484.1 



 சிைலயவ� காB ெச6ய_�ைற.எ*.(ெச6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வா6 கா�ய 

J�த-_ெப.(J�த-_ெப.) ேத�ெமாழிைய ஒ�பாக ேச
�தினா� காB 

$ேதவா.6.484.2 

 கைலயவ� காB கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB கால� வ <ழ� க9�தவ� 

காB கயிலாய எ�H ெத6வ $ேதவா.6.484.3 

 மைலயவ� காB வானவ
க# 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� வலி வல�தா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன $ேதவா.6.484.4 

 ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

ெபா�ேயா
�� எ�9 ெபா�யவ� காB அ� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB அய� ஆனா� காB 

$ேதவா.6.485.1 

 எB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB எ:�� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB இ�ப� ேக#வி இைச 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB இய- 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

கா�_ெப.எ*.(காB_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.485.2 

 கB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB க��� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB கழி�ேதா
 

ெச-A_ெப.எ*.(ெச-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கதி 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB மதி 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB கட-_ெப.(கட-_ெப.) ஏ� 

2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.485.3 

 மB_ெப.(மB_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

வானவ
க# வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� 



வலி வல�தா� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன $ேதவா.6.485.4 

 &�னவ� காB பி�னவ� காB @வா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) &த- 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB &>D 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB @�9_ெப.(@�9_ெப.) 

ேசாதி $ேதவா.6.486.1 

 அ�னவ� காB அ>யா
�� அBட�தா
�� அணியவ� காB ேசயவ� 

காB அளD இ- ேசாதி $ேதவா.6.486.2 

 மி� அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB உ� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB தி�மா- 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ேவB>ன� காB ஈB? 

/ன-_ெப.(/ன-_ெப.) க1ைக�� எ�9 $ேதவா.6.486.3 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) காB வானவ
க# 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� வலி வல�தா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன $ேதவா.6.486.4 

 ெநதி அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB யாவ
�� நிைனய 

ஒBணா ந<திய� காB ேவதிய� காB நிைனவா
�� எ�9 $ேதவா.6.487.1 

 கதி அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB கா
 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB கன-_ெப.(கன-_ெப.) 

ஆனா� காB கால1க# ஊழியா� 

கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.487.2 

 பதி அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB பழ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB இரத 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB பாேபா? தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) பயில 

ைவ�த $ேதவா.6.487.3 



 மதியவ� காB வானவ
க# 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� வலி வல�தா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன $ேதவா.6.487.4 

 ப1கய�தி� ேமலாH பால� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள�த ப>யாH பரவி� காணா� $ேதவா.6.488.1 

 அ1ைக ைவ�த ெச�னியரா6 அள�க மா=டா அன- 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB அைல கட-_ெப.(கட-_ெப.) 

2� இல1ைக ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) $ேதவா.6.488.2 

 ெகா1�_ெப.(ெகா1�_ெப.) அல
�த &> ெநா�ய விரலா- ஊ�9 �ழக� 

காB அழக� காB ேகால ஆய $ேதவா.6.488.3 

 ம1ைகய
�� ஓ
 Jற� காB வாேனா
 ஏ�� வலி வல�தா� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாேன $ேதவா.6.488.4 

 ச�திரH தB/னA ச�தி�தா� காB தா� சைடயா� காB சா
�தா
�� 

அ&� ஆனா� காB $ேதவா.6.489.1 

 அ�தர�தி- அ3ர
_ெப.(அ3ர
_ெப.) /ர @�9_ெப.(@�9_ெப.) அ=டா� காB 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உ�வி- அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) 

உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) ஆயினா� காB $ேதவா.6.489.2 

 ப�தர�� நா- மைறக# பா>னா�_வி.&.(பா?_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) 

காB பலபலD பாணி பயி-கி�றா� காB $ேதவா.6.489.3 

 ம�திர�� மைற ெபா�I ஆயினா� காB மா கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� 

ேகாகரண ம�னினாேன $ேதவா.6.489.4 

 த�த_ெப.எ*.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வ(அ)�த� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

தைலைய� தா1கினா� காB சாரண� காB சா
�தா
�� இ� அ&� ஆனா� 

காB $ேதவா.6.490.1 



 ெக�த�த� காB ெக>ல வ <ர=ட� காB ேக? இலி காB ெக?.பா
 ம$9 

இ-லாதா� காB $ேதவா.6.490.2 

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

ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ந<9 ெம6 Fசினா� காB 

வ <ர�_ெப.(வ <ர�_ெப.) காB விய� கயிைல ேமவினா� காB $ேதவா.6.490.3 

 வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெந?மா$� 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஒணா� காB மா கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� ேகாகரண 

ம�னினாேன. $ேதவா.6.490.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) யாவ
�� தா�காதா� காB 

தா� சைட எெப�மா� காB த�கா
�� உ#ள_ெப.அ.(உ#_ெப.) $ேதவா.6.491.1 

 ெபா� உ�வ* ேசாதி /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ஆ>னா� காB /ராண� காB 

Fத1க# ஆயினா� காB $ேதவா.6.491.2 

 மி� உ�வ UB இைடயா# பாக�தா� காB ேவழ�தி� உ� ெவ�வ. 

ேபா
�தா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB $ேதவா.6.491.3 

 ம� உ� ஆ6 மாமைறக# ஓதினா� காB மா கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� 

ேகாகரண ம�னினாேன $ேதவா.6.491.4 

 ஆ9 ஏ9 ெச�சைட எ ஆ8ர� காB அ�ப� காB அணி 

பழன_ெப.(பழன_ெப.) ேமயா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB $ேதவா.6.492.1 

 ந<9 ஏறி நிழ-_ெப.(நிழ-_ெப.) 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேமனியா� காB 

நி�ப� காB நிக
 ஒ�9 இ-லாதா� காB $ேதவா.6.492.2 

 J9 ஏ9 ெகா? ம:வா# பைடயினா� காB ெகா�கைரயா� காB �: 

ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) Fத�தா� காB $ேதவா.6.492.3 

 மா9 ஆய மதி-@�9 மா6வி�தா� காB மா கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� 

ேகாகரண ம�னினாேன $ேதவா.6.492.4 



 ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ*_3=.(அ_பதி.ெப.+*_ஒ$.) 

சிைல வா1கி* ேச
வி�தா� காB தியபக� காB தி� /ர1க# @�9 

$ேதவா.6.493.1 

 ெபா�ற. ெபா> ஆக ேநா�கினா� காB Fத� காB Fத.பைடயாள < காB 

$ேதவா.6.493.2 

 அ�9 அ._3=.(அ_பதி.ெப.+._ஒ$.) ெபா:ேத அ�# ெச6தா� காB அன- ஆ> 

காB அ>யா
�� அ&� ஆனா� காB $ேதவா.6.493.3 

 ம�ற--மண கம:_ெப.எ*.(கம�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

வா
சைடயா� காB மா கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� ேகாகரண ம�னினாேன 

$ேதவா.6.493.4 

 பிைறேயா? ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) ஒ�பா- ைவ�தா� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB ேபரவ� காB பிற./ ஒ�9 இ-லாதா� காB 

$ேதவா.6.494.1 

 கைற ஓ? மணிமிட$9� காபாT காB க=ட1க� காB ைகயி- கபால ஏ�தி. 

$ேதவா.6.494.2 

 பைறேயா? ப-கீத பா>னா�_வி.&.(பா?_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) 

காB ஆ>னா� காB பாணி ஆக 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.494.3 

 மைறேயா? மா கீத ேக=டா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB மா 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� ேகாகரண ம�னினாேன $ேதவா.6.494.4 

 மி� அள�த ேம-&க=>� ேம- உ$றா� காB 

விBணவ
_ெப.(விBணவ
_ெப.) த ெப�மா� காB ேமவி- எ1� 

$ேதவா.6.495.1 

 &� அள�த @வ
�� &த- ஆனா� காB @ இைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) 

2ல�� எ ேகால�தா� காB $ேதவா.6.495.2 



 எB அள��_வி.எ*.(அள_வி.+��_இ.க.+உ_வி.எ*.�றி.) எ� சி�ைதேய 

ேமவினா� காB ஏ வல� காB இைமேயா
க# 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.495.3 

 மB_ெப.(மB_ெப.) அள�த மா- 

அறியா_ெப.எ*.(அ�_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ண_ெப.எ*.�றி.) மாய�தா� காB மா 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� ேகாகரண ம�னினாேன $ேதவா.6.495.4 

 பி�Hசைட ேம- பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

2>னா�_வி.&.(2?_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) காB ேப
 அ�ள� காB 

பிற./ ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லாதா� காB $ேதவா.6.496.1 

 &�னி உல��� &� ஆனா� காB @ எயிA ெச$9 உக�த 

&த-வ�_ெப.(&த-வ�_ெப.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB $ேதவா.6.496.2 

 இ�ன உ� எ�9 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஒணாதா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

காB ஏ� கடA ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆயினா� காB 

$ேதவா.6.496.3 

 ம�H மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) ஓ
 பாக�தா� காB மா 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� ேகாகரண ம�னினாேன. $ேதவா.6.496.4 

 ெவ=ட ெவ>�தா
�� ஓ
 ெவR அழல� காB வ <ர�_ெப.(வ <ர�_ெப.) காB 

வ <ர=ட ேமவினா� காB $ேதவா.6.497.1 

 ெபா=ட அந1கைன5 ேநா�கினா� காB Fத� காB Fத. பைடயினா� 

காB $ேதவா.6.497.2 

 க=ட� க?விைனக# கா�� ஆ#வா� காB கBட� காB 

வB?_ெப.(வB?_ெப.) உBட ெகா�ைறயா� காB $ேதவா.6.497.3 

 வ=ட மதி.பாக 2>னா�_வி.&.(2?_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) காB 

மா கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� ேகாகரண ம�னினாேன. $ேதவா.6.497.4 



 ைகயா- கயிைல எ?�தா� த�ைன� கா- விரலா--ேதா# ெநா�ய 

ஊ�றினா� காB $ேதவா.6.498.1 

 ெம6யி� நர/_ெப.(நர/_ெப.) இைசயா- ேக=பி�தா$� மீBேட அவ$� 

அ�#க# ந-கினா� காB $ேதவா.6.498.2 

 ெபா6ய
 மன��. /ற/ ஆவா� காB ேபா
. பைடயா� காB ெபா�வா
 

இ-லாதா� காB $ேதவா.6.498.3 

 ைம ெகா# மணிமிட$9 வா
 சைடயா� காB மா கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� 

ேகாகரண ம�னினாேன $ேதவா.6.498.4 

 ேபா
 ஆைன ஈ
_ெப.அ.(ஈ
_ெப.அ.) உ�ைவ. ேபா
ைவ யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

/லி_ெப.(/லி_ெப.) அதேள உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேபா$றினாைன 

$ேதவா.6.499.1 

 பாராைன மதியாைன பக-_ெப.(பக-_ெப.) ஆனாைன ப- உயி
 ஆ6 ெந?ெவளி 

ஆ6. பர��_வி.எ*.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.499.2 

 ந<ராைன கா$றாைன த< ஆனாைன நிைனயாதா
 /ர எ�ய 

நிைந�த_ெப.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெத6வ� $ேதவா.6.499.3 

 ேதராைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர 

$ேதவா.6.499.4 

 சவ தா1� மயான��* சாப- எ�/ தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ? மயி
�கயி9 

தா��தா� த�ைன $ேதவா.6.500.1 

 பவ தா1� பா3_ெப.(பா3_ெப.) பத ேவட�தாைன பB? அமர
 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த ேவ#வி 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.500.2 

 கவ
�தாைன க*சி ஏகப� த�ைன கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) அைட�தா� ேம- 

க9�த கால� வ <ழ* $ேதவா.6.500.3 



 சிவ�தாைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர. 

$ேதவா.6.500.4 

 அ�9 ஆலி� கீ� இ���_வி.எ*.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ1� 

அற_ெப.(அற_ெப.) ெசா�னாைன அக�தியைன உக.பாைன அய� மா- ேதட 

$ேதவா.6.501.1 

 நி�றாைன கிட�த_ெப.எ*.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடாைன ேநா�ைழைய� 

கல�தி��ேத /ல�க# ஐ�� $ேதவா.6.501.2 

 ெவ�றாைன மீய*2
 ேமவினாைன ெம-லியலா# தவ�தி� நிைற அள�க- 

உ$9* $ேதவா.6.501.3 

 ெச�றாைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர. 

$ேதவா.6.501.4 

 Lயாைன 3ட
. பவள*ேசாதியாைன 

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

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) உயி
�� �ைண ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.502.1 

 தாயாைன ச�கர_ெப.(ச�கர_ெப.) மா$� ஈ�தா� த�ைன ச1கரைன ச�ேதாக 

சாம ஓ� $ேதவா.6.502.2 

 வாயாைன ம�தி�.பா
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாைன 

வ�சைனயா- அ�3 எ:�� வ:��வா
��* $ேதவா.6.502.3 

 ேசயாைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர. 

$ேதவா.6.502.4 

 ந--தவ�தி� ந-லாைன த<�_ெப.(த<�_ெப.) ஆ6 

வ�த_ெப.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) அ&� 

ெச6தாைன அ&த உBட $ேதவா.6.503.1 



 ம$ற(அ)அமர
 உல�தாA உலவாதாைன வ�கால ெச-கால வ�தகால 

$ேதவா.6.503.2 

 உ$9 அவ�ைத உண
�தா� உணர- ஆகா ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 3டைர 

இ� வி3பி� ஊ
@�9 ஒ�ற* $ேதவா.6.503.3 

 ெச$றவைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர 

$ேதவா.6.503.4 

 ைம வான_ெப.(வான_ெப.) மிட$றாைன அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) மி� ேபா- வள
 சைடேம- மதியாைன 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ6 எ1� $ேதவா.6.504.1 

 ெப6வாைன பி*சாட- ஆ?வாைன பிலவாய ேப6�கண1க# ஆ
�க* 2- 

அ/_ெப.(அ/_ெப.) $ேதவா.6.504.2 

 ஒ6வாைன ெபா6 இலா ெம6ய� த�ைன Fதல& மBடல& ெபா��� 

வா��ைக_ெப.(வா��ைக_ெப.) $ேதவா.6.504.3 

 ெச6வாைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர. 

$ேதவா.6.504.4 

 மி�காைன �ைற�� அைட�தா
 ேமவலாைன ெவRேவ9 ஆ6 இ� 

@�9_ெப.(@�9_ெப.) சமய ஆகி. $ேதவா.6.505.1 

 /�காைன எ.ெபா�=� ெபா� ஆனாைன ெபா�Hலக�தவ
 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெபா�I�� 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.505.2 

 த�காைன தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) அ�றி ேவ9 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

இ-லா� த��வைன தடவைரைய ந?D 

ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.505.3 

 தி�காைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர. 

$ேதவா.6.505.4 



 வானவ
_ெப.(வானவ
_ெப.) ேகா� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

இ9�த_ெப.எ*.(இ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) 

த�ைன வைள �ள& மைற�கா? ம�னினாைன $ேதவா.6.506.1 

 ஊனவைன உயிரவைன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) பா
�த� 

உய
 தவ�தி� நிைல அறிய- உ$9* 

ெச�ற_ெப.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.506.2 

 கானவைன கயிலாய ேமவினாைன க1ைக ேச
 சைடயாைன கல�தா
�� 

எ�9 $ேதவா.6.506.3 

 ேதனவைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர. 

$ேதவா.6.506.4 

 பர�தாைன இ._3=.(இ_பதி.ெப.+._ஒ$.) ப�க_ெப.(ப�க_ெப.) பல ஆனாைன 

ப3பதிைய ப�த
�� &�தி கா=? $ேதவா.6.507.1 

 வர�தாைன வண1�வா
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாைன 

மா�த மா- எ� @�9 வா6 அ/_ெப.(அ/_ெப.) ஈ
�� ஆ $ேதவா.6.507.2 

 சர�தாைன சர�ைத5 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தா#கீ� ைவ�த தேபாதனைன 

சடாம�ட�� அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ைப1கB 

$ேதவா.6.507.3 

 சிர�தாைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர 

$ேதவா.6.507.4 

 அ9�தாைன அய� தைலக# அ�சி- ஒ�ைற அ�சாேத வைர 

எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அர�க� ேதா#க# 

$ேதவா.6.508.1 

 இ9�தாைன எ: நரபி� இைச ேக=டாைன இ�� விைன� ேத6�தாைன 

இரவித� ப- $ேதவா.6.508.2 



 பறி�தாைன பகீரத$கா வாேனா
 ேவBட. 

பர��_வி.எ*.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இழி5 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) 

க1ைக பனி ேபா- ஆக* $ேதவா.6.508.3 

 ெசறி�தாைன தி� வ <ழிமிழைலயாைன ேசராதா
 த<ெநறி�ேக ேச
கி�றாேர 

$ேதவா.6.508.4 

 கயிலாய மைல உ#ளா
 காேராண�தா
 க�த மாதன�� உளா
 காள�தி(6)யா
 

$ேதவா.6.509.1 

 மயிலா? �ைற உளா
 மாகாள�தா
 வ�கைரயா
 ச�கர_ெப.(ச�கர_ெப.) 

மா$� ஈ�தா
 வா6�த $ேதவா.6.509.2 

 அயி-வாய 2ல& காபால()& அம� தி��கர�தா
 ஆ� ஏ9 ஏறி 

$ேதவா.6.509.3 

 ெவயி-_ெப.(ெவயி-_ெப.) ஆய ேசாதி 

விள1�_ெப.எ*.(விள1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ந<$றா
 

வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர. $ேதவா.6.509.4 

 Fதி அணி ெபா�நிற�த
 FணPல
 ெபா1� அரவ
 ச1கர
 ெவB�ைழ ஓ
 

காத
 $ேதவா.6.510.1 

 ேகதிசர ேமவினா
 ேகதார�தா
 ெக>ல வட அதிைக வ <ர=ட�தா
 $ேதவா.6.510.2 

 மா �யர_ெப.(�யர_ெப.) த<
�� எ�ைன உ6ய�ெகாBடா
 மழபா> ேமய 

மணவாள(�)னா
 $ேதவா.6.510.3 

 ேவதி �> உளா
 மீய*2ரா
 வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர. $ேதவா.6.510.4 

 அBணாமைல அம
�தா
 ஆ8
 உ#ளா
 அள.Fரா
 அ�தண
க# 

மாட�ேகாயி- $ேதவா.6.511.1 

 உBணாழிைகயா
 உைமயாேளா? இைமேயா
 ெப�மானா
 ஒ$றி0ரா
 

$ேதவா.6.511.2 



 ெபBணா கட��. ெப��_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) L1காைன-மாட�தா
 

Jட�தா
 ேபராWரா
 $ேதவா.6.511.3 

 விBேணா
க# எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

வி�பி_வி.எ*.(வி�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர. 

$ேதவா.6.511.4 

 ெவBகா=டா
 ெச1கா=ட1�>யா
 ெவBணி ந�நகரா
 ேவ=கள�தா
 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) நாவா
 $ேதவா.6.512.1 

 பB கா=? வB?_ெப.(வB?_ெப.) ஆ
 

பழன��_ெப.(ப�ன_ெப.+அ��_சா�.) உ#ளா
 பரா6��ைறயா
 சிரா.ப#ளி 

உ#ளா
 பB? ஓ
 $ேதவா.6.512.2 

 ெவBேகா=?� க�1களி$ைற. பிளிற. ப$றி 

உ���_வி.எ*.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ�ைவ ேபா
�த 

விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ேவட $ேதவா.6.512.3 

 விB_ெப.(விB_ெப.) கா=? பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Uதலி அ�ச� கா=> 

வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர. $ேதவா.6.512.4 

 /ைட 2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) Fத1க# 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) பாட. /லி0
* சி$றபல�ேத நட ஆ?(R)வா
 

$ேதவா.6.513.1 

 உைட 2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /லி�ேதால
 கலி� 

க*சி() ேம$-றளி உளா
 �ளி
ேசாைல ஏகப�தா
 $ேதவா.6.513.2 

 கைட 2���_வி.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பலி ேத� 

க1காள(�)னா
 க:மல�தா
 ெச: மல
�தா
� �ழலிேயா? $ேதவா.6.513.3 

 விைட 2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெவ- ெகா>யா
 ம-� 

ெச-வ வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர. $ேதவா.6.513.4 



 ெப�_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) /லி0
 வி�பினா
 ெப�_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) 

பாழி(6)யா
 ெப�_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) ப$ற./லி0
 @ல=டான�தா
 

$ேதவா.6.514.1 

 இ�/தலா
 இ�Fைள உ#ளா
 ஏ
 ஆ
 இ�னபரா
 ஈ1ேகா6 மைலயா
 

இ�ெசா- $ேதவா.6.514.2 

 க�/_ெப.(க�/_ெப.) அைனயா# உைமேயா? க�காWரா
 

க�.பறியNரா
 கரவ <ர�தா
 $ேதவா.6.514.3 

 வி�/ அமர
 இரDபக- பரவி_வி.எ*.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர 

$ேதவா.6.514.4 

 மைற�கா=டா
 வலிவல�தா
 வா6@
 ேமயா
 வா�ெகாளி /�Lரா
 

மாகாள�தா
 $ேதவா.6.515.1 

 கைற(�)�கா=? கBடனா
 காபாலி(6)யா
 க$�>யா
 வி$�>யா
 

கான.ேபரா
 $ேதவா.6.515.2 

 பைற(�)�கா=? �ழிவிழிகB ப-ேப6 2ழ. பைழய^
 ஆல1கா=? அ>க# 

பB? ஓ
 $ேதவா.6.515.3 

 மிைற(�)�கா=? ெகா?1_ெப.அ.(ெகா?_ெப.அ.) கால� வ <ட. பா6�தா
 

வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர. $ேதவா.6.515.4 

 அ�ைச�கள�� உ#ளா
 ஐயா$9 உ#ளா
 ஆ8ரா
 ேப8ரா
 அ:�L
 

உ#ளா
 $ேதவா.6.516.1 

 த�ைச� தளி��ள�தா
 த�கMரா
 சா�ைத அயவ�தி த1கினா
 தா 

$ேதவா.6.516.2 

 ந�ைச� தம�� அ&தா உBட நப
 நாேக*3ர�� உ#ளா
 நாைர0ரா
 

$ேதவா.6.516.3 



 ெவ�ெசா- சமB சிைறயி- எ�ைன மீ=டா
 வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர. 

$ேதவா.6.516.4 

 ெகாBட-_ெப.(ெகாBட-_ெப.) உ#ளா
 ெகாBQ*3ர�தி� உ#ளா
 ேகாவN
 

வ <ர=ட ேகாயி-_ெப.(ேகாயி-_ெப.) ெகாBடா
 $ேதவா.6.517.1 

 தBடைலயா
 தைலயால1கா=>- உ#ளா
 தைல*ச1ைக. ெப�1ேகாயி- 

த1கினா
 தா $ேதவா.6.517.2 

 வBடெலா? மண-_ெப.(மண-_ெப.) ெகாண� ெபா�னி ந�ந<
 

வல�3ழியா
 ைவகலி- ேம-மாட�� உ#ளா
 $ேதவா.6.517.3 

 ெவBதைல ைக� ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

விகி
த ேவட
 வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர. $ேதவா.6.517.4 

 அ�*ச�திர�� உ#ளா
 அப
 உ#ளா
 அ�பிரம
 இ�திர
�� அ�ய
 ஆனா
 

$ேதவா.6.518.1 

 /�*ச�திர�� உ#ளா
 ேபாக�� உ#ளா
 ெபா�./ அைரய� மகேளா? 

வி�.ப
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.518.2 

 எ�* ச�தி ேவ=� இட�தா
 ஏம-Jட�தா
 பாட� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இைச 

ஆ
 கீத
 $ேதவா.6.518.3 

 வி�*3 அ1ைக எ�� ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அ1� ஆ? ேவட
 வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர. $ேதவா.6.518.4 

 /�Jரா
 /றபய�தா
 /�L
 உ#ளா
 Fவண�தா
 /லிவல�தா
 வலியி� 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.519.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) J
ைம 

க�தி_வி.எ*.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வைர எ?�க- உ$றா� 

தைலகெளா? மைலக# அன தாI ேதாI $ேதவா.6.519.2 



 ெபா� J� கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) அ> ஓ
 விரலா- 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெபா�./ அத� கீ� 

ெநா��� அ�#ெச6 /வன நாத
 $ேதவா.6.519.3 

 மி� J� சைட&>யா
 விைடயி� பாக
 வ <ழிமிழைலேய ேமவினாேர 

$ேதவா.6.519.4 

 கB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB கB ஒளி ேச
 

கா=சியா� காB க�தி�வ பா=? இைசயி- கா=?கி�ற $ேதவா.6.520.1 

 பB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB பB அவ$றி� 

திற_ெப.(திற_ெப.) ஆனா� காB பழ ஆகி* 3ைவ ஆகி. பய�கி�றா� காB 

$ேதவா.6.520.2 

 மB_ெப.(மB_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB த< 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB ந<
 ஆனா� காB 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைல�� மா�த� காB 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேமக_ெப.(ேமக_ெப.) ேச
 $ேதவா.6.520.3 

 விB_ெப.(விB_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

விBணவ
�� ேம- ஆனா� காB விB_ெப.(விB_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வ <ழிமிழைலயாேன. $ேதவா.6.520.4 

 ஆைல. ப? க�பி� சா9 ேபால அBணி�� அ�3 எ:�தி� நாம�தா� 

காB $ேதவா.6.521.1 

 சீல உைட அ>யா
 சி�ைதயா� காB தி� /ர @�9_ெப.(@�9_ெப.) 

எ�ப?�த சிைலயினா� காB $ேதவா.6.521.2 

 பாலிெனா? தயி
 ந9_ெப.அ.(ந9_ெப.அ.) ெந6 ஆ>னா� காB பBடர1க 

ேவட� காB பலி ேத
வா� காB $ேதவா.6.521.3 

 ேவைல விட_ெப.(விட_ெப.) உBட மிட$றினா� காB விB_ெப.(விB_ெப.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வ <ழிமிழைலயாேன. $ேதவா.6.521.4 



 தBைமெயா? ெவைம_ெப.(ெவைம_ெப.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ஆயினா� காB ச�கர_ெப.(ச�கர_ெப.) /#பாக$� அ�#ெச6தா� காB 

$ேதவா.6.522.1 

 கB� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) @�9_ெப.(@�9_ெப.) உைடய காபாT 

காB காம� உட-_ெப.(உட-_ெப.) ேவவி�த கBணினா� காB $ேதவா.6.522.2 

 எB இ- சமB த<
�� எ�ைன ஆ=ெகாBடா� காB இ�வ
�� எ� ஆ6 

அ�ளினா� காB $ேதவா.6.522.3 

 விBணவ
க# ேபா$ற_�ைற.எ*.(ேபா$9_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

இ��கி�றா� காB விB_ெப.(விB_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வ <ழிமிழைலயாேன. $ேதவா.6.522.4 

 கா� இைச�த_ெப.எ*.(இைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ச1க� �ைழயினா� 

காB கனகமைல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கா=சியா� காB 

$ேதவா.6.523.1 

 மா� இைச�த_ெப.எ*.(இைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மா தவ& 

ேசாதி�தா� காB வ- ஏன ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

எயி$9_ெப.(எயி$9_ெப.) ஆபரண�தா� காB $ேதவா.6.523.2 

 ஆதிய� காB அBட���� அ.பாலா� காB ஐ�தைல மாநாக 

நாB_ெப.(நாB_ெப.) ஆ�கினா� காB $ேதவா.6.523.3 

 ேவதிய� காB ேவதவிதி கா=>னா� காB விB_ெப.(விB_ெப.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வ <ழிமிழைலயாேன $ேதவா.6.523.4 

 ெந6யிெனா? பா- இளந<
 ஆ>னா� காB நி�தமணவாள� என நி$கி�றா� 

காB $ேதவா.6.524.1 

 ைகயி- ம:வாெளா? மா� ஏ�தினா� காB கால� உயி
 காலா- 

கழிவி�தா� காB $ேதவா.6.524.2 

 ெச6ய_�ைற.எ*.(ெச6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) தி�ேமனியி- ெவBந<$றினா� 

காB ெச�சைடேம- ெவBமதிய ேச
�தினா� காB $ேதவா.6.524.3 



 ெவ6ய_�றி.வி.&.(ெவ6_ெப.+அ_பட
.ப�.) கன-_ெப.(கன-_ெப.) விைளயா=? 

ஆ>னா� காB விB_ெப.(விB_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) 

வ <ழிமிழைலயாேன $ேதவா.6.524.4 

 கB ��3_ெப.எ*.(��3_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) க� ெந?மா- 

ஆழி ேவB>_வி.எ*.(ேவB?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கB இட�� 

2=ட_�ைற.எ*.(2=?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) கB? அ�Iவா� காB 

$ேதவா.6.525.1 

 வB?_ெப.(வB?_ெப.) 

உB�_ெப.எ*.(உB�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ம�� 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வ�னி ம�த வா�க1ைக சைட� கர�த 

மாேதவ� காB $ேதவா.6.525.2 

 பB த1� ெமாழி மடவா# பாக�தா� காB பரம� காB பரேம=> ஆயினா� 

காB $ேதவா.6.525.3 

 ெவBதி1க# அரெவா? ெச�சைட ைவ�தா� காB விB_ெப.(விB_ெப.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வ <ழிமிழைல யாேன. $ேதவா.6.525.4 

 க-ெபாலி ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) சல�தரைன. 

பிள�த_ெப.எ*.(பிள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆழி க�மாA�� 

அ�#ெச6த க�ைணயா� காB $ேதவா.6.526.1 

 வி- ெபாலி ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) விசய� வலி ேத6வி�தா� காB 

ேவ?வனா6. ேபா
 ெபா�� கா=>னா� காB $ேதவா.6.526.2 

 த$பர ஆ6 ந$பர ஆ6 நி$கி�றா� காB சதாசிவ� காB 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லாதா� காB $ேதவா.6.526.3 

 ெவ$/ அைரய� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வி�./_ெப.(வி�./_ெப.) உளா� 

காB விB_ெப.(விB_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) 

வ <ழிமிழைலயாேன $ேதவா.6.526.4 



 ெம6�தவ� காB ெம6�தவ�தி- நி$பா
�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

வி�./_ெப.(வி�./_ெப.) இலா இ�./மன விைனய
�� எ�9 $ேதவா.6.527.1 

 ெபா6�தவ� காB /�த� மறவா� ஓ> எறி ச-லி /�மல
க# ஆ�கினா� 

காB $ேதவா.6.527.2 

 உ6�தவ� காB உய
 கதி�ேக உ#கினாைர உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�� 

ஒளி�� அளி�தி=? உ6ய* 

ெச65_ெப.எ*.(ெச6_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.527.3 

 வி�தக� காB வி�தக
 தா 

வி�பி_வி.எ*.(வி�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� 

விB_ெப.(விB_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) 

வ <ழிமிழைலயாேன. $ேதவா.6.527.4 

 ச�திரைன� தி�வ>யா--தள
வி�தா� காB த�கைன5 &னி�� எ*ச� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) காB $ேதவா.6.528.1 

 இ�திரைன� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) &றிவி�� அ�# ெச6தா� காB ஈச� 

காB ேநச� காB நிைனேவா
�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.528.2 

 ம�திர& மைற.ெபா�I ஆயினா� காB மாெலா? அய� ேமெலா? கீ� 

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

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.528.3 

 ெவ�தழலி� வி� 3ட
 ஆ6 ஓ1கினா� காB விB_ெப.(விB_ெப.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வ <ழிமிழைலயாேன. $ேதவா.6.528.4 

 ஈ1ைக. ேப
 ஈமவன�� இ��கி�றா� காB எமா�காB ைகமாவி� உ� 

ேபா
�தா� காB $ேதவா.6.529.1 

 ஓ1�_ஏவ.(ஓ1�_வி.) மைல�� அைரய� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

பாைவேயா? ஓ
 உ� ஆ6 



நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) காB ஓ1கார� காB 

$ேதவா.6.529.2 

 ேகா1�_ெப.(ேகா1�_ெப.) மல
�ெகா�ைற அதா
� கBணியா� காB ெகா- 

ஏ9 ெவ- ெகா>ேம- J=>னா� காB $ேதவா.6.529.3 

 ேவ1ைக_ெப.(ேவ1ைக_ெப.) வா�. /லி�ேதா- ேம- ஆைடயா� காB 

விB_ெப.(விB_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) 

வ <ழிமிழைலயாேன $ேதவா.6.529.4 

 மா� ஏ9 கர_ெப.(கர_ெப.) உைடய வரத
 ேபாA மா-வைர கா- வைள 

வி-லா வைள�தா
 ேபாA $ேதவா.6.530.1 

 கா� ஏ9 கா� கதற உ��தா
 ேபாA க=ட1க ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) �> 

ைக� ெகாBடா
 ேபாA $ேதவா.6.530.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஏ9 தி� இதழி�தாரா
 ேபாA தி�வ <ழிமிழைல அம
 

ெச-வ
 ேபாA $ேதவா.6.530.3 

 ஆ� ஏ9 அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஏ9 அழக
 ேபாA அ>ேயைன 

ஆ# உைடய அ>க# தாேம. $ேதவா.6.530.4 

 சமர மி� சல�தர� ேபா
 ேவB>னாைன* ச�கர�தா- பிள.பி�த ச�ர
 

ேபாA $ேதவா.6.531.1 

 நமைன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா- �ைற�த நாத
 ேபாA நாரணைன 

இட.பாக�� அைட�தா
 ேபாA $ேதவா.6.531.2 

 �மரைன5 மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆக உைடயா
 ேபாA �ளி
 வ <ழிமிழைல 

அம
 �ழக
 ேபாA $ேதவா.6.531.3 

 அமர
க# பி� அ&� உண ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா
 ேபாA அ>ேயைன 

ஆ# உைடய அ>க# தாேம. $ேதவா.6.531.4 

 ந<9 அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தி�ேமனி நிமல
 

ேபாA ேநமி ெந?மா$� அ�ளி* ெச6தா
 ேபாA $ேதவா.6.532.1 



 ஏ9 அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) 

உைட எ இைறவ
 ேபாA எயி- @�9 எ�சர�தா- எ6தா
 ேபாA 

$ேதவா.6.532.2 

 ேவ9 அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேகால உைட 

ேவட
 ேபாA விய� வ <ழிமிழைல உைற விகி
த
 ேபாA $ேதவா.6.532.3 

 ஆ9 அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சடா ம�ட�� அழக
 

ேபாA அ>ேயைன ஆ# உைடய அ>க# தாேம. $ேதவா.6.532.4 

 ைக ேவழ_ெப.அ.(ேவழ_ெப.) &க�தவைன. பைட�தா
 ேபாA கயா3ரைன 

அவனா- ெகா-வி�தா
 ேபாA $ேதவா.6.533.1 

 ெச6 ேவ#வி� த�கைன &� சிைத�தா
 ேபாA திைச &க� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சிர ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) சிைத�தா
 ேபாA 

$ேதவா.6.533.2 

 ெம6 ேவ#வி @
�தி தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ9�தா
 ேபாA விய� 

வ <ழிமிழைல இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாBடா
 ேபாA $ேதவா.6.533.3 

 ஐேவ#வி ஆ9 அ1க ஆனா
 ேபாA அ>ேயைன ஆ# உைடய அ>க# தாேம 

$ேதவா.6.533.4 

 ��ன�தி� ேகாவண ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா
 ேபாA 3ட
 

@�9 ேசாதி5 ஆ6� யா
◌ ்ேபாA $ேதவா.6.534.1 

 ெபா� ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) தி�ேமனி. /னித
 

ேபாA Fதகண /ைட 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ�வா
 

ேபாA $ேதவா.6.534.2 

 மி� ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெச�சைட ெவBபிைறயா
 

ேபாA விய� வ <ழிமிழைல ேச
 விமல
 ேபாA $ேதவா.6.534.3 

 அ�ன�ேத
 அய� &> ேச
 அ>க# ேபாA அ>ேயைன ஆ# உைடய அ>க# 

தாேம. $ேதவா.6.534.4 



 மாலாA அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அ�ய வரத
 ேபாA மறவாதா
 பிற./ 

அ9�க வ-லா
 ேபாA $ேதவா.6.535.1 

 நா- ஆய மைற�� இைறவ
 ஆனா
 ேபாA நாம எ:�� அ�3 ஆய நப
 

ேபாA $ேதவா.6.535.2 

 ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ஆ
 ைக வ <�ைய &� பைட�தா
 ேபாA விய� 

வ <ழிமிழைல அம
 விகி
த
 ேபாA $ேதவா.6.535.3 

 ஆலால மிட$9 அட�கி அளி�தா
 ேபாA அ>ேயைன ஆ# உைடய அ>க# 

தாேம. $ேதவா.6.535.4 

 ப�3 அ?�த ெம-விரலா# ப1க
 ேபாA ைப�நாக அைர�� 

அைச�த_ெப.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பரம
 ேபாA 

$ேதவா.6.536.1 

 ம�3 அ?�த மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<ல_ெப.அ.(ந<ல_ெப.) கBட
 ேபாA வட 

கயிைல மைல உைடய மணாள
 ேபாA $ேதவா.6.536.2 

 ெச�சைட�கB ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அணி�தா
 ேபாA தி� 

வ <ழிமிழைல அம
 சிவனா
 ேபாA $ேதவா.6.536.3 

 அ�3 அட�� அ>யவ
க=� அணியா
 ேபாA அ>ேயைன ஆ# உைடய 

அ>க# தாேம. $ேதவா.6.536.4 

 �Bடெரா? பி��� எைன ஆ=ெகாBடா
 ேபாA �ட@�கி- 

இட_ெப.(இட_ெப.) ஆ�கி� ெகாBடா
 ேபாA $ேதவா.6.537.1 

 /Bடா�க. /�மல
 ஆதன�தா
 ேபாA /#_ெப.(/#_ெப.) அரைச� 

ெகா�9_வி.எ*.(ெகா-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உயி
 பி� 

ெகா?�தா
_வி.&.(ெகா?_வி.+��_இ.கா._ஆ
_பட
.ப�.) ேபாA $ேதவா.6.537.2 

 ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) தைலயி-_ெப.(தைல_ெப.+இ-_இட.ேவ.) பலி 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
த
 ேபாA 

விய� வ <ழிமிழைல நக
 உைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.537.3 



 அBட�� உ. /ற�� அ.பா- ஆனா
 ேபாA அ>ேயைன ஆ# உைடய அ>க# 

தாேம. $ேதவா.6.537.4 

 &�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) &கி� &9வ-_ெப.(&9வ-_ெப.) 

உைடயா
 ேபாA ெமா6 பவள�ெகா> அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

சைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.538.1 

 எ�தைன5 ப�தி ெச6வா
�� இனியா
 ேபாA இ�-நா�� @
�திகI 

ஆனா
 ேபாA $ேதவா.6.538.2 

 மி�திர வ*சிரவண$� வி�.ப
 ேபாA விய� வ <ழிமிழைல அம
 விகி
த
 

ேபாA $ேதவா.6.538.3 

 அ�தெனா? அைம என�� ஆனா
 ேபாA அ>ேயைன ஆ# உைடய 

அ>க# தாேம. $ேதவா.6.538.4 

 கா� உ� ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைம ெவ�வ� 

கBடா
 ேபாA க1ைகைய5 ெச�சைட ேம- கர�தா
 ேபாA 

$ேதவா.6.539.1 

 எ� அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக தா��த 

இைறவ
 ேபாA ஏன�தி� J� எயி9_ெப.(எயி9_ெப.) FBடா
 ேபாA 

$ேதவா.6.539.2 

 வி� கதிேரா
 இ�வைர &� ெவ�Bடா
 ேபாA விய� வ <ழிமிழைல அம
 

விமல
 ேபாA $ேதவா.6.539.3 

 அ� பிரம
 �தி ெசய_�ைற.எ*.(ெச6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அளி�தா
 ேபாA 

அ>ேயைன ஆ# உைடய அ>க# தாேம. $ேதவா.6.539.4 

 கயிலாயமைல எ?�தா� கதறி வ <ழ� கா-விரலா- அட
�� அ�ளி*ெச6தா
 

ேபாA $ேதவா.6.540.1 



 �யி-_ெப.(�யி-_ெப.) ஆய ெம�ெமாழியா# 

�ளி
��_வி.எ*.(�ளி
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேநா�க� J�� 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ல �ழக
 ேபாA $ேதவா.6.540.2 

 ெவயி-_ெப.(ெவயி-_ெப.) ஆய ேசாதி விள�� ஆனா
 ேபாA விய� 

வ <ழிமிழைல அம
 விகி
த
 ேபாA $ேதவா.6.540.3 

 அயி- ஆய @ இைலேவ- பைடயா
 ேபாA அ>ேயைன ஆ# உைடய அ>க# 

தாேம. $ேதவா.6.540.4 

 ஆBடாைன அ>ேயைன ஆளா�ெகாB? அ>ேயா? &> அய� மா- 

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

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.541.1 

 ந<Bடாைன ெந?1கள மா நகரா� த�ைன ேநமி வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

பைடயா- ந<# உரேவா� ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) $ேதவா.6.541.2 

 கீBடாைன ேகதார ேமவினாைன ேக? இலிைய கிள
 ெபாறிவா# அரேவா? 

எ�/ $ேதவா.6.541.3 

 FBடாைன /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.541.4 

 சீ
�தாைன சிற��_வி.எ*.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� 

சி�ைத5#ேள திக��தாைன சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) த�ைன ேதவ ேதைவ 

$ேதவா.6.542.1 

 J
�தாைன ெகா? ெந?ேவ- J$ற த�ைன� �ைர கழலா- �ைம�� &னி 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அ*ச_ெப.(அ*ச_ெப.) 

$ேதவா.6.542.2 

 ேப
�தாைன பிற./ இலிைய இற./ ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லா. 

ெபமாைன ைகமாவி� உ�ைவ ேபணி. $ேதவா.6.542.3 

 ேபா
�தாைன /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.542.4 



 ப�திைமயா- பணி��_வி.எ*.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� 

த�ைன. ப--நா# பாமாைல பாட. பயி-வி�தாைன $ேதவா.6.543.1 

 எ�ேதD ஏ�� இைறவ� த�ைன எமாைன எ� உ#ள��#ேள ஊ9 

$ேதவா.6.543.2 

 அ�_3=.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ$.) ேதைன அ&த�ைத ஆவி� பாைல அBணி�� 

த<_ெப.அ.(த<_ெப.அ.) க�ைப அரைன ஆதி. $ேதவா.6.543.3 

 /�ேதைள /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.543.4 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) ஆய உ#ள�தி� இ�ைள 

ந<�கி_வி.எ*.(ந<��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இட
பாவ 

ெக?��_வி.எ*.(ெக?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏைழேயைன உ6ய� 

$ேதவா.6.544.1 

 ெத�ளாத சி�ைததைன� ெத�=> த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேபா- சிவேலாக ெநறி 

அறிய* சி�ைத த�த_ெப.எ*.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.544.2 

 அ�ளாைன ஆதி மா தவ�� உளாைன ஆ9 அ1க நா- ேவத�� அ.பா- 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.544.3 

 ெபா�ளாைன /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.544.4 

 மி� உ�ைவ விBணக�தி- ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ6 மி�� 

வ <3_ெப.எ*.(வ <3_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கா- த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

அக�தி- இறB?_ெப.(இரB?_ெப.) ஆ6 ெச�த<� $ேதவா.6.545.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ�வி- @�9_ெப.(@�9_ெப.) ஆ6 தா� /னலி- 

நா��_ெப.(நா��_ெப.) ஆ6 தரணிதல�� அ�3 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ�சா� த�ச $ேதவா.6.545.2 

 ம� உ�ைவ வா�_ெப.(வா�_ெப.) பவள�ெகா:�ைத &�ைத வள
 ஒளிைய 

வயிர�ைத மா3 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லா. $ேதவா.6.545.3 



 ெபா� உ�ைவ /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.545.4 

 அைற ஆ
 ெபா�கழ- ஆ
.ப_�ைற.எ*.(ஆ
.._வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அணி 

ஆ
 தி-ைல_ெப.(தி-ைல_ெப.) அபல��# நட ஆ? அழக� த�ைன 

$ேதவா.6.546.1 

 கைற ஆ
 @ இைல ெந?ேவ- கடD#_ெப.(கடD#_ெப.) த�ைன 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) நாைக�காேராண க�தினாைன $ேதவா.6.546.2 

 இைறயாைன எ� உ#ள��#ேள வி#ளா� இ��தாைன ஏ�ெபாழிA தா1கி 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.546.3 

 ெபாைறயாைன /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.546.4 

 ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தி�ேமனி 

ெவBந<$றாைன ந<1கா� எ� உ#ள�திH#ேள 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.547.1 

 வி�.பவைன ேவதியைன ேவதவி�ைத ெவBகா? விய����தி நக� 

ேமவி $ேதவா.6.547.2 

 இ�.பவைன இைட ம�ேதா? ஈ1ேகா6 

ந<1கா_எதி
.ம.வி.எ*.(ந<1�_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ண_வி.எ*.�றி.) இைறயவைன 

எைன ஆI கயிைல எ�H $ேதவா.6.547.3 

 ெபா�.பவைன /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.547.4 

 ேப
 ஆயிர_ெப.(ஆயிர_ெப.) பரவி_வி.எ*.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வாேனா
 ஏ�� ெபமாைன பி�D_ெப.(பி�D_ெப.) இலா அ>யா
�� எ�9 

$ேதவா.6.548.1 

 வாராத ெச-வ_ெப.(ெச-வ_ெப.) வ�வி.பாைன ம�திர& த�திர& 

ம��� ஆகி� $ேதவா.6.548.2 



 த<ரா ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) த<
�� அ�ள வ-லா� த�ைன தி�/ர1க# த< எழ� 

திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) சிைல ைக� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.548.3 

 ேபாராைன /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.548.4 

 பBணியைன ைப1ெகா>யா# பாக� த�ைன பட
 சைடேம- 

/ன-_ெப.(/ன-_ெப.) கர�த ப>ற� த�ைன $ேதவா.6.549.1 

 நBணியைன எ� ஆ�கி� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆனாைன நா- மைறயி� 

ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ெபா�ைள நளி
 ெவBதி1க# $ேதவா.6.549.2 

 கBணியைன க>ய நைட_ெப.(நைட_ெப.) விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ9 

காரணைன நாரணைன கமல�� 

ஓ1�_ெப.எ*.(ஓ1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.549.3 

 /Bணியைன /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.549.4 

 இ9�தாைன இல1ைகய
 ேகா� சிர1க# ப�� எ: நரபி� இ� இைச 

ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ�/_ெப.(இ�/_ெப.) 

உ$றாைன $ேதவா.6.550.1 

 அ9�தாைன அ>யா
 த அ�ேநா6 பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) அைல 

கடலி-_ெப.(கட-_ெப.+இ-_இட.ேவ.) ஆலால உB? கBட $ேதவா.6.550.2 

 க9�தாைன கB அழலா- காம� ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) கா6�தாைன 

கன-_ெப.(கன-_ெப.) ம:D கைல5 அ1ைக $ேதவா.6.550.3 

 ெபா9�தாைன /#ளி��� ேவMராைன ேபா$றாேத ஆ$ற நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.550.4 

 ேவ($)$9 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) விB_ெப.(விB_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா6 



ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மீளாேம ஆ# எ�ைன� 

ெகாBடா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.551.1 

 ஊ$9 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உ#ேள ஒளி�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஓவாத ச�த�� ஒலிேய 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.551.2 

 ஆ$9 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ1ேக அம
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆ9 அ1க நா-ேவத 

ஆனா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.551.3 

 கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ1� 

கல�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல 

மைலயாேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி 

$ேதவா.6.551.4 

 பி*3 ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) ேபேயா? உக�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பிறவி 

அ9��_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

பிராேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.552.1 

 ைவ*3 ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) ந�9_ெப.(ந�9_ெப.) 

மகி��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ம�வி எ� 

சி�ைத /��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.552.2 

 ெபா6* சா
 /ர @�9 எ6தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபாகா� எ� சி�ைத 

/��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.552.3 

 க*3 ஆக நாக_ெப.(நாக_ெப.) அைச�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.552.4 



 ம�வா
 /ர @�9 எ6தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ம�வி எ� சி�ைத 

/��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.553.1 

 உ� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ�ைன. பைட�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உ# ஆவி வா1கி 

ஒளி�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.553.2 

 தி� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) திறேம 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேதச பரவ.ப?வா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.553.3 

 க� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஓ?_ெப.எ*.(ஓ?_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) &கிேல 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.553.4 

 வான�தா
 ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ம��ேத ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ�த� சி�ைத /��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.554.1 

 ஊன�ைத ந<��_ெப.எ*.(ந<��_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) உடேல 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஓ1கி_வி.எ*.(ஓ1�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அழ- ஆ6 நிமி
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.554.2 

 ேதன(�)�ைத வா
�த ெதளிேவ 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேதவ
�� ேதவனா6 

நி�றா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.554.3 



 கான� த< ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) உக�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.554.4 

 ஊ
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) உலேக 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஓ1கி_வி.எ*.(ஓ1�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அழ- ஆ6 நிமி
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.555.1 

 ேப
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ1� பர�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெபயரா� எ� சி�ைத 

/��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.555.2 

 ந<
 ஆவி ஆன நிழேல ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேந
வா
 ஒ�வைர5 இ-லா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.555.3 

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

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) &கிேல 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.555.4 

 சி- உ� ஆ6* ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) திரBடா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) 

அறியாத ேதேவ ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.556.1 

 /-_ெப.(/-_ெப.) உயி
�� F=சி /ண
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபாகா� எ� சி�ைத 

/��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.556.2 



 ப- உயி
 ஆ6. பா
ேதா9 நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ப$றி உலைக விடாதா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.556.3 

 க- உயி
 ஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கனேல 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.556.4 

 பBணி� இைச ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பாவி.பா
 

பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) அ9.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.557.1 

 எB� எ:�� ெசா- ஆனா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ� சி�ைத 

ந<1கா_எதி
.ம.வி.எ*.(ந<1�_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ண_வி.எ*.�றி.) இைறவா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.557.2 

 விB� நிலH த< ஆனா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேமலவ
�� ேம- 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.557.3 

 கBணி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�றா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல 

மைலயாேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி 

$ேதவா.6.557.4 

 இைமயா� உயிரா� இ��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ� சி�ைத 

ந<1கா_எதி
.ம.வி.எ*.(ந<1�_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ண_வி.எ*.�றி.) இைறவா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.558.1 



 உைம பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ஆக��_ெப.(ஆக_ெப.+அ��_சா�.) 

அைண�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஏ� ஆன ஒ�வா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.558.2 

 அைமயா அ� ந�ச ஆ
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆதி /ராணனா6 

நி�றா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.558.3 

 கைம ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கனேல 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.558.4 

 @வா6 பிறவா6 இறவா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &�னேம 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &ைள�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.559.1 

 ேதவாதி ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) ெதா: ேதேவ 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏறி எ1� பர�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.559.2 

 ஆவா அ>ேயH�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ-ல- 

நலிய_�ைற.எ*.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அல�ேத� 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.559.3 

 காவா6 கனக�திரேள ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

கயிைல மைலயாேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$றி $ேதவா.6.559.4 



 ெந>ய வி3ேபா? கBேண 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<ள 

அகல_ெப.(அகல_ெப.) உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.560.1 

 அ>5 &>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) இகலி 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ1� 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.560.2 

 ெகா>ய_ெப.அ.(ெகா>ய_ெப.அ.) வ� J$ற உைத�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேகாயிலா எ� சி�ைத 

ெகாBடா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.560.3 

 க>ய உ�ெமா? மி�ேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

கயிைல மைலயாேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$றி $ேதவா.6.560.4 

 உBணா�_எதி
.ம.வி.எ*.(உB_வி.+ஆ�_எதி
.ம.+உ_வி.எ*.�றி.) உற1கா� 

இ��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஓதாேத 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) உண
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.561.1 

 எBணா இல1ைக�ேகா� த�ைன. 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இைற விரலா- 

ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த ஈசா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.561.2 

 பB ஆ
 இைச இ�ெசா- ேக=டா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பBேட எ� சி�ைத 

/��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.561.3 



 கB ஆ6 உல��� நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.561.4 

 ெபாைற உைடய Fமி ந<
 ஆனா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) Fத.பைட ஆ# /னிதா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.562.1 

 நிைற உைடய ெந�சி� இைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<1கா� எ� 

உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) இ��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.562.2 

 மைற உைடய ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) வி��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வாேனா
 

வண1க.ப?வா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.562.3 

 கைற உைடய கBட உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.562.4 

 &�/ ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) &தேல 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) @வாத 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) &�கBணா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.563.1 

 அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�றா
�� அணியா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஆ9 ஏ9 ெச�னி* சைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.563.2 



 எ�/ ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) எ1� அணி�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ� சி�ைத 

ந<1கா_எதி
.ம.வி.எ*.(ந<1�_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ண_வி.எ*.�றி.) இைறவா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.563.3 

 கB பாவி நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கனேல 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.563.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

மதிேய ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ம�னி எ� சி�ைத 

இ��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.564.1 

 ேமைல விைனக# அ9.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேம- ஆ? 

தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) &>யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.564.2 

 ஆைல� க�பி� ெதளிேவ 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ>யா
க=� ஆ
 

அ&த ஆனா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.564.3 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) &ைள�த கதிேர 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.564.4 

 உடலி� விைனக# அ9.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

எ� வ <3_ெப.எ*.(வ <3_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பிராேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.565.1 



 பட�_ெப.எ*.(பட
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) சைடேம- மதியா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ப-கண� J�த.பிராேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.565.2 

 3டா�--திக�கி�ற ேசாத< 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ� 

உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) இ��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.565.3 

 கடலி-_ெப.(கட-_ெப.+இ-_இட.ேவ.) ஒளி ஆய &�ேத 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.565.4 

 ைம ேச
�த_ெப.எ*.(ேச
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கBட உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மாA�� ஓ
 ஆழி 

ஈ�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.566.1 

 ெபா6 ேச
�த_ெப.எ*.(ேச
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சி�ைத /காதா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபாகா� எ� 

உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) இ��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.566.2 

 ெம6 ேசர. பா-ெவBந<9 ஆQ 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மி�கா
க# ஏ�� 

விள�ேக ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.566.3 

 ைக ேச
 அன- ஏ�தி ஆQ ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

கயிைல மைலயாேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$றி $ேதவா.6.566.4 

 ஆ9 ஏ9 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) &>யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ>யா
க=� ஆ
 அ&� 



ஆ6 நி�றா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.567.1 

 ந<9 ஏ9 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<1கா� எ� 

உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) இ��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.567.2 

 J9 ஏ9 அ ைக ம:வா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெகா#I_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கிழைம ஏ� 

ஆனா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.567.3 

 கா9 ஏ9 கBட-மிட$றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.567.4 

 அBட ஏ� அ�9 கட�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆதி/ராணனா6 நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.568.1 

 பBைட_ெப.அ.(பB?_ெப.) விைனக# அ9.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பாேரா
 

விB_ெப.(விB_ெப.) ஏ�த.ப?வா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.568.2 

 ெதாBட
 பரD_ெப.எ*.(பர_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) இட�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெதாழி-_ெப.(ெதாழி-_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆI 3டேர 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.568.3 



 கBட க9�கD வ-லா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.568.4 

 ெப�கி_வி.எ*.(ெப��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அைல�கி�ற ஆேற 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபரா 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) ேபர வி?.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.569.1 

 உ�கி நிைனவா
 த உ#ளா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஊன தவி
�� 

பிராேன ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.569.2 

 அ�கி மிளி
கி�ற ெபா�ேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆ� இகழ.படாதா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.569.3 

 க�கி. ெபாழி��_வி.எ*.(ெபாழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஓ?_ெப.எ*.(ஓ?_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ந<ேர 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.569.4 

 ெச6ய_�ைற.எ*.(ெச6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) மல
 ேமலா� கBண� 

ேபா$றி� ேத>_வி.எ*.(ேத?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உணராைம நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.570.1 

 ெபா6யா ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBட ெபாைறேய 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆக எ�ைன ஆ=ெகாBடா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.570.2 

 ெம6 ஆக ஆ� அ�3 உக�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மி�கா
க# ஏ�� 

�ண�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.570.3 



 ைக ஆைன ெம6�ேதா- உ��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.570.4 

 ேம- ைவ�த வாேனா
 ெப�மா� 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேம- ஆ? /ர @�9 

எ6தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.571.1 

 சீல�தா� ெத� இல1ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ேபா$றி* சிைல 

எ?�க_�ைற.எ*.(எ?��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வா6 அலற ைவ�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.571.2 

 ேகால�தா- �ைறD இ-லா� த�ைன அ�9 ெகா>� ஆக� 

கா6�த_ெப.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) �ழகா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.571.3 

 கால�தா- காலைன5 கா6�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.571.4 

 பா=? ஆன ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ெதாைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பா�ைச 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.572.1 

 2=? ஆன தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) &>யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) L 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ம�த அணி�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.572.2 

 ஆ=? ஆன� அ�3 அம
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அட1கா
 /ர எ�ய 

ந�கா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.572.3 



 கா=? ஆைன ெம6�ேதா- உ��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.572.4 

 அதிரா விைனக# அ9.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆல 

நிழ-_ெப.(நிழ-_ெப.) கீ� அம
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.573.1 

 ச�ரா ச�ர� �ைழயா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

சாப
 ெம6 F3 தைலவா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.573.2 

 எதிரா உலக_ெப.(உலக_ெப.) அைம.பா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ�9 மீளா அ�# 

ெச6வா6_வி.&.(ெச6_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ6_&�.ஒ�.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.573.3 

 கதி
 ஆ
 கதி��� ஓ
 கBேண 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.573.4 

 ெச6யா6 கா�யா6 ெவளியா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெச-லாத_எதி
.ம.ெப.எ*.(ெச-_வி.ஆ�_எதி
.ம.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெச-வ_ெப.(ெச-வ_ெப.) உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.574.1 

 ஐயா6 ெபா�யா6 சிறியா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆகாய வBண &>யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.574.2 



 ெவ6யா6 தணியா6 அணியா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேவளாத ேவ#வி 

உைடயா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.574.3 

 ைக ஆ
 தழ- ஆ
 விட1கா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.574.4 

 ஆ=சி உலைக உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ>யா
�� அ&� 

எலா ஈவா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.575.1 

 2=சி சிறி� இலாதா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ச 

உBடா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.575.2 

 மா=சி ெபா�� உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ம�னி எ� சி�ைத 

மகி��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.575.3 

 கா=சி_ெப.(கா=சி_ெப.) ெபா�� அ�யா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.575.4 

 &(�)�னியா நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) &த-வா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) @வாத 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.576.1 

 எ�(னி)னியா6 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) பிராேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ� இ� இைசேய 

உக.பா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.576.2 



 ம�னிய ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) மணாளா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ம�திர& த�திர& 

ஆனா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.576.3 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ஆ
 க1ைக� தைலவா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.576.4 

 உ�யா6 உலகிH�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

உண
D_ெப.(உண
D_ெப.) எ�H ஊ
வ� உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.577.1 

 எ� ஆய ெத6வ*_ெப.அ.(ெத6வ_ெப.+*_ஒ$.) 3டேர 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ3 மா &B> 

உைடயா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.577.2 

 அ�யா6 அமர
க=� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அறிேவ அட�க 

உைடயா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.577.3 

 கா�யாH�� ஆழி அ�9 ஈ�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.577.4 

 எB ேமA எBண உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ9 அ�ய ஏ9 

�ண�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.578.1 

 பB ேமேல பாவி�� இ��தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பBெணா? யா� வ <ைண 

பயி�றா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.578.2 



 விB_ெப.(விB_ெப.) ேமA ேமA நிமி
�தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேமலா
க# ேமலா
க# 

ேமலா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.578.3 

 கB ேமA கB ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.578.4 

 &> ஆ
 சைட ேம- மதியா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &:ந<9 சBணி�த 

@
�தி ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.579.1 

 �> ஆ
 இைட உைமயா# ப1கா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேசாதி�தா
 காணாைம 

நி�றா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.579.2 

 அ>யா
 அ>ைம அறிவா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அமர
 பதி ஆள 

ைவ�தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.579.3 

 க> ஆ
 /ர @�9 எ6தா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.579.4 

 ேபா$9_ஏவ.(ேபா$9_வி.) இைச�� உ� அ> பரவ நி�றா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) /Bணியேன நBண- 

அ�யா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.580.1 

 ஏ$9 

இைச��_ெப.எ*.(இைச_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

வா�ேம- இ��தா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

எBணாயிர-P9 ெபயரா6 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.580.2 



 நா--திைச�� விள�� ஆய நாதா 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நா�&க$� மா$� 

அ�யா6 ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.580.3 

 கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) 

இைச��_ெப.எ*.(இைச_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

திைச�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) வி�ேத 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கயிைல மைலயாேன 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேபா$றி $ேதவா.6.580.4 

 மB_ெப.(மB_ெப.) அள�த மணி_ெப.(மணி_ெப.) வBண
 தா& ம$ைற 

மைறயவH வானவ� 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.581.1 

 கB மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தி� 

ெந$றி_ெப.(ெந$றி_ெப.) உைடயா
 ஒ$ைற� கத நாக_ெப.(நாக_ெப.) ைக 

உைடயா
 காண <
 அ�ேற $ேதவா.6.581.2 

 பB மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெமாழியவ� யாH 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பணி��_வி.எ*.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

இைற�சி� த&ைடய பி�பி� ெச-ல_�ைற.எ*.(ெச-_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.581.3 

 மB_ெப.(மB_ெப.) மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

வய-_ெப.(வய-_ெப.) /ைட 2� மாட வ <தி வல/ரேம /�� அ1ேக 

ம�னினாேர. $ேதவா.6.581.4 

 சிைல நவி�9 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கைணயா- /ர 

@�9_ெப.(@�9_ெப.) எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

த<வBண
 சிற��_வி.எ*.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இைமேயா
 

இைற�சி ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.582.1 



 ெகாைல நவி�ற_ெப.எ*.(நவி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) களியாைன 

உ�ைவ ேபா
�� J�� ஆ> தி�த� அ�_3=.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ$.) J�த
 

ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) $ேதவா.6.582.2 

 கைல நவி�ற_ெப.எ*.(நவி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மைறயவ
க# 

காண�காண க? விைட ேம- பா�ட1க# 

2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) காத-_ெப.(காத-_ெப.) $ேதவா.6.582.3 

 மைல மகI க1ைக5 தா& எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) வல/ரேம /�� 

அ1ேக ம�னினாேர. $ேதவா.6.582.4 

 த<� J� தி�ேமனி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா- ம$ைற ஒ�பாA அ� 

உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) திக��த ெச-வ
 $ேதவா.6.583.1 

 ஆ�J�--தா� ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) /�வா
 

ேபால அ�விைனேய� ெச-வ�ேம அ.பா- எ1� $ேதவா.6.583.2 

 ேநா�கா
 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) இட�� PA ேதாA �ைத�� 

இல1�_ெப.எ*.(இல1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தி�ேமனி 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<9 ஆ> $ேதவா.6.583.3 

 வா�கா- மைற வி��� மாய ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வல/ரேம /�� அ1ேக ம�னினாேர. $ேதவா.6.583.4 

 @வாத @�க. பா/_ெப.(பா/_ெப.) அைரயி- சா�தி @வ
 உ� ஆய 

&த-வ
 இ� நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.6.584.1 

 ேகாவாத எ�கைணைய* சிைலேம- ேகா�த �ழகனா
 �ளி
ெகா�ைற 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இ1ேக $ேதவா.6.584.2 

 ேபாவாைர� கB? அ>ேய� பி�பி� 

ெச-ல_�ைற.எ*.(ெச-_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) /ற�கணி�� த&ைடய Fத 

2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.584.3 



 :வா வா : என உைர�� மாய 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வல/ரேம /�� அ1ேக 

ம�னினாேர. $ேதவா.6.584.4 

 அன- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைகய� ஏ�தி அதளிேனாேட ஐ�தைலய மா 

நாக_ெப.(நாக_ெப.) அைரயி- சா�தி $ேதவா.6.585.1 

 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெபாதி�த சைட�க$ைற. ெபா� ேபா- 

ேமனி._ெப.(ேமனி_ெப.+._ஒ$.) /னிதனா
 /��� அமர
 இைற�சி 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.585.2 

 சின விைடைய ேம$ெகாB? தி� ஆ8� சிர/ர& இைட ம�� ேச
வா
 

ேபால $ேதவா.6.585.3 

 மன_ெப.(மன_ெப.) உ�க வைள கழல மாய 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வல/ரேம /�� அ1ேக 

ம�னினாேர $ேதவா.6.585.4 

 க9�த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கBட�த
 கால� வ <ழ� காலினா- 

கா6��_வி.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த காபாலி(6)யா
 

$ேதவா.6.586.1 

 &றி�த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேதா- உ?�� &Bட சா�தி &னி 

கண1க# /ைட 2ழ_�ைற.எ*.(2�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

&$ற_ெப.(&$ற_ெப.) ேதா9 $ேதவா.6.586.2 

 ெதறி�த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வ <ைணயரா6* ெச-வா
 த வா6* சி9 

&9வ-_ெப.(&9வ-_ெப.) வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

என� சி�ைத ெவௗவ_�ைற.எ*.(ெவௗD_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.586.3 

 மறி�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா- ேநா�காேத மாய 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வல/ரேம /�� அ1ேக 

ம�னினாேர $ேதவா.6.586.4 



 ப=? உ?�� பவள_ெப.(பவள_ெப.) ேபா- ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ப3�சா�த 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அணி��_வி.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

ேநாவ $ேதவா.6.587.1 

 இ=? எ?��_வி.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) நட ஆ> இ1ேக 

வ�தா
�� :எR ஊV
 எெப�மா� : எ�ேற� ஆவி $ேதவா.6.587.2 

 வி=>? ஆ9 அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) 

ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

விைர��_வி.எ*.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேவ9 ஓ
 பதி /க. ேபாவா
 

ேபால $ேதவா.6.587.3 

 வ=டைணக# பட நட��_வி.எ*.(நட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மாய 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வல/ரேம /�� அ1ேக 

ம�னினாேர $ேதவா.6.587.4 

 :ப-லா
 பயி- பழன. பா2
: எ�9 பழன_ெப.(பழன_ெப.) பதி பைழைம 

ெசா-லி_வி.எ*.(ெசா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா
 $ேதவா.6.588.1 

 :ந-லா
 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) இ�9 ைவகி 

நாைள. ேபா6 ந#ளா9 ேச
�: எ�றா
 $ேதவா.6.588.2 

 ெசா-லா
 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) இடமா ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ைக வ <சி 

3�தரரா6 ெவ�த_ெப.எ*.(ெவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ந<9 ஆ> எ1� 

$ேதவா.6.588.3 

 ம- ஆ
 வய-_ெப.(வய-_ெப.) /ைட 2� மாட வ <தி வல/ரேம /�� அ1ேக 

ம�னினாேர. $ேதவா.6.588.4 

 ெபா1� ஆ? அரD ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ைகயி- 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேபா
 ெவBம: ஏ�தி 

ேபாகா நி$ப
 $ேதவா.6.589.1 



 த1கா
 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) இட�� தேம- ஆ
வ தவி
�� அ�ளா
 

:த��வ�ேத நி�ேற�: எ�ப
 $ேதவா.6.589.2 

 எ1ேக இவ
_பதி.ெப.(இ_3=.+அ
_பட
.ப�.) ெச6ைக ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஒ�9 ஒRவா எ� கBணி- நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அகலா ேவட கா=> $ேதவா.6.589.3 

 ம1�- மதி தவ:_ெப.எ*.(த�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மாட வ <தி 

வல/ரேம /�� அ1ேக ம�னினாேர $ேதவா.6.589.4 

 ெச1கB மா- சிைல பி>��_வி.எ*.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேசைனேயா? ேச�ப�தன ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) /�� $ேதவா.6.590.1 

 ெபா1� ேபா
 பல ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) /கலா- 

ெவ�ற_ெப.எ*.(ெவ-_வி.+�$_இ.கா.அ_ெப.எ*.�றி.) ேபா
 அர�க� 

ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) &>க# ெபா> ஆ6 

வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.590.2 

 அ1� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) த தி� விரலா- இைறேய 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அட
�� அவ$ேக அ�# 

/��த அ>க# இ� நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.6.590.3 

 வ1க மலி கட-_ெப.(கட-_ெப.) /ைட 2� மாட வ <தி வல/ரேம /�� அ1ேக 

ம�னினாேர. $ேதவா.6.590.4 

 ெதாB? இல1�_ெப.எ*.(இல1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

அ>யவ
�� ஓ
 ெநறியினா� L ந<9 �ைத�� 

இல1�_ெப.எ*.(இல1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மா
பினா� 

$ேதவா.6.591.1 

 /Bடா�க�� அயெனா?_ெப.(அய�_ெப.+ஒ?_க�.ேவ.) மா- காணா 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) ெபா1� தழ- பிழ/ ஆய /ராணனா� 

$ேதவா.6.591.2 



 வB?_ெப.(வB?_ெப.) அம� மல
� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

மாைலயா� வானவ
�கா ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBட ைம�தனா� 

$ேதவா.6.591.3 

 விBடவ
 த /ர @�9 எ� ெச6தா� ெவBணி 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைறகி�ற விகி
தனாேர 

$ேதவா.6.591.4 

 ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனிேம- 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றா� ெந$றி_ெப.(ெந$றி_ெப.) ேம- 

ஒ$ைற�கB நிைறவி�தா� $ேதவா.6.592.1 

 ெபா�./ அைரய� மட.பாைவ இட.பால� F����தி நக
 ேமய 

/ராணனா� $ேதவா.6.592.2 

 ம�./_ெப.(ம�./_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) மதிய� கBணியா� வைள �ள& 

மைற�கா? ம�னினா� $ேதவா.6.592.3 

 வி�./_ெப.(வி�./_ெப.) உைடய அ>யவ
 த உ#ள�தா� ெவBணி 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைறகி�ற விகி
தனாேர. 

$ேதவா.6.592.4 

 ைக உலா @ இைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ஏ�தினா� கா� கா=>- எ� 

ஆ? கடDளா� $ேதவா.6.593.1 

 ைப உலா நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ=?வா� பரDவா
 

பாவ1க# பா$9 வா� $ேதவா.6.593.2 

 ெச6 உலா கய-_ெப.(கய-_ெப.) பாய_�ைற.எ*.(பா6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

வய-க# 2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தி�. /�J
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெச-வனா� $ேதவா.6.593.3 



 ெம6 எலா ெவBந<9 சBணி�தா� ெவBணி 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைறகி�ற விகி
தனாேர 

$ேதவா.6.593.4 

 சைட ஏ9 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ைவ�த ச�ரனா� த�க� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெப�ேவ#வி தக
�தி=டா� $ேதவா.6.594.1 

 உைட ஏ9 /லி_ெப.(/லி_ெப.) அத# ேம- நாக_ெப.(நாக_ெப.) க=> உB 

பலி�� எ�9 ஊ
 ஊ��_நி.எ*.(ஊ
_வி.+இ�_நி.எ*.�றி.) உழித
வா� 

$ேதவா.6.594.2 

 மைட ஏறி� கய-_ெப.(கய-_ெப.) பாய_�ைற.எ*.(பா6_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

வய-க# 2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மயிலா?�ைற 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாளனா� 

$ேதவா.6.594.3 

 விைட ஏ9 ெவ- ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) எ விமலனா� ெவBணி 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைறகி�ற விகி
தனாேர 

$ேதவா.6.594.4 

 மB_ெப.(மB_ெப.) இல1� ந<
 அன- கா- வாH 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ம$9 அவ$றி� 

�ண_ெப.(�ண_ெப.) எலா ஆ6 நி�றா� $ேதவா.6.595.1 

 பB இல1� பாடேலா? ஆடலா� ப�.பத& பா2� ம�னினா� 

$ேதவா.6.595.2 

 கB இல1� Uதலா� கபால ஏ�தி� கைட ேதா9 பலி 

ெகா#I_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கா=சியா� 

$ேதவா.6.595.3 

 விB_ெப.(விB_ெப.) இல1� ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) மதிய� 

கBணியா� ெவBணி அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைறகி�ற விகி
தனாேர. $ேதவா.6.595.4 



 வ <?தைன ெம6 அ>யா
�� அ�# ெச6வா� ேவைல விட_ெப.(விட_ெப.) 

உB? இ�Bட கBட�தா� $ேதவா.6.596.1 

 Jடல
 த @ எயிA எ�ெச6தா� �ைர கழலா- J$9வைன� �ைம 

ெச6தா� $ேதவா.6.596.2 

 ஆ? அரD அைர�� அைச��_வி.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அ1� ஆ?வா� ஆலமர ந<ழ- 

இ���_வி.எ*.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அற_ெப.(அற_ெப.) 

ெசா�னா� $ேதவா.6.596.3 

 ேவ?வனா6 ேம- விசய$� அ�# ெச6தா� ெவBணி 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைறகி�ற விகி
தனாேர. 

$ேதவா.6.596.4 

 ம=? இல1� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அதா
-மாைல 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மடவா# அவேளா? மா� 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தி $ேதவா.6.597.1 

 சி=? இல1� ேவட�தா
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நாI சி-பலி�� எ�9 ஊ
 ஊ��_நி.எ*.(ஊ
_வி.+இ�_நி.எ*.�றி.) 

தி�த
வா� $ேதவா.6.597.2 

 க=? இல1� பாச�தா- வ <ச_�ைற.எ*.(வ <3_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

வ�த_ெப.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கால� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

கால_ெப.(கால_ெப.) அ9.பா
 தா& $ேதவா.6.597.3 

 வி=? இல1� ெவB�ைழ ேச
 காதினா� ெவBணி 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைறகி�ற விகி
தனாேர. 

$ேதவா.6.597.4 

 ெச�சைட�� ஓ
 ெவBதி1க# 2>னா� தி� ஆலவா6 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வனா� 

$ேதவா.6.598.1 



 அ�சன� கB அ�ைவ ஒ�பாக�தா� ஆ9 அ1க நா- 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) ஆ6 நி�றா� $ேதவா.6.598.2 

 ம�3 அ?�த ந<# ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மாட வ <தி மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) 

ஆ8
 /�� அ1ேக ம�னினா� $ேதவா.6.598.3 

 ெவ�சின�த ேவழ_ெப.(ேவழ_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) உ� 

ெச6தா� ெவBணி அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைறகி�ற விகி
தனாேர. $ேதவா.6.598.4 

 வள_ெப.(வள_ெப.) கிள
 மா மதி 2? ேவணியா� வானவ
�கா 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBட ைம�தனா� $ேதவா.6.599.1 

 கள ெகாள எ� சி�ைத5#ேள ம�னினா� க*சி ஏகப�� எ கடDளா� 

$ேதவா.6.599.2 

 உள �ளிர_�ைற.எ*.(�ளி
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அ&� ஊறி 

அBணி.பா� உ�தமரா6 எ�திைச5 ம�னினா� $ேதவா.6.599.3 

 விள1(�)கிள� ெவBம: ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தினா� ெவBணி 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைறகி�ற விகி
தனாேர. 

$ேதவா.6.599.4 

 ெபா� இல1� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அதா
-மாைல 2>. /கN� 

Fவண& ெபா��தினா� $ேதவா.6.600.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இல1� @ இைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ஏ�தினா� 

�ளி
 ஆ
�த ெச�சைட எ �ழகனா� $ேதவா.6.600.2 

 ெத� இல1ைக ம�னவ
 ேகா� சிர1க# ப�� தி� விரலா- அட
�� 

அவH�� அ�# ெச6தா� $ேதவா.6.600.3 

 மி� இல1� UB இைடயா# பாக�தா� ெவBணி 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உைறகி�ற விகி
தனாேர 

$ேதவா.6.600.4 



 @�தவைன வானவ
�� @வா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) &தலவைன தி� 

அைரயி- @�க. பா/_ெப.(பா/_ெப.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) $ேதவா.6.601.1 

 ஆ�தவைன அ�� அரவ ஆர_ெப.(ஆர_ெப.) ஆக அணி�தவைன 

பணி��_வி.எ*.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>யா
 

அைட�த_ெப.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அ�ேபா? $ேதவா.6.601.2 

 ஏ�தவைன இ9வைரயி--ேதைன ஏேனா
�� இ� அ&த அளி�தவைன 

இடைர எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.601.3 

 கா�தவைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� நாேன 

$ேதவா.6.601.4 

 ெச6யாைன ெவளியாைன கா�யா� த�ைன திைச&கைன திைச எ=? 

ெசறி�தா� த�ைன $ேதவா.6.602.1 

 ஐயாைன ெநா6யாைன சீ�யாைன அணியாைன ேசயாைன ஆ� அ�3 ஆ? 

$ேதவா.6.602.2 

 ெம6யாைன ெபா6யா� இ-லா� த�ைன விைடயாைன சைடயாைன 

ெவறி�த மா� ெகா# $ேதவா.6.602.3 

 ைகயாைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� நாேன 

$ேதவா.6.602.4 

 மB_ெப.(மB_ெப.) அதனி- ஐ�ைத மா ந<�- நா�ைக 

வய1�_எவ.(வய1�_வி.) எ�யி- @�ைற மா�த�� இரBைட $ேதவா.6.603.1 

 விB_ெப.(விB_ெப.) அதனி- ஒ�ைற வி�கதிைர தBமதிைய தாரைகக# 

தமி- மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.603.2 

 எB அதனி- எ:�ைத ஏ� இைசைய காம� எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) 

அழிய_�ைற.எ*.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) எ� 

உமி��த_ெப.எ*.(உமி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இைமயா ெந$றி� 

$ேதவா.6.603.3 



 கBணவைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத -கB ஆர� கBேட� 

நாேன. $ேதவா.6.603.4 

 ந--தவைன /$9 அரவ நாணினாைன நாணா� ந�தைல ஊB நய�தா� 

த�ைன $ேதவா.6.604.1 

 &$றவைன @வாத ேமனியாைன &�ந<�� ந�ச உக�� உBடா� த�ைன 

$ேதவா.6.604.2 

 ப$றவைன ப$றா
த பதிக# ெச$ற பைடயாைன அைடவா
 த 

பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) ேபா�க� $ேதவா.6.604.3 

 க$றவைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� நாேன 

$ேதவா.6.604.4 

 ச1ைக தைன� தவி
�� ஆBட தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) த�ைன 

ச1கரைன தழ- உ9 தா#_ெப.(தா#_ெப.) ம:வா# தா1� $ேதவா.6.605.1 

 அ ைகயைன அ1க அணி ஆக�தாைன ஆக��_ெப.(ஆக_ெப.+அ��_சா�.) 

ஓ
பாக�ேத அமர ைவ�த $ேதவா.6.605.2 

 ம1ைகயைன மதிெயா? மா3ண& தமி- ம�வ வி�சைட &> ேம- 

ைவ�த வா�ந<
� $ேதவா.6.605.3 

 க1ைகயைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� 

நாேன. $ேதவா.6.605.4 

 ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) அவைன ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) அவைன ேப? ஆனாைன 

பிற./ இலிைய இற./ இலிைய ேபரா வாணி $ேதவா.6.606.1 

 விBணவைன விBணவ
�� ேம- ஆனாைன ேவதியைன ேவத�தி� கீத 

பா? $ேதவா.6.606.2 

 பBணவைன பBணி- வ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆனாைன பா
 அவைன 

பா�- வா� உயி
க=� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.606.3 



 கB அவைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� 

நாேன $ேதவா.6.606.4 

 பBடாைன பர�தாைன �வி�தா� த�ைன பாராைன விB_ெப.(விB_ெப.) ஆ6 

இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உலக_ெப.(உலக_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.607.1 

 உBடாைன உமி��தாைன உைடயா� த�ைன ஒ�வ� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெப�ைமதைன 

அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒBணா $ேதவா.6.607.2 

 விBடாைன விBடா
 த /ர1க# @�9 ெவR அழலி- 

ெவ��_வி.எ*.(ெவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெபா> 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வ <ழ� $ேதவா.6.607.3 

 கBடாைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� நாேன 

$ேதவா.6.607.4 

 வானவைன வானவ
�� ேம- ஆனாைன 

வண1�_ெப.எ*.(வண1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அ>யா
 

மன��# ம�வி. /�க $ேதவா.6.608.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அவைன ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) ெதா: கழலா� த�ைன 

ெச6 �ண1க# பல ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெவ�றி� $ேதவா.6.608.2 

 ேகா� அவைன ெகா-ைல விைட ஏ$றினாைன �ழ-_ெப.(�ழ-_ெப.) &ழவ 

இயப� J�� ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ல $ேதவா.6.608.3 

 கானவைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� நாேன 

$ேதவா.6.608.4 

 ெகாைல யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ� ேபா
�த ெகா#ைகயாைன ேகா# அ�ைய 

J
 அபா வைர ேம- ேகா�த $ேதவா.6.609.1 



 சிைலயாைன ெசைம த� ெபா�ளா� த�ைன தி� /ர�ேதா
 @வ
��* 

ெசைம ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.609.2 

 தைலயாைன த��வ1க# ஆனா� த�ைன ைதய-_ெப.(ைதய-_ெப.) 

ஓ
ப1கினைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ைக ஏ�� $ேதவா.6.609.3 

 கைலயாைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� 

நாேன. $ேதவா.6.609.4 

 ெபாழிலாைன ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ� /�Jராைன 

/ற_ெப.(/ற_ெப.) பயைன அற_ெப.(அற_ெப.) /��த /கNராைன 

$ேதவா.6.610.1 

 எழிலாைன இைட ம�தி� இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாBடாைன ஈ1ேகா6 

ந<1கா� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) இைறவ� 

த�ைன $ேதவா.6.610.2 

 அழ- ஆ? ேமனியைன அ�9 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�_3=.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ$.) 

��9 எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அர�க� 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா�ய ஊ�9 $ேதவா.6.610.3 

 கழலாைன க$�>யி- வி:மியாைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� நாேன 

$ேதவா.6.610.4 

 :மாதிைன ஓ
 J9 உக�தா6 மைற ெகா# நாவா மதி2Q வானவ
க# த1க=� 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.611.1 

 நாதேன : எ�9 எ�9 பரவி_வி.எ*.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நாI 

ைந�� உ�கி வ�சக அ$9 அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) 

J
��_வி.எ*.(J
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.611.2 

 வாதைனயா- &.ெபா:� Fந<
 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ைவக- மறவா� 



வா��தி_வி.எ*.(வா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.611.3 

 காத�ைமயா--ெதா: அ>யா
 ெந�சிH#ேள க�றா.F
 ந?தறிைய� 

காண- ஆேம $ேதவா.6.611.4 

 வி>வ�ேம ெவBந<$ைற ெம6யி- Fசி ெவI�� 

அைம�த_ெப.எ*.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கீெளா? ேகாவண& 

த$9 $ேதவா.6.612.1 

 :ெச> உைடய வ-விைன ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) த<
.பா6 : எ�9 :ெச- 

கதி�� வழி கா=? சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) : எ�9 $ேதவா.6.612.2 

 :�> அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) இைட மடவா# ப1கா : எ�9 

:3டைல தனி- நட ஆ? ேசாத< : எ�9 $ேதவா.6.612.3 

 க>மல
 L6 ெதா: அ>யா
 ெந�சிH#ேள க�றா.F
 ந?தறிைய� காண- 

ஆேம $ேதவா.6.612.4 

 எவேரH தா ஆக இலாட�� இ=ட தி�ந<9 சாதன& கBடா- உ#கி 

$ேதவா.6.613.1 

 உவராேத அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) அவைர� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேபா� உக�� அ>ைம� 

திற_ெப.(திற_ெப.) நிைந��_வி.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அ1� உவ��_வி.எ*.(உவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.613.2 

 :இவ
 ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) 

ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) : எ�9 

ெசா-லி_வி.எ*.(ெசா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இறB?_ெப.(இரB?_ெப.) 

ஆ=டா� ஒழி�� ஈச� திறேம ேபணி $ேதவா.6.613.3 

 கவராேத ெதா: அ>யா
 ெந�சிH#ேள க�றா.F
 ந?தறிைய� காண- 

ஆேம $ேதவா.6.613.4 



 :இல கால_ெப.(கால_ெப.) 

ெச-லா_எதி
.ம.ெப.எ*.(ெச-_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ண_ெப.எ*.�றி.) நா#: எ�9 

ெந�ச��_ெப.(ெந�ச_ெப.+அ��_சா�.) இைடயாேத யாவ
�� பி*ைச இ=? 

$ேதவா.6.614.1 

 வில1காேத ெநறி நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ1� 

அறிேவ மி�� ெம6 அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) மிக. 

ெப6�_வி.எ*.(ெப6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெபா6ைய 

ந<�கி_வி.எ*.(ந<��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.614.2 

 �ல1காேம வானவைர� கா�� ந�ச உBட பிரா� அ> இைண�ேக 

சி�த_ெப.(சி�த_ெப.) ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.614.3 

 கல1காேத ெதா: அ>யா
 ெந�சிH#ேள க�றா.F
 ந? தறிைய� காண- 

ஆேம $ேதவா.6.614.4 

 :வி��தேன ேவைல விட_ெப.(விட_ெப.) உBட கBடா வி� சைட ேம- 

ெவBதி1க# விள1க* 2? $ேதவா.6.615.1 

 ஒ��தேன உைம கணவா உலக @
�தி U�தாத ஒB3டேர அ>யா
 த1க# 

$ேதவா.6.615.2 

 ெபா��தேன : எ�9 எ�9 

/லபி_வி.எ*.(/ல/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நாI 

/ல�_ெப.(/ல�_ெப.) ஐ�� அக�� அட�கி 

/லபி_வி.எ*.(/ல/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.615.3 

 க��தினா--ெதா: அ>யா
 ெந�சிH#ேள க�றா.F
 ந?தறிைய� காண- 

ஆேம $ேதவா.6.615.4 

 :ெபாசியினா- மிைட�� /:. ெபாதி�த ேபா
ைவ. ெபா-லாத 

/லா-_ெப.(/லா-_ெப.) உடைப நிலா3: எ�9 $ேதவா.6.616.1 



 பசியினா- மீLர.ப=ேட ஈ=> பல
�� உதவ- 

அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஒழி�� பவள வாயா
 $ேதவா.6.616.2 

 வசியினா- அக.ப=? வ <ழா &�ன வானவ
ேகா� தி�நாம அ�3 

ெசா-லி_வி.எ*.(ெசா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.616.3 

 கசிவினா--ெதா: அ>யா
 ெந�சிH#ேள க�றா.F
 ந?தறிைய� காண- 

ஆேம $ேதவா.6.616.4 

 ஐயினா- மிட9 அைட./B? ஆ�ைக வி=?(R) ஆவியா
 ேபாவ�ேம 

அக�தா
 J>_வி.எ*.(J?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.617.1 

 ைமயினா- கB எ:தி_வி.எ*.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 2=> மயான�தி- இ?வத� &� மதிய 2? 

$ேதவா.6.617.2 

 ஐயனா
�� ஆ# ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) மி��(R) அக_ெப.(அக_ெப.) �ைழ�� ெம6 அ�பி 

அ>க# பாத_ெப.(பாத_ெப.) $ேதவா.6.617.3 

 ைகயினா--ெதா: அ>யா
 ெந�சிH#ேள க�றா.F
 ந?தறிைய� காண- 

ஆேம $ேதவா.6.617.4 

 தி�திைமயா- ஐவைர5 காவ-_ெப.(காவ-_ெப.) ஏவி திைகயாேத :சிவாய 

நம: எ�H சி�ைத* $ேதவா.6.618.1 

 3�திதைன� �ய�� அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ��ப 

ெவ#ள�-கட- ந<�தி� கைர ஏ9 க��ேத மி�� $ேதவா.6.618.2 

 :ப�தி தைன. ப- பறி�த_ெப.எ*.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பாவநாசா 

பர�3டேர : எ�9 எ�9 பரவி_வி.எ*.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நாI $ேதவா.6.618.3 

 க�தி_வி.எ*.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மிக� ெதா: அ>யா
 

ெந�சிH#ேள க�றா.F
 ந?தறிைய� காண- ஆேம $ேதவா.6.618.4 



 :�னி�த சிைலயா- /ர @�9_ெப.(@�9_ெப.) எ��தா6 : எ�9 

:J$9 உைத�த �ைர கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) ேசவ>யா6 : எ�9 

$ேதவா.6.619.1 

 :தன�சய$�. பா3பத ஈ�தா6 : எ�9 :தச�கி�வ� மைல 

எ?�க_�ைற.எ*.(எ?��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) விரலா- 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.619.2 

 &னி�� அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

சிர ப�� தாI ேதாI &ரB அழி�தி=? அ�# 

ெகா?�த_ெப.எ*.(ெகா?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) @
�தி : எ�9 

$ேதவா.6.619.3 

 கனி�� மிக� ெதா: அ>யா
 ெந�சிH#ேள க�றா.F
 ந?தறிைய� காண- 

ஆேம $ேதவா.6.619.4 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ$.) தாய
_ெப.(தாய
_ெப.) 

எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ$.) த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) 

எ*_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+*_ஒ$.) 3$ற�தா
 எ மா? 3மா? ஏவ
 ந-லா
 

$ேதவா.6.620.1 

 ெச�தா- வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உதDவா
 

ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) இ-ைல சி9 விறகா--த< @=>* 

ெச-லா_எதி
.ம.ெப.எ*.(ெச-_வி.+ஆ_எதி
.ம.+ண_ெப.எ*.�றி.) நி$ப
 

$ேதவா.6.620.2 

 சி�� ஆய ேவட�தா6 ந<? ெபா�னி� தி� ஆைன�கா உைடய ெச-வா எ�த� 

$ேதவா.6.620.3 

 அ�தா உ� ெபா�பாத அைடய. ெப$றா- அ-ல கBட 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� எ� 

ெச6ேகேன $ேதவா.6.620.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உயி
 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அதH# 



நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) உண
D_ெப.(உண
D_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பிற அைன�� ந<யா6 நி�றா6 

$ேதவா.6.621.1 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஏ� அறியாேம எ�H# 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ந-லனD த<யனD கா=டா 

நி�றா6 $ேதவா.6.621.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� ெகா�ைறயேன நி�றி0ரா6 தி� ஆைன�காவி- 

உைற சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) ஞான $ேதவா.6.621.3 

 ஆனா6 உ� ெபா�பாத அைடய. ெப$றா- அ-ல கBட 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� எ� 

ெச6ேகேன $ேதவா.6.621.4 

 ஒ./ ஆ6 இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) உலக�ேதா? ஒ=> வா�வா� 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அலா� தவ�தாேரா? உடேன 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.622.1 

 �./ ஆ� �ைற அ>சி-_ெப.(அ>சி-_ெப.) �$றி ந$9 உ� 

திற_ெப.(திற_ெப.) மற��_வி.எ*.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

தி�ேவைன கா�� ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) 

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.622.2 

 எ.பாA U�_தி�.(U�_&�.ஒ�.) உண
ேவ ஆ�கி எ�ைன ஆBடவேன 

எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆைன�காவா வாேனா
 $ேதவா.6.622.3 

 அ.பா உ� ெபா�பாத அைடய. ெப$றா- அ-ல கBட 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� எ� 

ெச6ேகேன $ேதவா.6.622.4 

 நிைன�தவ
க# ெந�3ளா6 வ�ச� க#வா நிைற மதிய சைட ைவ�தா6 

அைடயா�_எதி
.ம.வி.எ*.(அைட_வி.+ஆ�_எதி
.ம.+உ_வி.எ*.�றி.) உ�பா- 

$ேதவா.6.623.1 



 &ைன�தவ
க# /ர @�9 எ�ய* ெச$றா6 &� ஆைன� ேதா- ேபா
�த 

&த-வா எ�9 $ேதவா.6.623.2 

 கைன�� வ� எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஏ9 காளகBடா கயிலாயமைலயா 

நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) கழேல ேச
�ேத� $ேதவா.6.623.3 

 அைன�� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆ#வாேன ஆைன�காவா அ-ல 

கBட ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� எ� 

ெச6ேகேன $ேதவா.6.623.4 

 இ மாய. பிற./ எ�H கட-_ெப.(கட-_ெப.) ஆ ��ப��-இைட* 

3ழி.ப=? இைள.ேபைன இைளயா வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.624.1 

 ைக மான மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உதவி க�ைண 

ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) காத-_ெப.(காத-_ெப.) அ�# 

அைவ ைவ�தா6 காண நி-லா6 $ேதவா.6.624.2 

 ெவ_ெப.அ.(ெவ_ெப.அ.) மான மதகா�யி� உ�ைவ ேபா
�த ேவதியேன 

ெத� ஆைன�காD# ேமய $ேதவா.6.624.3 

 அமா� நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) ெபா� பாத_ெப.(பாத_ெப.) 

அைடய.ெப$றா- அ-ல கBட 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� எ� 

ெச6ேகேன $ேதவா.6.624.4 

 உைர ஆ� /கழாேன ஒ$றி0ரா6 க*சி ஏகபேன காேராண�தா6 

$ேதவா.6.625.1 

 விைர ஆ� மல
 Lவி வண1�வா
 பா- மி�காேன அ�� அரவ 

ஆர_ெப.(ஆர_ெப.) FBடா6 $ேதவா.6.625.2 

 திைர ஆ� /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெபா�னி� த<
�த ம-� தி� 

ஆைன�காவி- உைற ேதேன வாேனா
 $ேதவா.6.625.3 



 அைரயா உ� ெபா�பாத அைடய. ெப$றா- அ-ல கBட 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� எ� 

ெச6ேகேன $ேதவா.6.625.4 

 ைம ஆ� மணிமிட$றா6 மா� ஓ
 Jறா6 மா�மறி5 மா ம:D அனA 

ஏ�� $ேதவா.6.626.1 

 ைகயாேன கால� உட-_ெப.(உட-_ெப.) மாள* ெச$ற க1காளா &� ேகாI 

விைளD ஆனா6 $ேதவா.6.626.2 

 ெச6யாேன தி�ேமனி அ�யா6 ேதவ
-�ல� ெகா:�ேத ெத� ஆைன�காD# 

ேமய $ேதவா.6.626.3 

 ஐயா உ� ெபா�பாத அைடய.ெப$றா- அ-ல கBட 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� எ� 

ெச6ேகேன $ேதவா.6.626.4 

 இைல ஆ� 2ல�தா6 எB ேதாளாேன :எR இட�� 

ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) அலா� இ-ைல: எ�9 $ேதவா.6.627.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆர� �பி?வா
 த�ைமயாேன தழ- 

ம?�த_ெப.எ*.(ம�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மா ேம� ைகயி- ைவ�த 

$ேதவா.6.627.2 

 சிைலயாேன தி� ஆைன�காD# ேமய த<ஆQ சி9 ேநாயா- நலிDB? 

உ#ள_ெப.(உ#ள_ெப.) $ேதவா.6.627.3 

 அைலயாேத நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) அ>ேய அைடய.ெப$றா- அ-ல 

கBட ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� எ� 

ெச6ேகேன $ேதவா.6.627.4 

 விB_ெப.(விB_ெப.) ஆ� /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெபாதி ெச�சைடயா6 ேவத-

ெநறியாேன எறிகடலி� ந�ச உBடா6 $ேதவா.6.628.1 

 எB ஆ� /கழாேன உ�ைன :எமா� : எ�9 எ�ேற நாவினி- 

எ.ெபா:� உ�னி $ேதவா.6.628.2 



 கB ஆர� கB>��க� களி��_வி.எ*.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

எ.ேபா� க>ெபாழி- 2� ெத� ஆைன�காD# ேமய $ேதவா.6.628.3 

 அBணா நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) ெபா�பாத அைடய. ெப$றா- அ-ல 

கBட ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� எ� 

ெச6ேகேன $ேதவா.6.628.4 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ஏ5 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ$றா6 Jளி 

பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) �ற# Fத J�� 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ந<5 ஆ> $ேதவா.6.629.1 

 வ>D ஏ5 ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) தைன ைவ�த ைம�தா 

மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) ஆைன�கா உளா6 மாகாள�தா6 $ேதவா.6.629.2 

 ப> ஏ5 கட-_ெப.(கட-_ெப.) இல1ைக� ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) 

த�ைன. ப� &>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) திர# 

ேதாI அட
�� உக�த $ேதவா.6.629.3 

 அ>ேய வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ைம ஆக. ெப$றா- 

அ-ல கBட ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� 

எ� ெச6ேகேன $ேதவா.6.629.4 

 &� ஆைன�ேதா- ேபா
�த @
�தி த�ைன @வாத சி�ைதேய மனேம 

வா�ேக $ேதவா.6.630.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆைனயா6 பBணி ஏறினாைன சா
த$� அ�யாைன 

தாைத த�ைன $ேதவா.6.630.2 

 எ� ஆைன�க�றிைன எ� ஈச� த�ைன எறி ந<
� திைர 

உகI_ெப.எ*.(உகI_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) காவிV 2� 

$ேதவா.6.630.3 

 ெத� ஆைன�காவாைன ேதைன பாைல ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன $ேதவா.6.630.4 



 ம��தாைன ம�தி�.பா
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாைன வள
 

மதி அ சைடயாைன மகி���_வி.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ� 

உ#ள��_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.) $ேதவா.6.631.1 

 இ��தாைன இற./ இலிைய பிற./ இலாைன இைமயவ
 த ெப�மாைன 

உைமயா# அ�ச� $ேதவா.6.631.2 

 க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தான-மதகளி$றி� உ� ேபா
�தாைன கன ம:வா# 

பைடயாைன பலி ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஊ
 

ஊ
 $ேதவா.6.631.3 

 தி��தாைன தி� ஆைன�கா உளாைன ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன. $ேதவா.6.631.4 

 &$றாத ெவBதி1க# கBணியாைன &�ந<
 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? 

இைமேயா
�� அ&த 

ந-�_ெப.எ*.(ந-�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.632.1 

 உ$றாைன ப- உயி
�� �ைண ஆனாைன ஓ1கார�� உ#ெபா�ைள 

உலக_ெப.(உலக_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.632.2 

 ெப$றாைன பி� இற�க 

ெச6வா�_வி.&.(ெச6_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) த�ைன :பிரா�: 

எ�9 ேபா$றாதா
 /ர1க# @�9 $ேதவா.6.632.3 

 ெச$றாைன தி� ஆைன�கா உளாைன ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன. $ேதவா.6.632.4 

 கா
 ஆ� கைற மிட$9 எ ெப�மா� த�ைன காதி- 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) �ைழயாைன கம� F1ெகா�ைற� $ேதவா.6.633.1 

 தாராைன /லி_ெப.(/லி_ெப.) அதளி� ஆைடயாைன தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

அ�றி ேவ9 ஒ�9 இ-லா ஞான. $ேதவா.6.633.2 



 ேபராைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர_ெப.(ஆர_ெப.) மா
பினாைன பி�ஞகைன 

ெத6வ நா-மைறக# FBட_ெப.எ*.(FB_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.633.3 

 ேதராைன தி� ஆைன�கா உளாைன ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன $ேதவா.6.633.4 

 ெபா6 ஏ� இ-லாத ெம6ய� த�ைன /Bணியைன நBணாதா
 /ர ந<9 

ஆக $ேதவா.6.634.1 

 எ6தாைன ெச6 தவ�தி� மி�கா� த�ைன ஏ9 அம� ெப�மாைன 

இட_ெப.(இட_ெப.) மா� ஏ�� $ேதவா.6.634.2 

 ைகயாைன க1காள ேவட�தாைன க=ட1க� ெகா>யாைன 

கன-_ெப.(கன-_ெப.) ேபா- ேமனி*_ெப.(ேமனி_ெப.+*_ஒ$.) $ேதவா.6.634.3 

 ெச6யாைன தி� ஆைன�கா உளாைன ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன. $ேதவா.6.634.4 

 கைலயாைன பர3 தர பாணியாைன கன வயிர�திரளாைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாணி�க $ேதவா.6.635.1 

 மைலயாைன எ� தைலயி� உ*சியாைன வா
த� /�சைடயாைன மயான 

ம�H $ேதவா.6.635.2 

 நிைலயாைன வா� அரD நாணா� ேகா�� நிைனயாதா
 /ர எ�ய வைள�த 

ேம�* $ேதவா.6.635.3 

 சிைலயாைன தி� ஆைன�கா உளாைன ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன. $ேதவா.6.635.4 

 ஆதியைன எறி மணியி� ஓைசயாைன அBட�தா
�� அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஒBணா� அ.பா- மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.636.1 



 ேசாதியைன L மைறயி� ெபா�ளா� த�ைன 3�/_ெப.(3�/_ெப.) அம� 

மல
�ெகா�ைற ெதா--P- FBட_ெப.எ*.(FB_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.636.2 

 ேவதியைன அற_ெப.(அற_ெப.) 

உைர�த_ெப.எ*.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ப=ட� த�ைன விள1� 

மல
 அய� சிர1க# ஐ�தி- ஒ�ைற* $ேதவா.6.636.3 

 ேசதியைன தி� ஆைன�கா உளாைன ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன. $ேதவா.6.636.4 

 மகி��தாைன க*சி ஏகப� த�ைன மறவா� கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) 

நிைந��_வி.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

வா��தி_வி.எ*.(வா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�தி. $ேதவா.6.637.1 

 /க��தாைர. ெபா�Hலக ஆ#வி.பாைன Fத கண.பைடயாைன /ற1கா=? 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.6.637.2 

 உக�தாைன பி*ைசேய இ*சி.பாைன ஒB_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) பவள�திரைள 

எ� உ#ள��#ேள $ேதவா.6.637.3 

 திக��தாைன தி� ஆைன�கா உளாைன ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன. $ேதவா.6.637.4 

 நைசயாைன நா-ேவத�� அ.பாலாைன ந-�ரD த<.பிணி 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) கா.பா� த�ைன $ேதவா.6.638.1 

 இைசயாைன எB இற�த_ெப.எ*.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

�ண�தா� த�ைன இைட ம�� ஈ1ேகா5 ந<1கா� ஏ$றி� $ேதவா.6.638.2 

 மிைசயாைன வி�கடA மB� விB� மி� த<5 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) 

எறி கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

எ=?� $ேதவா.6.638.3 

 திைசயாைன தி� ஆைன�கா உளாைன ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன. $ேதவா.6.638.4 



 பா
�தாைன காம� உட-_ெப.(உட-_ெப.) ெபா>ஆ6 

வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) பB? அய� மா- இ�வ
�� 

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

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.639.1 

 சீ
�தாைன ெச�தழ- ேபா- உ�வினாைன ேதவ
க#_ெப.(ேதவ
_ெப.+க#_ப�.) 

த ெப�மாைன திற_ெப.(திற_ெப.) உ�னாேத $ேதவா.6.639.2 

 ஆ
��_வி.எ*.(ஆ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஓ> மைல 

எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இல1ைக 

ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) ஆBைம_ெப.(ஆBைம_ெப.) எலா 

ெக?��_வி.எ*.(ெக?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இட
 

அ.ேபாேத $ேதவா.6.639.3 

 த<
�தாைன தி� ஆைன�கா உளாைன ெச:ந<
�திரைள 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ>ேனேன. $ேதவா.6.639.4 

 J$9வ�_ெப.(J$9வ�_ெப.) காB J$9வைன� �ைம�த ேகா� காB 

�வலய� காB �வலய�தி� ந<
 ஆனா� காB $ேதவா.6.640.1 

 கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

கன-_ெப.(கன-_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

கலி�� மி� காB கன பவள*ெசேமனி 

கல�த_ெப.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) 

$ேதவா.6.640.2 

 ந<$றவ� காB நிலா ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெச�னியா� காB நிைற ஆ
�த /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) க1ைக நிமி
சைட ேம- 

$ேதவா.6.640.3 

 ஏ$றவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.640.4 



 பர�தவ� காB ப- உயி
க# ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

எ1� பணி��_வி.எ*.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ:வா
 பாவ& 

விைன5 ேபாக� $ேதவா.6.641.1 

 �ர�தவ� காB L மல
 அ கBணியா� காB ேதா$ற நிைல இ9தி 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆ6 வ�த_ெப.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.641.2 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

ைவயக1க# ெபாைற த<
.பா� காB மல
 Lவி 

நிைந��_வி.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ:வா
 

உ#ள_ெப.(உ#ள_ெப.) ந<1கா� $ேதவா.6.641.3 

 இ��தவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.641.4 

 ந<$றவ� காB ந<
 ஆகி� த< ஆனா� காB நிைற ம:D தம�க& எ�5 

ைகயி- $ேதவா.6.642.1 

 ேதா$றவ� காB ேதா$ற� ேக? இ-லாதா� காB �ைண இலி காB �ைண 

எ�9 ெதா:வா
 உ#ள_ெப.(உ#ள_ெப.) $ேதவா.6.642.2 

 ேபா$றவ� காB /க�க# தைம. பைட�தா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB 

ெபாறி அரD வி�சைட ேம- /னA க1ைக $ேதவா.6.642.3 

 ஏ$றவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன $ேதவா.6.642.4 

 தா6_ெப.(தா6_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

உலகி$� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ./ இ-லா� த��வ� காB :மைல 

ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) ப1கா : எ�பா
 $ேதவா.6.643.1 



 வாயவ� காB வ� பிறவி ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) த<
.பா� காB 

வானவ
�� தானவ
�� மB�ேளா
�� $ேதவா.6.643.2 

 ேசயவ� காB நிைனயா
�� சி�த_ெப.(சி�த_ெப.) ஆர� தி�வ>ேய உ#கி 

நிைந��_வி.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ:வா
 

உ#ள_ெப.(உ#ள_ெப.) $ேதவா.6.643.3 

 ஏயவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 க*சி 

ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� எBண�தாேன. 

$ேதவா.6.643.4 

 அ?�த ஆைன உ��தா� காB... $ேதவா.6.644.1 

 அழி�தவ� காB எயி- @�9 அயி-வா6 அபா- ஐயா9 இைட ம�� 

ஆ#வா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB $ேதவா.6.645.1 

 பழி�தவ� காB அைடயாைர அைடவா
 த1க# ப$9 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB /$9 அரவ நாணினா� 

காB $ேதவா.6.645.2 

 3ழி�தவ� காB &>� க1ைக அ>ேய 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) Lய மா 

&னிவ
�கா. பா
ேம- நி$க_விய1.வி.&.(நி-_வி.+க_விய1.வி.&.�றி.) 

$ேதவா.6.645.3 

 இழி�தவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.645.4 

 அைச�தவ� காB நட ஆ>. பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) ேபணி அழ- 

வBண�தி-(-) அ>5 

&>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ேதட. $ேதவா.6.646.1 

 பைச�தவ� காB ேப6� கண1க# 

பரவி_வி.எ*.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� பா�ைமய� காB 



பரவி_வி.எ*.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நிைந��_வி.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ:வா
 தபா- 

$ேதவா.6.646.2 

 கசி�தவ� காB கா�யி� உ� ேபா
�தா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB 

கடலி-_ெப.(கட-_ெப.+இ-_இட.ேவ.) விட_ெப.(விட_ெப.) உB? அமர
�� 

அ&த ஈய $ேதவா.6.646.3 

 இைச�தவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.646.4 

 &>�தவ� காB வ�J$ைற சீ$ற� த<யா- வலியா
 த /ர @�9 ேவவ* 

சாப $ேதவா.6.647.1 

 பி>�தவ� காB பி�ஞக� ஆ ேவட�தா� காB 

பிைணய-_ெப.(பிைணய-_ெப.) ெவறி கம� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

அரD ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.6.647.2 

 &>�தவ� காB @ இைல ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ேவலினா� காB 

&ழ1கி_வி.எ*.(&ழ1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உ� என� 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ6 மி�னி $ேதவா.6.647.3 

 இ>�தவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.647.4 

 வ� தவ� காB மன_ெப.(மன_ெப.) உ�கி நிைனயாதா
�� வ�சக� 

காB அ�3 எ:�� நிைனவா
�� எ�9 $ேதவா.6.648.1 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) பிணிக# 

த<�_ெப.எ*.(த<
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 



வBண_ெப.(வBண_ெப.) வானக& மBணக& ம$9 ஆகி. 

$ேதவா.6.648.2 

 பர�தவ� காB பட
 சைட எ=? உைடயா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB 

ப1கய�ேதா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சிர�ைத ஏ�தி ஊ
 ஊ
 $ேதவா.6.648.3 

 இர�தவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.648.4 

 :ெவ மான உ:ைவ அத#-உ� ேபா
�தா� காB ேவத�தி� ெபா�ளா� 

காB: எ�9 இயபி $ேதவா.6.649.1 

 விமா நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ:வா
க=� 

அளி.பா� தா�காB விைட ஏறி� தி�வா� காB நட ெச6 Fத�� 

$ேதவா.6.649.2 

 அமா� காB அகலிட1க# தா1கினா� காB அ$/த� காB ெசா-பத& 

கட��_வி.எ*.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.649.3 

 எமா� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 க*சி 

ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� எBண�தாேன. 

$ேதவா.6.649.4 

 அ9�தா� காB அய� சிர�ைத அமர
 ேவBட ஆ�கடலி� 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? அ1� அணி ந<
�க1ைக $ேதவா.6.650.1 

 ெச9�தா� காB ேதவ
�� ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

காB திைச அைன�� ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) கைல மா� ைகயி- $ேதவா.6.650.2 

 ெபா9�தா� காB /க-_ெப.(/க-_ெப.) 

இட�ைத_ெப.(இட_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) 

நலிய_�ைற.எ*.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 



வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெபா� கயிைல எ?�தவ�த� 

&> ேதா#நா--அ�3 $ேதவா.6.650.3 

 இ9�தா� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.650.4 

 உ��தவ� காB உர� களி$ைற உைமயா# ஒ-க ஓ1கார�� 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) காB உண
 ெம6�ஞான $ேதவா.6.651.1 

 வி��தவ� காB வி��த நா- ேவத�தா� காB விய� உலகி- ப- உயிைர 

விதியினாேல $ேதவா.6.651.2 

 ெதா��தவ� காB சி- உ� ஆ6� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ1� திரBடவ� 

காB தி�/ர�ைத ேவவ வி-லா- $ேதவா.6.651.3 

 எ��தவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.651.4 

 ேநச� காB ேநச
�� ேநச த�பா- இ-லாத 

ெந�ச��_ெப.(ெந�ச_ெப.+அ��_சா�.) ந<ச
 தைம� $ேதவா.6.652.1 

 Jச� காB Jசாதா
 ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) த�ேச �>ெகாBட �ழக� 

காB அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ
 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.6.652.2 

 வாச� காB மைல ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) ப1க� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

காB வானவ
க# எ.ெபா:� 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� $ேதவா.6.652.3 

 ஈச� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 க*சி 

ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� எBண�தாேன 

$ேதவா.6.652.4 



 ெபாைறயவ� காB Fமி ஏ� தா1கி 

ஓ1�_ெப.எ*.(ஓ1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) /Bணிய� காB 

நBணிய /BடVக. ேபாதி- $ேதவா.6.653.1 

 பிைறயவ� காB பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) எயி$9. ேப�வா6. 

ேபேயா? அ1� இ?கா=>- எ-லி ஆ? $ேதவா.6.653.3 

 இைறயவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.653.4 

 பா
 அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB வி3/ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB பRவ 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB பனி வைரக# இரவிெனா? பக-_ெப.(பக-_ெப.) 

ஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.654.1 

 சீரவ� காB திைசயவ� காB திைசக# எ=? ெசறி�தவ� காB 

சிற�த(அ)>யா
 சி�ைத ெச65_ெப.எ*.(ெச6_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.654.2 

 ேபரவ� காB ேப
 ஆயிர1க# ஏ�� ெபா�யவ� காB அ�யவ� காB 

ெப$ற_ெப.(ெப$ற_ெப.) ஊ
�த_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.654.3 

 ஏரவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 க*சி 

ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� எBண�தாேன 

$ேதவா.6.654.4 

 ெப��_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) தவ�� எ பி�ஞக� காB பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

2Q காB ேபைதேய� வாைத உ9 பிணிைய� த<
�� $ேதவா.6.655.1 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

ம�திர1க# ஆயினா� காB வானவ
க# தா 



வண1�_ெப.எ*.(வண1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மாேதவ� காB 

$ேதவா.6.655.2 

 அ��தவ�தா� ஆயிைழயா# உைமயா# பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) 

அம
�தவ� காB அமர
க# தா அ
*சி�� 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.655.3 

 இ��தவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.655.4 

 ஆ6�தவ� காB அ�மைறேயா? அ1க ஆ9 அணி�தவ� காB ஆ? 

அரேவா? எ�/ ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $ேதவா.6.656.1 

 கா6�தவ� காB கB அழலா- காம� ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) கன�9 

எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கால� உட-_ெப.(உட-_ெப.) 

ெபா> ஆ6 வ <ழ. $ேதவா.6.656.2 

 பா6�தவ� காB பB? பலச�கா- ப�த
 

பயி�ற_ெப.எ*.(பயி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) P- சில�தி��. பா
 ஆ# 

ெச-வ_ெப.(ெச-வ_ெப.) $ேதவா.6.656.3 

 ஈ�தவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.656.4 

 உைமயவைள ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) 

ேச
�தினா� காB உக�� ஒலி ந<
� க1ைக சைட ஒ:�கினா� காB 

$ேதவா.6.657.1 

 இமய வட கயிைல* ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

காB இ- பலி��* ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உழA 

ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) J
�தா� காB $ேதவா.6.657.2 



 சமய அைவ ஆறிH�� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB த��வ� காB உ�தம� காB தாேன ஆய 

$ேதவா.6.657.3 

 இைமயவ� காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 

க*சி ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

எBண�தாேன. $ேதவா.6.657.4 

 ெதாB? ப? ெதாBட
 �ய
 த<
.பா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB L 

மல
*ேசவ> இைண எ ேசாதியா� காB $ேதவா.6.658.1 

 உB? ப? விட_ெப.(விட_ெப.) கBட�� ஒ?�கினா� காB ஒலிகடலி- 

அ&� அமர
�� உதவினா� காB $ேதவா.6.658.2 

 வB?_ெப.(வB?_ெப.) ப? மல
� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைலயா� 

காB வா#மதி ஆ6 நா#_ெப.(நா#_ெப.) மீH ஆயினா� காB $ேதவா.6.658.3 

 எBதிைச5 எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 க*சி 

ஏகப� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� எBண�தாேன 

$ேதவா.6.658.4 

 &�ைத காB @வா�H &த- ஆனா� காB @ இைல 

ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) @
�தி காB &�க ேவ=�� $ேதவா.6.659.1 

 த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) காB தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) கட மா &க�தினா$�� 

தாைத காB தா��� அ>ேய வண1�வா
��* $ேதவா.6.659.2 

 சி�ைதகாB சி�தாத_எதி
.ம.ெப.எ*.(சி��_வி.+ஆ�_எதி
.ம.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

சி�த�தா
��* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB ெச1கB மா- விைட 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ9 $ேதவா.6.659.3 

 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) காB எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ� 

ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ஆ
 க*சி ஏகப� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� எBண�தாேன $ேதவா.6.659.4 



 ெபா� இைச5 /�சைட எ /னித� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB Fதகண 

நாத� காB /லி�ேதா- ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.6.660.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இைசய_�ைற.எ*.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ைவ�த 

எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) அரவினா� காB ச1க ெவB�ைழ� காதி� ச�ர� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB $ேதவா.6.660.2 

 மி� இைச5 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எயி$ேறா� ெவ�B? ெவ$ைப 

எ?�க_�ைற.எ*.(எ?��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அ> அட
.ப 

மீB?_வி.எ*.(மீ#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

வாயி-_ெப.(வாயி-_ெப.) $ேதவா.6.660.3 

 இ� இைச ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இல1� ஒளி 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) ஈ�ேதா� க*சி ஏகப� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� எBண�தாேன. $ேதவா.6.660.4 

 தா6_ெப.(தா6_ெப.) அவைன வாேனா
�� ஏேனா��� தைலயவைன 

மைலயவைன உலக_ெப.(உலக_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

$ேதவா.6.661.1 

 ஆயவைன ேசயவைன அணியா� த�ைன அழலவைன நிழலவைன 

அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒBணா $ேதவா.6.661.2 

 மாயவைன மைறயவைன மைறேயா
 த1க# ம�திரைன த�திரைன வளரா 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.661.3 

 த< அவைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�ெநறி�கB ேசராதாேர 

$ேதவா.6.661.4 

 உ��தாைன மத ேவழ_ெப.(ேவழ_ெப.) த�ைன மி� ஆ
 ஒளி &> 

எெப�மாைன உைம ஓ
பாக $ேதவா.6.662.1 



 தா��தாைன தா�யல
 த /ர எ6தாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அைட�தா
 

த விைன ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.662.2 

 அ��தாைன ஆ- அத� கீ� இ���_வி.எ*.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நா-வ
�� அற_ெப.(அற_ெப.) ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) வ <?_ெப.(வ <?_ெப.) 

இ�ப_ெப.(இ�ப_ெப.) ஆ9 அ1க ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) $ேதவா.6.662.3 

 ெதா��தாைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�ெநறி�கB 

ேசராதாேர. $ேதவா.6.662.4 

 கா
 ஆைன உ� ேபா
�த கடD#_ெப.(கடD#_ெப.) த�ைன காதலி�� 

நிைனயாத கயவ
 ெந�சி- $ேதவா.6.663.1 

 வாராைன மதி.பவ
 த மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளாைன ம$9 

ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 ஒ./ இலாத 

$ேதவா.6.663.2 

 ஏராைன இைமயவ
 த ெப�மா� த�ைன இய-/_ெப.(இய-/_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா 

நிைற��_வி.எ*.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) 

$ேதவா.6.663.3 

 சீராைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�ெநறி�கB ேசராதாேர. 

$ேதவா.6.663.4 

 தைலயாைன எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆனாைன 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) யாவ
�� 

அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒBணா $ேதவா.6.664.1 

 நிைலயாைன ேநச
�� ேநச� த�ைன ந<# வான&க? அதைன� தா1கி 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.664.2 



 மைலயாைன வா� அரD நாணா� ேகா�� வ- அ3ர
_ெப.(அ3ர
_ெப.) /ர 

@�9 ம>ய எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.664.3 

 சிைலயாைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�ெநறி�கB ேசராதாேர. 

$ேதவா.6.664.4 

 ெம6யாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ப�க- வி�/வா
�� 

வி�பாத_எதி
.ம.ெப.எ*.(வி�/_வி.+ஆ�_எதி
.ம.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

அ�_ெப.அ.(அ�_ெப.அ.) பாவியவ
க=� எ�9 $ேதவா.6.665.1 

 ெபா6யாைன /ற1கா=>- ஆடலாைன ெபா� 

ெபாலி�த_ெப.எ*.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சைடயாைன ெபா> 

ெகா# Fதி. $ேதவா.6.665.2 

 ைபயாைன ைப அரவ அைச�தா� த�ைன பர�தாைன பவள மா-வைர ேபா- 

ேமனி*_ெப.(ேமனி_ெப.+*_ஒ$.) $ேதவா.6.665.3 

 ெச6யாைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�ெநறி�கB ேசராதாேர 

$ேதவா.6.665.4 

 �ற�தாைன அற_ெப.(அற_ெப.) /�யா� ��ச
 தைம ேதா�திர1க# பல 

ெசா-லி_வி.எ*.(ெசா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வாேனா
 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.666.1 

 நிைற�தாைன ந<
 நில_ெப.(நில_ெப.) த< ெவளி கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி$பனD நட.பனD 

ஆயினாைன $ேதவா.6.666.2 

 மற�தாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நிைனயா வ�ச
 தைம அ�3 எ:�� 

வா6 நவில வ-ேலா
�� எ�9 $ேதவா.6.666.3 

 சிற�தாைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�ெநறி�கB ேசராதாேர 

$ேதவா.6.666.4 

 மைறயாைன மா- விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஊ
தியாைன மா-கட- 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடாைன வாேனா
 த1க# $ேதவா.6.667.1 



 இைறயாைன எ� பிறவி��ய
 த<
.பாைன இ�ன&ைத ம�னிய சீ
 

ஏகப�தி- $ேதவா.6.667.2 

 உைறவாைன ஒ�வ� ஈ1� 

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

வBண_ெப.(வBண_ெப.) எ� உ#ள��#ேள ஒளி�� ைவ�த $ேதவா.6.667.3 

 சிைறயாைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�ெநறி�கB ேசராதாேர. 

$ேதவா.6.667.4 

 எ6தாைன /ர @�9 இைம�� ேபாதி- இ� வி3பி- வ�/னைல� தி� 

ஆ
 ெச�னி. $ேதவா.6.668.1 

 ெப6தாைன பிற./ இலிைய அற�தி- நி-லா. பிரம� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

சிர ஒ�ைற� கர_ெப.(கர_ெப.) ஒ�றி(�)னா- $ேதவா.6.668.2 

 ெகா6தாைன J�� ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லா� 

த�ைன �றி இலா� ெகா>ேயைன அ>ேய� ஆக* $ேதவா.6.668.3 

 ெச6தாைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�ெநறி�கB ேசராதாேர. 

$ேதவா.6.668.4 

 அளியாைன அBணி�� ஆ�பா- த�ைன வா�_ெப.(வா�_ெப.) பயிைர 

அ._3=.(அ_பதி.ெப.+._ஒ$.) பயி�� வா=ட த<
�� $ேதவா.6.669.1 

 �ளியாைன அய� மாA ேத>� காணா* 3டராைன ��3 அற� 

ெதாB?ப=டா
�� $ேதவா.6.669.2 

 எளியாைன யாவ
�� அ�யா� த�ைன இ� க�பி� த�H#ளா- 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேதற- $ேதவா.6.669.3 

 ெதளியாைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�_ெப.அ.(ந-_ெப.அ.) 

ெநறி� கB ேசராதாேர $ேதவா.6.669.4 

 சீ
�தாைன உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ: 

சிற��_வி.எ*.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேபா$ற* சிற�தாைன 



நிைற��_வி.எ*.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஓ1�_ஏவ.(ஓ1�_வி.) 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன $ேதவா.6.670.1 

 பா
�தாைன மதனேவ# ெபா> ஆ6 வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

பனிமதி அ சைடயாைன /னித� த�ைன $ேதவா.6.670.2 

 ஆ
��_வி.எ*.(ஆ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஓ> மைல 

எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அர�க� அ�ச அ�விரலா- 

அட
�தாைன அைட�ேதா
_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+��_இ.கா.+ஓ
_பட
.ப�.) 

பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) $ேதவா.6.670.3 

 த<
�தாைன தி� நாேக*3ர�� உளாைன ேசராதா
 ந�ெநறி�கB ேசராதாேர 

$ேதவா.6.670.4 

 ஆ# ஆன அ>யவ
க=� அ�ப� த�ைன ஆ� அ�3 ஆ>ைய 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அபய /�க $ேதவா.6.671.1 

 தாளாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லாதாைன ச�தன& �1�ம& 

சா�� ேதா6�த_ெப.எ*.(ேதா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.671.2 

 ேதாளாைன ேதாளாத &�� ஒ.பாைன L ெவI�த ேகாவண�ைத அைரயி- 

ஆ
�த $ேதவா.6.671.3 

 கீளாைன கீ� ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? இலாேர. 

$ேதவா.6.671.4 

 ெசா- பாD ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ெதா��� L6ைம 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) L1காதா
 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) இ�ைள வா1காதாைன $ேதவா.6.672.1 

 ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) பா�ைம அறியாத நாயிேனைன ந�ெநறி�ேக ெசA 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) ந-கினாைன $ேதவா.6.672.2 

 ப-பாD வா6 ஆர. பா> ஆ> 

பணி��_வி.எ*.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 



எ:��_வி.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) �ைற�� அைட�தா
 

பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) ேபா�க $ேதவா.6.672.3 

 கி$பாைன கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? இலாேர. 

$ேதவா.6.672.4 

 அைள வாயி-_ெப.(வாயி-_ெப.) அரD 

அைச�த_ெப.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அழக� த�ைன 

ஆதா��� அ>யவ
க=� அ�ேப எ�9 $ேதவா.6.673.1 

 விைளவாைன ெம6�ஞான. ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆனாைன வி�தகைன 

எ�தைன5 ப�த
 ப�தி�� $ேதவா.6.673.2 

 உைளவாைன அ-லாதா
�� உைளயாதாைன உல./ இலிைய உ# /�� எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) மா3 $ேதவா.6.673.3 

 கிைளவாைன கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? 

இலாேர $ேதவா.6.673.4 

 தா#_ெப.(தா#_ெப.) பாD கமல மல
 தய1�வாைன� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) மா விரத_ெப.(விரத_ெப.) 

தா��தா� த�ைன $ேதவா.6.674.1 

 ேகா# பாD நா#_ெப.(நா#_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ஆனா� த�ைன 

ெகா?விைனேய� ெகா? நரக��ழியி- நி�றா- $ேதவா.6.674.2 

 மீ=பாைன வி���வி� ெகா�� ஒ.பாைன ேவதியைன ேவத�தி� 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ெகா# வ <ைண $ேதவா.6.674.3 

 ேக=பாைன கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? இலாேர. 

$ேதவா.6.674.4 

 ந-லாைன நைர விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஊ
தியாைன நா- ேவத�� 

ஆ9 அ1க ந�கமா=டா* $ேதவா.6.675.1 



 ெசா-லாைன 3ட
 @�9 ஆனா� த�ைன ெதாB? ஆகி. பணிவா
க=� 

அணியா� த�ைன $ேதவா.6.675.2 

 வி-லாைன ெம-லிய- ஓ
 ப1க� த�ைன ெம6யரா6 நிைனயாதா
 

விைனக# த<
�க $ேதவா.6.675.3 

 கி-லாைன கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? இலாேர. 

$ேதவா.6.675.4 

 3ழி�தாைன க1ைக மல
 வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) L ம�த 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரவ 2>னாைன $ேதவா.6.676.1 

 அழி�தாைன அரண1க# @�9 ேவவ ஆலால-ந�3 அதைன உBடா� 

த�ைன $ேதவா.6.676.2 

 விழி�தாைன காம� உட-_ெப.(உட-_ெப.) ெபா> ஆ6 

வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெம-லிய- ஓ
 ப1கைன &� 

ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ஆைன $ேதவா.6.676.3 

 கிழி�தாைன கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? இலாேர. 

$ேதவா.6.676.4 

 உள
 ஒளிைய உ#ள�திH#ேள 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஓ1கார�� உ#ெபா�# 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆயினாைன $ேதவா.6.677.1 

 விள
 ஒளிைய வி?_ஏவ.(வி?_வி.) 3ட
க# 

இரB?_ெப.(இரB?_ெப.+உ_சா�.) ஒ�9 விBெணா? 

மB_ெப.(மB_ெப.) ஆகாச ஆயினாைன $ேதவா.6.677.2 

 வள
 ஒளிைய மரகத�தி� உ�வினாைன வானவ
க# எ.ெபா:� 

வா��தி_வி.எ*.(வா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� $ேதவா.6.677.3 

 கிள
 ஒளிைய கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? 

இலாேர $ேதவா.6.677.4 



 த?�தாைன காலைன� காலா- ெபா�ற த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

அைட�த_ெப.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மாணி�� அ�9 அ�# 

ெச6தாைன $ேதவா.6.678.1 

 உ?�தாைன /லி_ெப.(/லி_ெப.) அதேளா? அ�� பா/ உ#�வா
 

உ#ள�தி� உ#ளா� த�ைன $ேதவா.6.678.2 

 ம?�தாைன அ� ந�ச மிட$9#-த1க வானவ
க# J>ய 

அ�_3=.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ$.) த�க� ேவ#வி $ேதவா.6.678.3 

 ெக?�தாைன கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? 

இலாேர $ேதவா.6.678.4 

 மாBடா
 எA/ அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

வா��ைகயாைன மயான�தி- J�தைன வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரேவா? எ�/ 

$ேதவா.6.679.1 

 FBடாைன /ற1கா=>- ஆடலாைன ேபாகா� எ� உ# /��� 

இட_ெப.(இட_ெப.) ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

எ�ைன $ேதவா.6.679.2 

 ஆBடாைன அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அ�ய சி�ைதயாைன அச1ைகயைன 

அமர
க# த ச1ைக எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.679.3 

 கீBடாைன கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? இலாேர. 

$ேதவா.6.679.4 

 &றி./ ஆன ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மைல எ?�தா� 

தாH &�� இற &�ைக� நரைப எ?��. 

பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.680.1 

 பறி.பா� ைக* சி$றா�வா# ந<=>னாைன பாவிேய� ெந�3_ெப.(ெந�3_ெப.) 

அக�ேத பாத. ேபா� $ேதவா.6.680.2 

 ெபாறி�தாைன /ர @�9 எ� ெச6தாைன ெபா6ய
கைள. ெபா6 

ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேபா� ேபா�கி� $ேதவா.6.680.3 



 கிறி.பாைன கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ ேக? இலிைய நா?மவ
 ேக? இலாேர. 

$ேதவா.6.680.4 

 க�மணிைய கனக�தி� ��9 ஒ.பாைன க��வா
�� ஆ$ற எளியா� 

த�ைன $ேதவா.6.681.1 

 ��மணிைய ேகா# அரவ ஆ=?வாைன ெகா- ேவ1ைக_ெப.(ேவ1ைக_ெப.) 

அதளாைன ேகாவண(�)ைன $ேதவா.6.681.2 

 அ�மணிைய அைட�தவ
க=� அ&� ஒ.பாைன ஆ� அ�3 ஆ>ைய 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அபய /�க $ேதவா.6.681.3 

 தி�மணிைய தி� &���9 உைடயா� த�ைன த<விைனேய� அறியாேத 

திைக�த ஆேற $ேதவா.6.681.4 

 கா
 ஒளிய கBட�� எ கடD#_ெப.(கடD#_ெப.) த�ைன காபாலி க=ட1க 

ஏ�தினாைன $ேதவா.6.682.1 

 பா
 ஒளிைய விB_ெப.(விB_ெப.) ஒளிைய பாதாள(�)ைன பா- மதிய 

2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஓ
 பBப� த�ைன 

$ேதவா.6.682.2 

 ேபெராளிைய ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) 

ைவ�தா� த�ைன ேப�வா
 த விைனைய. ேபணி 

வா1�_ெப.எ*.(வா1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.682.3 

 சீ
 ஒளிைய தி� &���9 உைடயா� த�ைன த<விைனேய� அறியாேத 

திைக�த ஆேற $ேதவா.6.682.4 

 எ�திைச5 வானவ
க# ெதாழ நி�றாைன ஏ9 

ஊ
�த_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெபமாைன :எமா� : 

எ�9 $ேதவா.6.683.1 

 ப�தனா6. பணி�த(அ)>ேய� த�ைன. ப--நா# பாமாைல பாட. 

பயி-வி�தாைன $ேதவா.6.683.2 



 &�திைன எ� மணிைய மாணி�க�ைத &ைள�� 

எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெசபவள� ெகா:�� 

ஒ.பாைன $ேதவா.6.683.3 

 சி�தைன எ� தி� &���9 உைடயா� த�ைன த<விைனேய� அறியாேத 

திைக�த ஆேற $ேதவா.6.683.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) க�வி� உ#-நி�ற ேசாதியாைன உ�தமைன ப�த
 

மன_ெப.(மன_ெப.) �> ெகாBடாைன $ேதவா.6.684.1 

 கா� தி��� காBQப ஏ�தினாைன கா
 ேமகமிட$றாைன கனைல கா$ைற 

$ேதவா.6.684.2 

 தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ெதா��� அ1� அ>ேயைன ஆளா�ெகாB? 

த�Hைடய_த$.3.(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) தி�வ> எ� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம- ைவ�த $ேதவா.6.684.3 

 த<_ெப.அ.(த<_ெப.அ.) க�ைப தி� &���9 உைடயா� த�ைன 

த<விைனேய� அறியாேத திைக�த ஆேற $ேதவா.6.684.4 

 த�கன� ெப� ேவ#வி தக
�தா� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஆ
 

நா�&கH தாேன ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.685.1 

 மி�க� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) த<வளி ந<
 ஆகாச ஆ6 ேம- உல��� அ.பா- 

ஆ6 இ.பாலாைன $ேதவா.6.685.2 

 அ�கிெனா? &�திைன5 

அணி��_வி.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெதாBட
�� அ1� 

அ1ேக அ9சமய ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.685.3 

 தி�கிைன எ� தி� &���9 உைடயா� த�ைன த<விைனேய� அறியாேத 

திைக�த ஆேற $ேதவா.6.685.4 



 /க� ஒளிைய /ர எ��த /னித� த�ைன ெபா� ெபாதி�த ேமனியைன 

/ராண� த�ைன $ேதவா.6.686.1 

 விழD ஒலி5 விB_ெப.(விB_ெப.) ஒலி5 ஆனா� த�ைன ெவBகா? 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
த� த�ைன 

$ேதவா.6.686.2 

 கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) ஒலி5 ைகவைள5 

ஆ
.ப_�ைற.எ*.(ஆ
.._வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஆ
.ப கைடேதா9 இ? 

பி*ைச�� எ�9 ெச-A_ெப.எ*.(ெச-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.686.3 

 திக� ஒளிைய தி� &���9 உைடயா� த�ைன த<விைனேய� அறியாேத 

திைக�த ஆேற $ேதவா.6.686.4 

 ேபா
�� ஆைனயி� உ�-ேதா- ெபா1க.ெபா1க /லி_ெப.(/லி_ெப.) அதேள 

உைடயாக� தி�வா� த�ைன $ேதவா.6.687.1 

 கா�தாைன ஐ/லH /ர1க# @�9 காலைன5 �ைரகழலா- 

கா6�தா� த�ைன $ேதவா.6.687.2 

 மா�� ஆ>. ப�தரா6 

வண1�_ெப.எ*.(வண1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெதாBட
 

வ-விைனேவ
 அ9 வBண_ெப.(வBண_ெப.) ம��� ஆகி� 

$ேதவா.6.687.3 

 த<
�தாைன தி� &���9 உைடயா� த�ைன த<விைனேய� அறியாேத 

திைக�த ஆேற $ேதவா.6.687.4 

 �றவாேத யா�ைக �ற�தா� த�ைன ேசாதி &: &த- ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.688.1 

 பிறவாேத எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) உயி
�� தாேன ஆகி. 

ெபBணிேனா? ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) உ� ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.688.2 



 மறவாேத த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) திறேம வா��� ெதாBட
 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அக�ேத அனவரத ம�னி 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.688.3 

 திறலாைன தி� &���9 உைடயா� த�ைன த<விைனேய� அறியாேத 

திைக�த ஆேற $ேதவா.6.688.4 

 ெபா� Lைண /லா-_ெப.(/லா-_ெப.) நா9 கபால ஏ�தி. /வேலாக 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) உழி த�தாைன $ேதவா.6.689.1 

 &$றாத ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) கBணியாைன 

&: &த- ஆ6 @உல� &>D ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லா� 

$ேதவா.6.689.2 

 க--Lைண காள�தி மைலயா� த�ைன க�தாதா
 /ர @�9 எ�ய 

அபா- $ேதவா.6.689.3 

 ெச$றாைன தி� &���9 உைடயா� த�ைன த<விைனேய� அறியாேத 

திைக�த ஆேற $ேதவா.6.689.4 

 இக��தாைன இ�ப� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா�ய 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ:நரபி� இைச 

பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) இனி� 

ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.690.1 

 /க��தாைன F����தி ேமயா� த�ைன /Bணியைன விBணவ
க# 

நிதிய த�ைன $ேதவா.6.690.2 

 மகி��தாைன மைலமக# ஓ
பாக 

ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வள
 மதிய சைட 

ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மா- ஓ
பாக $ேதவா.6.690.3 

 திக��தாைன தி� &���9 உைடயா� த�ைன த<விைனேய� அறியாேத 

திைக�த ஆேற $ேதவா.6.690.4 



 ஆராத இ�ன&ைத அமா� த�ைன 

அயெனா?_ெப.(அய�_ெப.+ஒ?_க�.ேவ.) மா- அறியாத ஆதியாைன 

$ேதவா.6.691.1 

 தா
_ெப.(தா
_ெப.) ஆ� மல
�ெகா�ைற* சைடயா� த�ைன ச1கரைன 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லாதாைன $ேதவா.6.691.2 

 ந<ராைன கா$றாைன த< ஆனாைன ந<# வி3/ ஆ6 ஆ�கட-க# ஏ: 

2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.691.3 

 பாராைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.691.4 

 விைடயாைன விBணவ
க# எBண�தாைன ேவதியைன ெவBதி1க# 2? 

ெச�னி* $ேதவா.6.692.1 

 சைடயாைன சாம ேபா- கBட�தாைன த��வைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ஒ.பா
 இ-லாதாைன $ேதவா.6.692.2 

 அைடயாதா
 &மதிA த<யி- @�க அ? கைண ேகா�� எ6தாைன அயி- 

ெகா# 2ல. $ேதவா.6.692.3 

 பைடயாைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.692.4 

 Fதியைன ெபா�வைரேய ேபா-வா� த�ைன /� சைடேம- 

/ன-_ெப.(/ன-_ெப.) கர�த /னித� த�ைன $ேதவா.6.693.1 

 ேவதியைன ெவBகா? ேமயா� த�ைன ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ$றி� 

ேமலாைன விBேணா
�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.693.2 

 ஆதியைன ஆதிைர ந�நாளா� த�ைன அமாைன ைமேமD கBணியா# 

ஓ
 $ேதவா.6.693.3 

 பாதியைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.693.4 



 ேபா
�தாைன ஆைனயி� ேதா- /ர1க# @�9 ெபா> ஆக எ6தாைன 

/னித� த�ைன $ேதவா.6.694.1 

 வா
(�)�தா1� வன&ைலயா# பாக� த�ைன மறிகடA# 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? வாேனா
 அ*ச_ெப.(அ*ச_ெப.) $ேதவா.6.694.2 

 த<
�தாைன ெத� திைச�ேக காம� 

ெச-ல_�ைற.எ*.(ெச-_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) சிறி� அளவி- 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) உடல ெபா>யா அ1ேக 

$ேதவா.6.694.3 

 பா
�தாைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.694.4 

 அைட�தா
 த பாவ1க# அ-ல- ேநா6க# அ�விைனக# ந-�ரD 

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

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.695.1 

 க>�தாைன கா
&கி- ேபா- கBட�தாைன க?� சின�ேதா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உடைல ேநமியாேல $ேதவா.6.695.2 

 த>�தாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லாதாைன த��வைன 

உ�தமைன நிைனவா
 ெந�சி- $ேதவா.6.695.3 

 ப>�தாைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.695.4 

 கர�தாைன ெச�சைட ேம- க1ைக ெவ#ள_ெப.(ெவ#ள_ெப.) 

கன-_ெப.(கன-_ெப.) ஆ? தி�ேமனி கமல�ேதா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

$ேதவா.6.696.1 

 சிர தா1� ைகயாைன ேதவேதைவ திக� ஒளிைய த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

அ>ேய சி�ைத ெச6வா
_வி.&.(ெச6_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ
_பட
.ப�.) 

$ேதவா.6.696.2 



 வ��தாைம� கா.பாைன மB_ெப.(மB_ெப.) ஆ6 விB_ெப.(விB_ெப.) ஆ6 

மறிகட- ஆ6 மா- வி3/ ஆ6 ம$9 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.696.3 

 பர�தாைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.696.4 

 நதி ஆ� சைடயாைன ந-Nராைன ந#ளா$றி� ேமயாைன ந-ல�தாைன 

$ேதவா.6.697.1 

 ம� வா� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) /ைட 2� வா6@ராைன மைற�கா? 

ேமயாைன ஆ�Jராைன $ேதவா.6.697.2 

 நிதியாள� ேதாழைன ந<Xராைன ெந6�தான ேமயாைன ஆ8
 எ�H 

$ேதவா.6.697.3 

 பதியாைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.697.4 

 ந--தவைன நா-மைறக# ஆயினாைன ந-லாைன ந�காதா
 /ர1க# 

@�9 $ேதவா.6.698.1 

 ெச$றவைன ெச�சைட ேம--தி1க# 2? தி� ஆ8
� தி� @ல=டான 

ேமய $ேதவா.6.698.2 

 ெகா$றவைன J
 அரவ FBடா� த�ைன �ைற�� 

அைட��_வி.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

திறேம ெகாBடா$� எ�9 $ேதவா.6.698.3 

 ப$றவைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.698.4 

 ஊனவைன உடலவைன உயி
 ஆனாைன உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ: 

ஆனாைன உப
_ெப.(உப
_ெப.) ேகாைவ $ேதவா.6.699.1 



 வானவைன மதி 2? வளவியாைன மைலமக# &� வராக�தி� பி�ேப 

ெச�ற_ெப.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.699.2 

 கானவைன கயிலாயமைல உளாைன 

கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உ�கி ைநவா
 த 

ெந�சிH#ேள $ேதவா.6.699.3 

 பானவைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.699.4 

 த?�தாைன� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) &னி�� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெகா=>� தடவைரைய இ�ப� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

தைலயினாA $ேதவா.6.700.1 

 எ?�தாைன� தா#விரலா- மாள 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ: நரபி� இைச 

பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) இனி� ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.700.2 

 ெகா?�தாைன ேபேரா? J
வா# த�ைன �ைர கழலா- J$9வைன மாள 

அ�9 $ேதவா.6.700.3 

 ப?�தாைன ப#ளியி� &�Jடலாைன பயிலாேத பாேழ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�ற ஆேற $ேதவா.6.700.4 

 தி-ைல* சி$றபல& ெசெபா�ப#ளி ேதவ��> சிரா.ப#ளி ெத1J
 

$ேதவா.6.701.1 

 ெகா-லி� �ளி
 அைற.ப#ளி ேகாவ--வ <ர=ட ேகாகரண ேகா>காD 

$ேதவா.6.701.2 

 &-ைல. /றவ &�க� FB> &ைழ0
 பைழயாைற ச�தி 

&$ற_ெப.(&$ற_ெப.) $ேதவா.6.701.3 

 க-லி--திக� சீ
 ஆ
 காள�தி5 கயிலாய நாதைனேய காண- ஆேம 

$ேதவா.6.701.4 



 ஆ8
 @ல=டான ஆைன�காD ஆ�J�--தா� 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மாட_ெப.(மாட_ெப.) 

ஆW
 $ேதவா.6.702.1 

 ேப8
 பிரம/ர ேபராW� ெப���ைற காபலீி பிடW
 

ேப�_ெப.எ*.(ேப�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.702.2 

 J
 ஆ
 �9�ைக வ <ர=டான()& ேகா=X
 �ட@�� ேகாழப()& 

$ேதவா.6.702.3 

 கா
 ஆ
 க:���9 கான.ேப� கயிலாய நாதைனேய காண- ஆேம 

$ேதவா.6.702.4 

 இைட ம��_ெப.(ம��_ெப.) ஈ1ேகா6 இராேம*3ர இ�னப
 ஏ
 இடைவ 

ஏம.ேபY
 $ேதவா.6.703.1 

 சைட&> சாைல��> த�க(#)M
 தைலயால1கா? தைல*ச1கா? 

$ேதவா.6.703.2 

 ெகா?&> �$றால ெகா#ளFL
 ேகா�தி=ைட ேகா=டா9 ேகா=?�கா? 

$ேதவா.6.703.3 

 கைட&> கா^
 கடப��ைற கயிலாய நாதைனேய காண- ஆேம. 

$ேதவா.6.703.4 

 எ*சி- இளம
 ஏமந-N
 இலைபய1ேகா=X
 இைறயா� ேசா� 

$ேதவா.6.704.1 

 அ*சி9பா�க அள.F
 அப
 ஆவ?தB�ைற அ:�L
 ஆைற $ேதவா.6.704.2 

 க*சின க$�> க*2
 ஆல�ேகாயி- கரவ <ர கா=?.ப#ளி $ேதவா.6.704.3 

 க*சி. பலதளி5 ஏகப�� கயிலாய நாதைனேய காண- ஆேம. 

$ேதவா.6.704.4 

 ெகா?1ேகாM
 அ�ைச�கள ெச1��Y
 ெகா1கண ��றி0
 

�ர���காD $ேதவா.6.705.1 



 ெந?1கள ந�னில ெந-லி�காD நி�றி0
 ந<X
 நியமந-N
 

$ேதவா.6.705.2 

 இ?பாவன எ:@
 ஏa
 ேதாa
 எ9பி0
 ஏ
 ஆ� ஏமJட 

$ேதவா.6.705.3 

 கடைப இள1ேகாயி- த�னிA#I கயிலாய நாதைனேய காண- ஆேம. 

$ேதவா.6.705.4 

 மBணி. ப>�கைர வா�ெகாளி/�L
 வ�கைர ம�தார வாரணாசி 

$ேதவா.6.706.1 

 ெவBணி விள�ெதா=> ேவ#வி��> விளம
 விராட/ர ேவ=கள�� 

$ேதவா.6.706.2 

 ெபBைண_ெப.(ெபBைண_ெப.) அ�#-�ைற தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) 

ெபBணாகட பிரபி- ெப�/லி0
 ெப� ேவM� $ேதவா.6.706.3 

 கBைண கள
� காைற கழி.பாைல5 கயிலாய நாதைனேய காண- ஆேம. 

$ேதவா.6.706.4 

 வ <ழிமிழைல ெவBகா? ேவ1J
 ேவதி�> விசயம1ைக வியN
 

$ேதவா.6.707.1 

 ஆழி அக�தியா�ப#ளி அBணாமைல ஆல1கா? அரைத.ெப� 

$ேதவா.6.707.2 

 பாழி பழன_ெப.(பழன_ெப.) பன�தா# பாதாள பரா6��ைற ைப�ஞ<லி 

பன1கா=X
 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) $ேதவா.6.707.3 

 காழி கட-_ெப.(கட-_ெப.) நாைக�காேராண�� கயிலாய நாதைனேய காண- 

ஆேம. $ேதவா.6.707.4 

 உ�ேசைன மாகாள ஊற- ஓ�L
 உ��திரேகா> மைற�கா=?#I 

$ேதவா.6.708.1 



 ம�3 ஆ
 ெபாதியி- மைல த�ைச வ:W
-வ <ர=ட மாதான ேகதார�� 

$ேதவா.6.708.2 

 ெவ�சமா�Jட- மீய*2
 ைவகா ேவத<*3ர வி-வ <*3ர ெவ$றி0� 

$ேதவா.6.708.3 

 க�ச^
 க�சா9 ப�சா�ைக5 கயிலாய நாதைனேய காண- ஆேம. 

$ேதவா.6.708.4 

 திBQ*3ர ேச6ஞN
 ெசெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) ேதW
 சிர/ர 

சி$ேறம ேசைற $ேதவா.6.709.1 

 ெகாBQ*3ர J�தN
 Jைழ0
 Jட- ��காW
 ெவ#ளைட �மா� 

ெகா1� $ேதவா.6.709.2 

 அBட
 ெதா: அதிைக வ <ர=டான ஐயா9 அேசாக�தி ஆமா�L� 

$ேதவா.6.709.3 

 கB>0
 வ <ர=ட க�காW� கயிலாய நாதைனேய காண- ஆேம. 

$ேதவா.6.709.4 

 நைற0�- சி�த<*3ர ந#ளா9 நாைர0
 நாேக*3ர ந-N
 

ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) $ேதவா.6.710.1 

 �ைற0
 ேசா$9��ைற 2லம1ைக ேதாணி/ர ���தி ேசாமீ*3ர 

$ேதவா.6.710.2 

 உைற0
 கட-_ெப.(கட-_ெப.) ஒ$றி0
 ஊ$ற�L
 ஓமா/லி0
 ஓ
 

ஏடக�� $ேதவா.6.710.3 

 கைற0
 க�.பறிய- க�றா.F� கயிலாய நாதைனேய காண- ஆேம. 

$ேதவா.6.710.4 

 /லி_ெப.(/லி_ெப.) வல /�L
 /கN
 /�J
 /றபய Fவண 

ெபா6ைக_ெப.(ெபா6ைக_ெப.) ந-N
 $ேதவா.6.711.1 



 வலிவல மா$ேப9 வா6@
 ைவக- வல�3ழி வா�சிய ம�க- வ�னி 

$ேதவா.6.711.2 

 நில_ெப.(நில_ெப.) மலி ெந6�தான�ேதா? எ�தான�� 

நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) ெப�1ேகாயி- பல கBடா- ெதாBQ
 $ேதவா.6.711.3 

 கலி வலி மி�ேகாைன� கா-விரலா- ெச$ற கயிலாய நாதைனேய காண- 

ஆேம. $ேதவா.6.711.4 

 ெபா�.ப#ளி வைர வி-லா. /ர @�9_ெப.(@�9_ெப.) எ6� 

/ல��_வி.எ*.(/ல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அழிய_�ைற.எ*.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) சல�தரைன. பிள�தா� ெபா� ச� 

$ேதவா.6.712.1 

 கர.ப#ளி தி��கா=?.ப#ளி க# ஆ
 கம� ெகா-லி அைற.ப#ளி 

கலவ_ெப.(கலவ_ெப.) சார-_ெப.(சார-_ெப.) $ேதவா.6.712.2 

 சிர.ப#ளி சிவ.ப#ளி ெசெபா�ப#ளி ெச: நனிப#ளி தவ.ப#ளி சீ
 ஆ
 

$ேதவா.6.712.3 

 பர.ப#ளி எ�9 எ�9 பக
ேவா
 எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பரேலாக�� 

இனி� ஆக. பாலி.பாேர. $ேதவா.6.712.4 

 காவி�யி� கைர� கB>வ <ர=டான கடW
 வ <ர=டான காம� சீ
 அதிைக 

$ேதவா.6.713.1 

 ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வ <ர=டான வ:ைவ 

வ <ர=ட விய� பறிய- வ <ர=ட விைட ஊ
தி�� இட_ெப.(இட_ெப.) ஆ 

$ேதவா.6.713.2 

 ேகாவ- நக
 வ <ர=ட �9�ைக வ <ர=ட ேகா�தி=ைட� �>வ <ர=டான 

இைவ_பதி.ெப.(இ_3=.+ஐ_பட
.ப�.) 

Jறி_வி.எ*.(J9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.713.3 



 நாவி- நவி�9 உைர.பா
�� ந�க* 

ெச�றா-_நி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+ஆ-_நி.எ*.�றி.) நம� தம� 

:சிவ�தம
 : எ�9 அக-வ
 ந�ேக. $ேதவா.6.713.4 

 ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ேம- விைட உய
�த நப� 

ெசப1�> ந-ல��> நளி நா=>ய�தா� �> $ேதவா.6.714.1 

 க$�> ெத�கள��> ெச1கா=ட1�> க��தி=ைட��> கைடய��> 

கா�1கா- $ேதவா.6.714.2 

 வி$�> ேவ#வி��> ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ேவ=ட��> ேவதி�> மாணி�> 

விைடவா6��> $ேதவா.6.714.3 

 /$�> மா�> ேதவ��> ந<ல��> /���>5 

ேபா$ற_�ைற.எ*.(ேபா$9_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) இட
 

ேபா�_ெப.எ*.(ேபா_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ_ெப.எ*.�றி.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

அ�ேற. $ேதவா.6.714.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

சைட&> எெப�மா� ஆ8
 ெப�ப$ற. /லி0� ேபராW� 

$ேதவா.6.715.1 

 நைற0� ந-N� ந-லா$Y� நாN� ேசY� நாைர0� 

$ேதவா.6.715.2 

 உைற0� ஓ�L� ஊ$ற�L� அள.F
 ஓமா/லி0
 ஒ$றி0� 

$ேதவா.6.715.3 

 �ைற0� �ைவ0� ேதாa
தாH �ைட0� ெதாழ இட
க# ெதாடரா 

அ�ேற $ேதவா.6.715.4 

 ெப��� ஆ9 சைட�� அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெப�மா� ேச�_ெப.எ*.(ேச
-வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெப�1ேகாயி- எ:பதிேனா? எ=? ம$9 $ேதவா.6.716.1 



 கர�ேகாயி- க>ெபாழி- 2� ஞாழ$ேகாயி- க�.பறிய- ெபா�./ 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகா�>�ேகாயி- $ேதவா.6.716.2 

 இ��� ஓதி மைறயவ
க# வழிப=? ஏ�� இள1ேகாயி- மணி�ேகாயி- 

ஆல�ேகாயி- $ேதவா.6.716.3 

 தி��ேகாயி- சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாயி-_ெப.(ேகாயி-_ெப.) 2���_வி.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

தா��� இைற�ச த<விைனக# 

த<�_ெப.எ*.(த<
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அ�ேற $ேதவா.6.716.4 

 மைலயா
 த மகெளா? மாேதவ� ேச�_ெப.எ*.(ேச
-

வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மைற�கா? வBெபாழி- 2� தைல*ச1கா? 

$ேதவா.6.717.1 

 தைலயால1கா? தட1கட- 2� அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) சா6�கா? 

ெத#I /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெகா#ளி�கா? $ேதவா.6.717.2 

 பல
_பதி.ெப.(பல
_ெப.) பா? பைழய^
 ஆல1கா? பன1கா? பாைவய
க# 

பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.717.3 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆ? வைள திைள�க �ைட5 

ெபா6ைக_ெப.(ெபா6ைக_ெப.) ெவBகா? 

அைடய_�ைற.எ*.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) விைன ேவ9 ஆ அ�ேற. 

$ேதவா.6.717.4 

 க? வாய
 தைம ந<�கி_வி.எ*.(ந<��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ�ைன 

ஆ=ெகா# கB Uதேலா� நB� இட_ெப.(இட_ெப.) 

அBண-_ெப.(அBண-_ெப.) வாயி-_ெப.(வாயி-_ெப.) $ேதவா.6.718.1 

 ெந?வாயி- நிைற வய-_ெப.(வய-_ெப.) 2� ெந6த-_ெப.(ெந6த-_ெப.) 

வாயி-_ெப.(வாயி-_ெப.) நிக� &-ைல_ெப.(&-ைல_ெப.) வாயிெலா? 

ஞாழ-_ெப.(ஞாழ-_ெப.) வாயி-_ெப.(வாயி-_ெப.) $ேதவா.6.718.2 



 ம? ஆ
 ெத� ம�ைர நக
 ஆலவாயி- மறிகட- 2� /னவாயி- 

மாட_ெப.(மாட_ெப.) ந<? $ேதவா.6.718.3 

 �டவாயி- �ணவாயி- ஆன எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) /�வாைர� 

ெகா?விைனக# Jடா அ�ேற. $ேதவா.6.718.4 

 நாடக_ெப.(நாடக_ெப.) ஆ>(இ)ட ந�திேக*3ர மா காேள*3ர நாேக*3ர 

நாகேள*3ர ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) ஆன $ேதவா.6.719.1 

 ேகாQ*3ர ெகாBQ*3ர திBQ*3ர ���ேட*3ர அ�கீ*3ர J91கா- 

$ேதவா.6.719.2 

 ஆடேக*3ர அக�த<*3ர அயன<*3ர அ�த<*3ர சி�த<*3ர அ 

தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) கான-_ெப.(கான-_ெப.) $ேதவா.6.719.3 

 ஈ? திைர இராேம*3ர எ�9 எ�9 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இைறவ� உைற 

3ர_ெப.(3ர_ெப.) பலD இய/ேவாேம $ேதவா.6.719.4 

 க�த மாதன கயிைலமைல ேகதார காள�தி க:���ற கB ஆ
 அBணா 

$ேதவா.6.720.1 

 ம�த ஆ ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) சார-_ெப.(சார-_ெப.) வடப
.பத 

மேக�திர மா மைல ந<ல_ெப.(ந<ல_ெப.) ஏமJட $ேதவா.6.720.2 

 வி�த மா மைல ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) ைசய மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) 

விய� ெபாதியி- மைல ேம� உதய அ�த_ெப.(அ�த_ெப.) $ேதவா.6.720.3 

 இ�� ேசகர� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

மைலக# ம$9 ஏ��ேவா இட
 ெகட_�ைற.எ*.(ெக?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ��ேவாேம $ேதவா.6.720.4 

 ந#ளா9 பைழயா9 ேகா=டா$ேறா? நல_ெப.(நல_ெப.) 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) நாலா9 தி� ஐயா9 

$ேதவா.6.721.1 



 ெத#ளா9 வைள�ள& தளி��ள& ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) 

இைட��ள& தி���ள�ேதா? அ�ைச�கள $ேதவா.6.721.2 

 வி#ளாத ெந?1கள ேவ=கள ெந-லி�கா ேகால�கா ஆைன�கா விய� 

ேகா>(�)கா $ேதவா.6.721.3 

 க# ஆ
�த ெகா�ைறயா� நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ஆ9 �ள_ெப.(�ள_ெப.) கள கா என அைன�� J9ேவாேம. 

$ேதவா.6.721.4 

 கயிலாயமைல எ?�தா� கர1கேளா? சிர1க# உர_ெப.(உர_ெப.) ெநா�ய� 

கா-விரலா- ெச$ேறா� $ேதவா.6.722.1 

 பயி-D ஆய பரா6��ைற ெத�பாைல� �ைற பB? எ:வ
 தவ��ைற 

ெவB�ைற ைபெபாழி- $ேதவா.6.722.2 

 �யி-_ெப.(�யி-_ெப.) ஆல��ைற ேசா$9��ைற F��ைற ெப���ைற5 

�ர1கா? �ைறயிேனா? $ேதவா.6.722.3 

 மயிலா?�ைற கடப��ைற ஆவ?�ைற ம$9 �ைற அைன�� 

வண1�ேவாேம $ேதவா.6.722.4 

 அைல ஆ
 /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) க1ைக ந1ைக காண அபல�தி- அ�ந=ட 

ஆ> ேவட $ேதவா.6.723.1 

 ெதாைலயாத ெவ�றியா
 நி�றி0� ெந?1கள& ேமவி விைடைய 

ேம$ெகாB? $ேதவா.6.723.2 

 இைல ஆ
 பைட ைகயி- ஏ�தி எ1� இைமயவ� உைமயவI இைற�சி 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.723.3 

 மைல ஆ
 திர# அ�வி. ெபா�னி 

2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வல�3ழிேய /�� இடமா 

ம�னினாேர $ேதவா.6.723.4 



 க�மணி ேபா- கBட�� அழக� கBடா6 க-லா- நிழ-_ெப.(நிழ-_ெப.) கீ� 

இ��தா� கBடா6 $ேதவா.6.724.1 

 ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா நாக_ெப.(நாக_ெப.) FBடா� கBடா6 

பவள���9 அ�ன பரம� கBடா6 $ேதவா.6.724.2 

 வ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<
.ெபா�னி வல�3ழியா� கBடா6 மாேதவ� 

கBடா6 வரத� கBடா6 $ேதவா.6.724.3 

 ��மணி ேபா- அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம� ெகா=ைட0�- ேகாQ*3ர�� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.724.4 

 கைல� க�9_ெப.(க�9_ெப.) த1� கர�தா� கBடா6 கைல பயி-ேவா
 

ஞான�கB ஆனா� கBடா6 $ேதவா.6.725.1 

 அைல� க1ைக ெச�சைட ேம- ஏ$றான கBடா6 அBட கபால�� 

அ.பாலா� கBடா6 $ேதவா.6.725.2 

 மைல. பBட ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வ� 

ந<
. ெபா�னி வல�3ழியி- 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) 

கBடா6 $ேதவா.6.725.3 

 �ைல� ெத1�_ெப.(ெத1�_ெப.) அேசாைல 2� ெகா=ைட0�- 

ேகா>*3ர�� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.725.4 

 ெச�தாமைர. ேபா� அணி�தா� கBடா6 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) கBடா6 

ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) ெப�மா� கBடா6 $ேதவா.6.726.1 

 ப��_ெப.(ப��_ெப.) ஆ? ெம-_ெப.அ.(ெம-_ெப.அ.) விரலா# பாக� கBடா6 

பாேலா? ெந6 தயி
 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ> கBடா6 $ேதவா.6.726.2 

 ம�தார உ�தி வ� ந<
.ெபா�னி வல�3ழியி- ம�H மணாள� கBடா6 

$ேதவா.6.726.3 



 ெகா�� ஆ
 ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) /ைட 2� ெகா=ைட0�- ேகாQ*3ர�� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.726.4 

 ெபா> ஆ? ேமனி._ெப.(ேமனி_ெப.+._ஒ$.) /னித� கBடா6 /#_ெப.(/#_ெப.) 

பாக$� ஆழி ெகா?�தா� கBடா6 $ேதவா.6.727.1 

 இ> ஆ
 க? &ழ�� ஏ9 ஊ
�தா� கBடா6 எB திைச�� விள�� 

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

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.727.2 

 மட-_ெப.(மட-_ெப.) ஆ
 திைர 

/ரI_ெப.எ*.(/ர#_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) காவிV வா6 

வல�3ழியி- ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) கBடா6 $ேதவா.6.727.3 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ஆ? ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) மாட� ெகா=ைட0�- 

ேகாQ*3ர�� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.727.4 

 அ�� அரவ அைர�� அைச�த_ெப.எ*.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

அமா� கBடா6 அ�மைறக# ஆ9 அ1க ஆனா� கBடா6 $ேதவா.6.728.1 

 த�கன� ெப� ேவ#வி தக
�தா� கBடா6 சதாசிவ� காB சல�தரைன. 

பிள�தா� கBடா6 $ேதவா.6.728.2 

 ைம� ெகா# மயி--தைழ 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வ� ந<
.ெபா�னி 

வல�3ழியா� கBடா6 ம:வ� கBடா6 $ேதவா.6.728.3 

 ெகா�� அம� வய-_ெப.(வய-_ெப.) /ைட 2� ெகா=ைட0�- ேகாQ*3ர�� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.728.4 



 சBடைன ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) அBட
 ெதாழ* ெச6தா� கBடா6 

சதாசிவ� கBடா6 ச1கர� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) கBடா6 $ேதவா.6.729.1 

 ெதாBட
 பல
_பதி.ெப.(பல
_ெப.) 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� கழலா� கBடா6 

3ட
 ஒளி ஆ6� ெதாட
D அ�� ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.729.2 

 மB? /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ெபா�னி வல�3ழியா� கBடா6 மா &னிவ
 

த&ைடய ம���_ெப.(ம���_ெப.) கBடா6 $ேதவா.6.729.3 

 ெகாBட-_ெப.(ெகாBட-_ெப.) தவ� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) மாட� 

ெகா=ைட0�- ேகாQ*3ர�� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன $ேதவா.6.729.4 

 அணD அ�யா� கBடா6 அமல� கBடா6 அவி நாசி கBடா6 அBட�தா� 

கBடா6 $ேதவா.6.730.1 

 பண மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா நாக_ெப.(நாக_ெப.) உைடயா� கBடா6 

பBடர1க� கBடா6 பகவ� கBடா6 $ேதவா.6.730.2 

 மண-_ெப.(மண-_ெப.) வ� ந<
.ெபா�னி வல�3ழியா� கBடா6 

மாதவ$� நா�&க$� வரத� கBடா6 $ேதவா.6.730.3 

 �ண_ெப.(�ண_ெப.) உைட ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) அ>யா
 வா� 

ெகா=ைட0�- ேகாQ*3ர�� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.730.4 

 விைர கம:_ெப.எ*.(கம�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மல
� 

ெகா�ைற� தாரா� கBடா6 ேவத1க# ெதாழ 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நாத� கBடா6 $ேதவா.6.731.1 



 அைர அதனி- /#ளி_ெப.(/#ளி_ெப.) அத# உைடயா� கBடா6 அழ- ஆ> 

கBடா6 அழக� கBடா6 $ேதவா.6.731.2 

 வ� திைர ந<
.ெபா�னி வல�3ழியா� கBடா6 வ�ச மன�தவ
�� அ�ய 

ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) கBடா6 $ேதவா.6.731.3 

 �ரD அம� ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) /ைட 2� ெகா=ைட0�- 

ேகாQ*3ர�� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.731.4 

 தள கிள� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஆதன�தா� கBடா6 தசரத� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) அைசD தவி
�தா� கBடா6 

$ேதவா.6.732.1 

 இளபிைற5 &தி
 சைட ேம- ைவ�தா� கBடா6 எ=?-எ=? 

இ�1_ெப.அ.(இ�_ெப.அ.) கைல5 ஆனா� கBடா6 $ேதவா.6.732.2 

 வள_ெப.(வள_ெப.) கிள
 ந<
.ெபா�னி வல�3ழியா� கBடா6 மா &னிக# 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ: ெபா� கழலா� 

கBடா6 $ேதவா.6.732.3 

 �ள_ெப.(�ள_ெப.) �ளி
 ெச1�வைள கிள
 ெகா=ைட0�- ேகாQ*3ர�� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.732.4 

 விBடா
 /ர @�9_ெப.(@�9_ெப.) எ��தா� கBடா6 வில1கலி- வ- 

அர�க� உட-_ெப.(உட-_ெப.) அட
�தா� கBடா6 $ேதவா.6.733.1 

 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) தாமைரயாH மாA ேதட� தழ- பிழ/ ஆ6 

ந<Bட_ெப.எ*.(ந<#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கழலா� கBடா6 

$ேதவா.6.733.2 

 வB?_ெப.(வB?_ெப.) ஆ
 F�ேசாைல வல�3ழியா� கBடா6 மாேதவ� 

கBடா6 மைறேயா? அ1க $ேதவா.6.733.3 



 ெகாBடா? ேவதிய
 வா� ெகா=ைட0�- ேகாQ*3ர�� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) தாேன $ேதவா.6.733.4 

 ெசா-லாைன ெபா�ளாைன 3�தியாைன 3ட
 ஆழி ெந?மாA�� அ�# 

ெச6தாைன $ேதவா.6.734.1 

 அ-லாைன பகலாைன அ�யா� த�ைன அ>யா
க=� எளியாைன 

அரB_ெப.(அரB_ெப.) @�9_ெப.(@�9_ெப.) 

எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.734.2 

 வி-லாைன சர விசய$� அ�# ெச6தாைன ெவ1கதிேரா� மா &னிவ
 

வி�பி_வி.எ*.(வி�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� $ேதவா.6.734.3 

 ந-லாைன த< ஆ? நப� த�ைன நாைர0
 ந�நகா�- கBேட� நாேன. 

$ேதவா.6.734.4 

 ப�3Bட ெம-_ெப.அ.(ெம-_ெப.அ.) அ>யா# ப1க� த�ைன பாெரா? ந<
 3ட
 

பட
 கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) ஆயினாைன $ேதவா.6.735.1 

 ம�3Bட வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

வான_ெப.(வான_ெப.) த�னி- மதி 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மதி சைட ேம- ைவ�தா� 

த�ைன $ேதவா.6.735.2 

 ெந�3B? எ� நிைனD ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன ெந?1கடைல� 

கைட�தவ
 ேபா6 ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ஓ1�_ெப.எ*.(ஓ1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.735.3 

 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? ேதவ
கI�� அ&� ஈ�தாைன நாைர0
 

ந�நகா�- கBேட� நாேன $ேதவா.6.735.4 

 @வா� யாவ
�� @�தா� த�ைன &>யாேத &த- ந?D &>D 

ஆனாைன $ேதவா.6.736.1 



 ேதவாதி ேதவ
க=� ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) த�ைன திைச&க� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சிர ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) சிைத�தா� த�ைன 

$ேதவா.6.736.2 

 ஆ வாத அட- ஏ9 ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா� த�ைன அ>ேய$� 

நிைனேதா9 அBணி�கி�ற $ேதவா.6.736.3 

 நாவாைன நாவினி- ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) உைர ஆனாைன நாைர0
 

ந�நகா�- கBேட� நாேன. $ேதவா.6.736.4 

 ெசெபா�ைன ந�_ெப.அ.(ந-_ெப.அ.) பவள_ெப.(பவள_ெப.) 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) &�ைத ெச:மணிைய 

ெதா:மவ
 த சி�த�தாைன $ேதவா.6.737.1 

 வ/ அவி: மல
�கைண ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) உல�க 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மகி��தாைன 

மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) க*சி ம�Hகி�ற $ேதவா.6.737.2 

 கபைன எ கயிலாய மைலயா� த�ைன க:கிெனா? கா��த� 

க�தி_வி.எ*.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� $ேதவா.6.737.3 

 நபைன எெப�மாைன நாத� த�ைன நாைர0
 ந�நகா�- கBேட� 

நாேன. $ேதவா.6.737.4 

 /ைர உைடய கா� உ�ைவ. ேபா
ைவயாைன /�சைட ேம- 

/ன-_ெப.(/ன-_ெப.) அைட�த /னித� த�ைன $ேதவா.6.738.1 

 விைர உைடய ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எ��� அ கBணியாைன 

ெவBந<9 ெசேமனி விரவினாைன $ேதவா.6.738.2 

 வைர உைடய மக#_ெப.(மக#_ெப.) தவ_ெப.(தவ_ெப.) ெச6 மணாள� 

த�ைன வ� பிணிேநா6 பி�வி�� ம���_ெப.(ம���_ெப.) த�ைன 

$ேதவா.6.738.3 

 நைர விைட ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) உைடய நாத� 

த�ைன நாைர0
 ந�நகா�- கBேட� நாேன $ேதவா.6.738.4 



 பிறவா� இறவா� ெப�கினாைன ேப6_ெப.(ேப6_ெப.) 

பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நட ஆ? பி�த� த�ைன 

$ேதவா.6.739.1 

 மறவாத மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அக�� ம�னினாைன 

மைலயாைன கடலாைன வன�� உளாைன $ேதவா.6.739.2 

 உறவாைன பைகயாைன உயி
 ஆனாைன உ#ளாைன /ற�தாைன ஓைசயாைன 

$ேதவா.6.739.3 

 நறD ஆ� F1ெகா�ைற 2>னாைன நாைர0
 ந�நகா�- கBேட� நாேன. 

$ேதவா.6.739.4 

 த�கன� ேவ#வி ெகட* சா>னாைன தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலனா. பலி ஏ$ற 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) த�ைன $ேதவா.6.740.1 

 ெகா�கைர ச*சா� வ <ைண. பாணியாைன ேகா# நாக_ெப.(நாக_ெப.) FB 

ஆக� ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) த�ைன 

$ேதவா.6.740.2 

 அ�கிெனா? எ�/ அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

அழக� த�ைன அ9&கேனா? ஆைன &க$� அ.ப� த�ைன $ேதவா.6.740.3 

 ந�கைன வ�கைரயாைன ந#ளா$றாைன நாைர0
 ந�நகா�- கBேட� 

நாேன $ேதவா.6.740.4 

 அ�பிரம
 ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� அ�த� 

த�ைன அ�தகH�� அ�தகைன அள�க- ஆகா $ேதவா.6.741.1 

 எ� /�5 இலி1க/ராண�� உளாைன எB ஆகி. பB ஆ
 எ:�� ஆனாைன 

$ேதவா.6.741.2 

 தி�/ர ெச$9 ஒ�@வ
�� அ�# ெச6தாைன சில�தி�� 

அர3_ெப.(அர3_ெப.) அளி�த_ெப.எ*.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன $ேதவா.6.741.3 



 நா� விரD கா=? அக�தி- ஆடலாைன நாைர0
 ந�நகா�- கBேட� 

நாேன. $ேதவா.6.741.4 

 ஆலால மிட$9 அணியா அட�கினாைன ஆ- அத� கீ� அற_ெப.(அற_ெப.) 

நா-வ
�� அ�#ெச6தாைன $ேதவா.6.742.1 

 பா- ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பழ& 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ைப1க�/ ஆ6 அ1� 

அ��� 3ைவ ஆனாைன $ேதவா.6.742.2 

 ேம- ஆய ேவதிய
�� ேவ#வி ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேவ#வியினி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆய விமல� த�ைன $ேதவா.6.742.3 

 நா- ஆய மைற�� இைறவ� ஆயினாைன நாைர0
 ந�நகா�- கBேட� 

நாேன. $ேதவா.6.742.4 

 மீளாத ஆ# எ�ைன உைடயா� த�ைன ெவளி 

ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வழிபா? ேமவினாைன 

$ேதவா.6.743.1 

 மாளாைம மைறயவH�� உயி� 

ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வ�J$றி� உயி
 மாள 

உைத�தா� த�ைன $ேதவா.6.743.2 

 ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ஆBைம_ெப.(ஆBைம_ெப.) 

க�தி_வி.எ*.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வைர 

எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) L
�த� ேதா#வலி5 

தா#வலி5 ெதாைலவி�� ஆ1ேக $ேதவா.6.743.3 

 நாேளா? வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

ெகா?�த_ெப.எ*.(ெகா?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நப� த�ைன 

நாைர0
 ந�நகா�- கBேட� நாேன. $ேதவா.6.743.4 



 ெசா- மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மைறநா�� ஆ9 

அ1க ஆகி* ெசா- ெபா�I 

கட�த_ெப.எ*.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 3ட
* ேசாதி ேபாA 

$ேதவா.6.744.1 

 க- மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கயிைல மைலவாண
 

ேபாA கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ச உB? இ�Bட கBட
 ேபாA 

$ேதவா.6.744.2 

 ம- மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வைர�திB ேதாள
 ேபாA மைல அைரய� மட.பாைவ மணாள
 ேபாA 

$ேதவா.6.744.3 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) @ 

இைலேவ- �ழக
 ேபாA �ட�ைத� கீ��ேகா=ட�� எ J�தனாேர. 

$ேதவா.6.744.4 

 கா� ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) இள1_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) கலி மறவ� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பா
�த� க��� அளD ெச�� 

ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) கBடா
 ேபாA $ேதவா.6.745.1 

 ஆ� ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) இள1_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) க? விைட 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏறி அBட�� அ.பாA பலி தி�5 அழக
 ேபாA 

$ேதவா.6.745.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

�வைல_ெப.(�வைல_ெப.) மலி ெத�ற- &��-_ெப.(&�றி-_ெப.) ெச: 

ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) Fபாைள வி� ேதற- 

நா9_ெப.எ*.(நா9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.745.3 

 Jன- இளபிைற தடD ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ெகா# மாட� �ட�ைத� 

கீ��ேகா=ட�� எ J�தனாேர. $ேதவா.6.745.4 



 ந<9 அைல�த_ெப.எ*.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தி� உ�D 

ெந$றி� கB� நிலா அைல�த_ெப.எ*.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

பாபிெனா? நிைற ந<
�க1ைக $ேதவா.6.746.1 

 ஆ9 அைல�த_ெப.எ*.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சைட&>5 அ 

ெபா�தாI அ>யவ
��� கா=> அ�# /�வா
 ேபாA $ேதவா.6.746.2 

 ஏ9 அைல�த_ெப.எ*.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நிமி
 

ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடய
 ேபாA ஏ� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ெதா: கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) எ ஈச
 ேபாA 

$ேதவா.6.746.3 

 J9 அைல�த_ெப.எ*.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மைல 

மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) ெகா:ந
 ேபாA �ட�ைத� கீ��ேகா=ட�� எ 

J�தனாேர. $ேதவா.6.746.4 

 த�கன� ெப� ேவ#வி தக
�தா
 ேபாA ச�திரைன� கைல 

கவ
��_வி.எ*.(கவ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) தா��தா
 ேபாA 

$ேதவா.6.747.1 

 ெச�க
 ஒளி பவள ஒளி மி�னி� ேசாதி ெச:� 3ட
�த< 

ஞாயி9_ெப.(ஞாயி9_ெப.) என* ெச6ய
 ேபாA $ேதவா.6.747.2 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) திற-_ெப.(திற-_ெப.) மைறயவரா- விள1� ேவ#வி 

மி� /ைக ேபா6 விB_ெப.(விB_ெப.) ெபாழிய கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.747.3 

 ெகா�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கனி சிதறி� ேதற- 

பா5_ெப.எ*.(பா6_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ட�ைத� 

கீ��ேகா=ட�� எ J�தனாேர $ேதவா.6.747.4 

 கால� வலி ெதாைல�த_ெப.எ*.(ெதாைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) கால
 ேபாA காம� எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) அழ- 

வி:1க� கBடா
 ேபாA $ேதவா.6.748.1 



 ஆ- அதனி- அற_ெப.(அற_ெப.) நா-வ
�� அளி�தா
 ேபாA ஆெணா? 

ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) அலி அ-ல
 ஆனா
 ேபாA $ேதவா.6.748.2 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல_ெப.) உ� வயிர நிைர ப*ைச_ெப.(ப*ைச_ெப.) ெசெபா� 

ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) பளி1� எ�9 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அ�ய 

நிற�தா
 ேபாA $ேதவா.6.748.3 

 ேகால மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி�� இழி5 ெபா�னி ந�ந<
� �ட�ைத� 

கீ��ேகா=ட�� எ J�தனாேர. $ேதவா.6.748.4 

 &> ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வள
மதி5 

@�9_ெப.(@�9_ெப.) ஆ6� 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) &ைளஞாயி9 

அ�ன மல
�கBக# @�9 $ேதவா.6.749.1 

 அ> ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

சில/_ெப.(சில/_ெப.) ஒலி5 அ�# ஆ
 ேசாதி அணி 

&9வ-_ெப.(&9வ-_ெப.) ெசRவா5 அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ6� 

ேதா�ற_�ைற.எ*.(ேதா�9_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.749.2 

 �> ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இைட மடவா# 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 3ட
* ேசாதி�கட- 

ெசெபா� மைல ேபா- இ� நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.6.749.3 

 �> ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ� 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அக�ேத /��தா
 ேபாA �ட�ைத� 

கீ��ேகா=ட�� எ J�தனாேர. $ேதவா.6.749.4 

 கா
 இல1� தி� உ�வ�தவ$� ம$ைற� கமல�தி- காரண$� 

கா=சி_ெப.(கா=சி_ெப.) ஒBணா* $ேதவா.6.750.1 

 சீ
 இல1� தழ-பிழபி� சிவ�தா
 ேபாA சிைல வைளவி�� 

அDண
_ெப.(அDண
_ெப.) /ர சிைத�தா
 ேபாA $ேதவா.6.750.2 



 பா
 இல1� /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) அன- கா- பரமாகாச ப�தி மதி 3�தி5 

ஆ6 பர�தா
 ேபாA $ேதவா.6.750.3 

 J
 இல1� ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) �மர� தாைத ேபாA �ட�ைத� 

கீ��ேகா=ட�� எ J�தனாேர $ேதவா.6.750.4 

 F* 2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) த:D /கN
 உ#ளா
 /ற_ெப.(/ற_ெப.) பய�தா
 

அற_ெப.(அற_ெப.) /� F����தி /�� $ேதவா.6.751.1 

 மா* 2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பழன�தா
 

ெந6�தான�தா
 மா தவ�� வள
 ேசா$9��ைறயா
 ந-ல_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) 

$ேதவா.6.751.2 

 த<* 2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) திகி�_ெப.(திகி�_ெப.) 

தி�மாA�� ஈ��_ெப.(ஈ��_ெப.) தி� ஆைன�காவி- ஓ
 சில�தி�� அ� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.6.751.3 

 ேகா* ேசாழ
_ெப.(ேசாழ
_ெப.) �ல�� அர3_ெப.(அர3_ெப.) 

ெகா?�தா
_வி.&.(ெகா?_வி.+��_இ.கா._ஆ
_பட
.ப�.) ேபாA �ட�ைத� 

கீ��ேகா=ட�� எ J�தனாேர. $ேதவா.6.751.4 

 ெபா1� அரவ
 /லி�ேதால
 /ராண
 மா
பி-_ெப.(மா
/_ெப.+இ-_இட.ேவ.) 

ெபாறி கிள
 ெவBFண P- /னித
 ேபாA $ேதவா.6.752.1 

 ச1� அரவ� கட-_ெப.(கட-_ெப.) &க? த=டவி=? ச�ர நட ஆ=? உக�த 

ைசவ
 ேபாA $ேதவா.6.752.2 

 அ1� அரவ� தி�வ>�� ஆ=பிைழ.ப த�ைத-அ�தணைன அற எறி�தா
�� 

அ�# அ.ேபாேத $ேதவா.6.752.3 

 ெகா1�_ெப.(ெகா1�_ெப.) அரவ* சைட� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

ெகா?�தா
_வி.&.(ெகா?_வி.+��_இ.கா._ஆ
_பட
.ப�.) ேபாA �ட�ைத� 

கீ��ேகா=ட�� எ J�தனாேர. $ேதவா.6.752.4 



 ஏவி இட
�கட- இைட. ப=? இைள�கி�ேறைன இ._3=.(இ_பதி.ெப.+._ஒ$.) 

பிறவி அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) ஏற வா1கி ஆ1ேக 

$ேதவா.6.753.1 

 Jவி அம�ல� அைன�� உ�வி. 

ேபாக_�ைற.எ*.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) �றியி- அ9�ண�� ஆB? 

ெகாBடா
 ேபாA $ேதவா.6.753.2 

 தாவி &த- காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ய&ைன க1ைக 

சர3வதி ெபா$றாமைர. /=கரணி ெதBந<
� $ேதவா.6.753.3 

 ேகாவிெயா? �மா� வ� த<
�த 

2��த_ெப.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) �ட�ைத� கீ��ேகா=ட�� 

எ J�தனாேர $ேதவா.6.753.4 

 ெசறி ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சி�ைத தH# 

ெதளி��_வி.எ*.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேதறி� தி�தி�� 

சிவ/வன�� அ&த ேபாA $ேதவா.6.754.1 

 ெநறி ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) �ழலி உைம 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ஆக 

நிைற��_வி.எ*.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அமர
 

கண_ெப.(கண_ெப.) வண1க நி�றா
 ேபாA $ேதவா.6.754.2 

 மறி ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கரதல�� எ 

ைம�த
 ேபாA மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) இல1ைக� ேகா� மல1க வைர�கீ� 

இ=? $ேதவா.6.754.3 

 �றி ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இ� இைச 

ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�தா
 ேபாA �ட�ைத� 

கீ��ேகா=ட�� எ J�தனாேர. $ேதவா.6.754.4 

 /��� அமர
 ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� /க� 

த�ேகா� காB ேபா
 விைடயி� பாக� காB /வன_ெப.(/வன_ெப.) ஏ: 

$ேதவா.6.755.1 



 வி���_வி.எ*.(வி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பல உயி
 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) விள1கினா� காB விைர� 

ெகா�ைற� கBணிய� காB ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) நா�� $ேதவா.6.755.2 

 ெதா��� &த- பைட�ேதாைன* சிர ெகாBேடா� காB த<
�த� காB 

தி�மா- ஓ
 ப1க�தா� காB $ேதவா.6.755.3 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) வய-_ெப.(வய-_ெப.) /ைட த:D தி�. /�L�--

தி�� தளியா� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

சி�ைதயாேன $ேதவா.6.755.4 

 வா
 ஆ� &ைல_ெப.(&ைல_ெப.) ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) ப1க�தா� காB 

மாமைறக# ஆயவ� காB மB� விB� $ேதவா.6.756.1 

 J
 ஆ
 ெவ�தழலவH கா$9 ந<� �லவைர5 ஆயவ� காB ெகா? 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBட $ேதவா.6.756.2 

 கா
 ஆ� கBட� காB எBேதாள� காB கயிைல மைல.-ெபா�.ப� காB 

வி�.ேபா? எ�9 $ேதவா.6.756.3 

 ேத
 ஆ� ெந?வ <தி� தி�. /�L�--தி�� தளியா� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.756.4 

 மி� கா=? ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ம�1�- உைமயா=� எ�9 வி�.பவ� 

காB ெபா�./ வலி* சிைல� ைகேயா� காB $ேதவா.6.757.1 

 ந�_ெப.அ.(ந-_ெப.அ.) பா=?. /லவனா6* ச1க_ெப.(ச1க_ெப.) ஏறி 

ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) கனக�கிழி த�மி�� அ�ளிேனா� காB $ேதவா.6.757.2 

 ெபா� கா=ட� க>�ெகா�ைற ம�1ேக 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /ன� க�த#_ெப.(கா�த#_ெப.) 

ைக கா=ட கB? வB?_ெப.(வB?_ெப.) $ேதவா.6.757.3 

 ெத� கா=? ெச: /றவி�தி�. /�L�--தி�� தளியா� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.757.4 



 ஏ? ஏ9 மல
�கமல�� அயH மாA இ�திரH 

பணி��_வி.எ*.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) இ��கி�றா� காB $ேதவா.6.758.1 

 ேதா?_ெப.(ேதா?_ெப.) ஏ9 மல
�க?�ைக வ�னி ம�த ��னிய 

ெச�சைடயா� காB �க#_ெப.(�க#_ெப.) த<
 ச1க_ெப.(ச1க_ெப.) 

$ேதவா.6.758.2 

 மா? ஏறி &�� 

ஈH_ெப.எ*.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

கான-_ெப.(கான-_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) மைற�கா=? மாமணி காB 

வள_ெப.(வள_ெப.) ெகா# ேமதி $ேதவா.6.758.3 

 ேச? ஏறி ம?. ப>5 தி�. /�L�--தி�� தளியா� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.758.4 

 க� ம�D வ-விைன ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) கா$றினா� காB கா ம� 

F1_ெப.அ.(F_ெப.அ.) க*சி ஏகப�தா� காB $ேதவா.6.759.1 

 ெப� ம�D ேப
 உலகி- பிணிக# த<
�� ெப�ப$ற� தB/லி0
 ம�9 ஆQ 

காB $ேதவா.6.759.2 

 த� ம�D ெகாைட� தட�ைக அளைக�ேகா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ச1கா�தி 

ஆ8�--தனி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) காB $ேதவா.6.759.3 

 தி� ம�D ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) /ைட 2� தி�. /�L�--தி�� தளியா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன 

$ேதவா.6.759.4 

 கா/_ெப.(கா/_ெப.) ஆ? ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) உைமயா# காண ந=ட 

கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) /��தவ� காB ைகயி- 

ெவ6ய_�றி.வி.&.(ெவ6_ெப.+அ_பட
.ப�.) $ேதவா.6.760.1 



 பா/_ெப.(பா/_ெப.) ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ப?தைலயி- 

பலி ெகா#ேவா� காB பவள�தி� ப�வைர ேபா- ப> ம�தா� காB 

$ேதவா.6.760.2 

 தா/ ஆ? சின விைடேய பகடா� 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ச1கர� காB ெபா1� 

அரவ�க*ைசேயா� காB $ேதவா.6.760.3 

 ேச/ ஆ? வய-_ெப.(வய-_ெப.) /ைட 2� தி�. /�L�--தி�� தளியா� 

காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன 

$ேதவா.6.760.4 

 ெவறி விரD மல
�ெகா�ைற விள1� தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) வ�னிெயா? 

வி�சைட ேம- மிைல*சினா� காB $ேதவா.6.761.1 

 ெபாறி விரD கத_ெப.(கத_ெப.) நாக_ெப.(நாக_ெப.) அ�கிேனா? FBடவ� 

காB ெபா� /லி�ேதா- ஆைடயா� காB $ேதவா.6.761.2 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அ�ய UBெபா�#க# ஆயினா� காB 

ஆயிர_ெப.(ஆயிர_ெப.) ேப
 உைடயவ� காB அ தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) 

கான-_ெப.(கான-_ெப.) $ேதவா.6.761.3 

 ெசறி ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) 2� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட� தி�. /��--

தி�� தளியா� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� 

சி�ைதயாேன $ேதவா.6.761.4 

 /�� அைட�த_ெப.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேவதிய$� ஆ6� 

கால$ கா6�த_ெப.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணிய� காB 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) நைக ெவ#வைளயா# அ�ச $ேதவா.6.762.1 

 மி�� எதி
�த கா� ெவ�வ உ��த_ெப.எ*.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ேகா� காB ெவBமதிைய� கைல ேச
�த திBைமேயா� காB $ேதவா.6.762.2 



 அ�� அ�/ ெப�_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) /�ைன_ெப.(/�ைன_ெப.) ெந�1� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆ8��� அதிபதி காB அ 

தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) ெத�ற- $ேதவா.6.762.3 

 தி�� அைண��_வி.எ*.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வ� ம�1கி--

தி�. /�L�--தி�� தளியா� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.762.4 

 ப$றவ� காB ஏேனா
�� வாேனா��� பராபர� காB த�க� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேவ#வி ெச$ற $ேதவா.6.763.1 

 ெகா$றவ� காB ெகா?�சின�ைத அட1க* ெச$9 ஞான�ைத ேம- 

மி��த- ேகாளா� ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.763.2 

 ெப$றிய� காB பிற1� அ�வி� க:���ற�� எ பி�ஞக� காB ேப
 

எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஆ
 காமேவைள* $ேதவா.6.763.3 

 ெச$றவ� காB சீ
 ம�D தி�. /�L�--தி�� தளியா� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.763.4 

 உர_ெப.(உர_ெப.) மதி�த சல�தர� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) கீBட ஓ
 ஆழி பைட�தவ� காB உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

2: $ேதவா.6.764.1 

 வர_ெப.(வர_ெப.) மதி�த கதிரவைன. ப- 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) காB 

வானவ
ேகா� /ய_ெப.(/ய_ெப.) ெநா��த வ-லாள� காB $ேதவா.6.764.2 

 அர மதி��* ெசெபா�னி� ஆர_ெப.(ஆர_ெப.) Fணா அணி�தவ� காB 

அைலகட- 2� இல1ைக ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) $ேதவா.6.764.3 

 சிர ெநா��த ேசவ>_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ>_ெப.) காB தி�. /�L�--தி�� 

தளியா� காB அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன 

$ேதவா.6.764.4 



 பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அ>யா
 பரவ� கBேட� ப�த
 

கண_ெப.(கண_ெப.) கBேட� ெமா6�த Fத $ேதவா.6.765.1 

 ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) &ழவ அதிர� கBேட� அ1ைக 

அன- கBேட� க1ைகயாைள� $ேதவா.6.765.2 

 ேகாட-_ெப.(ேகாட-_ெப.) அரD ஆ
 சைடயி- கBேட� ெகா�கி� 

இத�_ெப.(இத�_ெப.) கBேட� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) கBேட� 

$ேதவா.6.765.3 

 வாட--தைல ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ைகயி- கBேட�-வா6@
 அ>கைள 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.765.4 

 பாலி� ெமாழியா# ஓ
 பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) கBேட� 

பதிெனBகண& பயில� கBேட� $ேதவா.6.766.1 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல_ெப.) நிற&Bட கBட கBேட� ெந$றி-Uத- கBேட� 

ெப$ற_ெப.(ெப$ற_ெப.) கBேட� $ேதவா.6.766.2 

 காைல� கதி
 ெச6 மதிய கBேட� கர�ைத_ெப.(கர�ைத_ெப.) தி�&>ேம--

ேதா�ற� கBேட� $ேதவா.6.766.3 

 மாைல* சைட5 &>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

கBேட�-வா6@
 அ>கைள நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.766.4 

 மBைண� திகழ நட அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஆ? வைர 

சில/_ெப.(சில/_ெப.) ஆ
�கி�ற பாத_ெப.(பாத_ெப.) கBேட� 

$ேதவா.6.767.1 

 விBணி--திக: &>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

கBேட� ேவட பல ஆ சா�ைத கBேட� $ேதவா.6.767.2 

 நBணி. பி�யா ம:D கBேட� நாAமைற அ1க ஓத� கBேட� 

$ேதவா.6.767.3 



 வBண_ெப.(வBண_ெப.) ெபாலி��-இல1� ேகால கBேட�-வா6@
 

அ>கைள நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.767.4 

 விைள�த ெப�_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) ப�தி Jர 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெம6 அ>யா
 தைம 

வி�ப� கBேட� $ேதவா.6.768.1 

 இைள�� கத_ெப.(கத_ெப.) நாக_ெப.(நாக_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

கBேட� எ� பி�கல திக��� ேதா�ற� கBேட� $ேதவா.6.768.2 

 திைள�� தி�மா
பி- ந<9 கBேட� ேசB_ெப.(ேசB_ெப.) ஆ
 

மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) @�9 ெபா�ற அ�9 $ேதவா.6.768.3 

 வைள�த வா�சிைல5 ைகயி- கBேட�-வா6@
 அ>கைள 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.768.4 

 கா� மைற5 ேபாதக�தி� உ�ைவ கBேட� காலி- கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) 

கBேட� கா�யி� ேதா- 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.769.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) மைறய. ேபா
�த வ>D கBேட� உ#க மனைவ�த 

உண
D கBேட� $ேதவா.6.769.2 

 நா- மைறயாேனா? ெந>ய மாA 

நBணி_வி.எ*.(நB�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வர� கBேட� திBண 

ஆக $ேதவா.6.769.3 

 மா�மறி த ைகயி- ம�வ� கBேட�-வா6@
 அ>கைள 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.769.4 

 அ> ஆ
 சில/_ெப.(சில/_ெப.) ஒலிக# ஆ
.ப� கBேட� 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) அவ
�ேக ஈ�த க�ைண கBேட� $ேதவா.6.770.1 



 &> ஆ
 சைடேம- அரவ @�க @�. பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேபா6 மைறய� 

கBேட� $ேதவா.6.770.2 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ஆ
 அத�ேம- இடப கBேட� ேகாவண& கீI 

�லாவ� கBேட� $ேதவா.6.770.3 

 வ> ஆ� @ இைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ைகயி- கBேட�-வா6@
 

அ>கைள நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.770.4 

 �ைழ ஆ
 தி��ேதா? காதி- கBேட� ெகா�கைர5 ச*சா�5 ெகா#ைக 

கBேட� $ேதவா.6.771.1 

 இைழ ஆ
 /� P- வல�ேத கBேட� ஏ� இைச யா� வ <ைண &ரல� கBேட� 

$ேதவா.6.771.2 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ஆ
 சைட கBேட� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) கBேட� 

த�ைகெயா? தாள கற1க� கBேட� $ேதவா.6.771.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ
 தி�மிட9 ம$9 கBேட�-வா6@
 அ>கைள 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.771.4 

 ெபா��தாத ெச6ைக ெபாலிய� கBேட� ேபா$9_ஏவ.(ேபா$9_வி.) இைச�� 

விBேணா
_ெப.(விBேணா
_ெப.) /கழ� கBேட� $ேதவா.6.772.1 

 பா��தா
�� அ�I பா�3 கBேட� பா
 ஆகி. /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி$ைக கBேட� $ேதவா.6.772.2 

 வி���_ெப.(வி���_ெப.) ஆ6. 

பர�த_ெப.எ*.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) 

கBேட� ெம-லியA விநாயகH ேதா�ற� கBேட� $ேதவா.6.772.3 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) ஆ6. பிணி த<
�� ஆ9 கBேட�-வா6@
 

அ>கைள நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.772.4 



 ெம6 அ�ப
 ஆனா
�� அ�I கBேட� ேவ?வனா6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நிைல5 கBேட� 

$ேதவா.6.773.1 

 ைக அ/_ெப.(அ/_ெப.) அரB_ெப.(அரB_ெப.) எ��த கா=சி_ெப.(கா=சி_ெப.) 

கBேட� க1கண& அ1ைக� கனA கBேட� $ேதவா.6.773.2 

 ஐய பல ஊ
 தி�ய� கBேட� அ�றவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேவ#வி 

அழி��_வி.எ*.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�� $ேதவா.6.773.3 

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

கBேட�-வா6@
 அ>கைள நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.773.4 

 கல1க_�ைற.எ*.(கல1�_வி.+அ+�ைற.எ*.�றி.) இ�வ
�� அழ- ஆ6 

ந<Bட_ெப.எ*.(ந<#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) காரண& கBேட� க� 

ஆ6 நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.774.1 

 பல1க# தா��� உக�த பB/ கBேட� பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) ஒலி எலா 

Jட� கBேட� $ேதவா.6.774.2 

 இல1ைக� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) சிர1க# ப�� இ9�� அவH�� 

ஈ�த ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) கBேட� $ேதவா.6.774.3 

 வல1ைக� தல��# அனA கBேட�-வா6@
 அ>கைள 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.774.4 

 ஒ�றா உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�� ஆனா
 தாேம ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

ேதா9 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உய
�தா
 தாேம $ேதவா.6.775.1 

 நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ1� நிமி
�தா
 தாேம ந<
 

வளி_ெப.(வளி_ெப.) த< ஆகாச ஆனா
 தாேம $ேதவா.6.775.2 



 ெகா�9_வி.எ*.(ெகா-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ� J$ைற 

உைத�தா
 தாேம ேகால. பழைன உைடயா
 தாேம $ேதவா.6.775.3 

 ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ? த<
�த1க# ஆனா
 

தாேம தி� ஆல1கா? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம. 

$ேதவா.6.775.4 

 மைலமகைள. பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) அம
�தா
 தாேம வாேனா
 

வண1க.ப?வா
 தாேம $ேதவா.6.776.1 

 சலமகைள* ெச�சைடேம- ைவ�தா
 தாேம :சரB: எ�9 இ�.பா
க=� 

அ�ப
 தாேம $ேதவா.6.776.2 

 பலபலD ேவட1க# ஆனா
 தாேம பழைன பதியா உைடயா
 தாேம 

$ேதவா.6.776.3 

 சிைல மைலயா @எயிA அ=டா
 தாேம தி� ஆல1கா? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம 

$ேதவா.6.776.4 

 ஆ உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) ஐ�� உக�தா
 தாேம 

அளD இ- ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) உைடயா
 தாேம $ேதவா.6.777.1 

 F உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) நா$ற_ெப.(நா$ற_ெப.) 

ஆ6 நி�றா
 தாேம /னித. ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா
 தாேம $ேதவா.6.777.2 

 பா உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) 

உக.பா
 தாேம பழைன பதியா உைடயா
 தாேம $ேதவா.6.777.3 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) உ$9 அ> பரவ நி�றா
 தாேம தி� ஆல1கா? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம. 

$ேதவா.6.777.4 



 நா9 F1ெகா�ைற &>யா
 தாேம நா-மைறேயா? ஆ9 அ1க 

ெசா�னா
_வி.&.(ெசா-_வி.+�_இ.கா.+ஆ
_பட
.ப�.) தாேம $ேதவா.6.778.1 

 மா9 இலா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைடயா
 தாேம மா மதிய ெச�சைடேம- 

ைவ�தா
 தாேம $ேதவா.6.778.2 

 பாறினா
 ெவBதைலயி- உBடா
 தாேம பழைன பதியா உைடயா
 தாேம 

$ேதவா.6.778.3 

 ேதறினா
 சி�த�� இ��தா
 தாேம தி� ஆல1கா? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம. 

$ேதவா.6.778.4 

 அ-A பகA ஆ6 நி�றா
 தாேம அ�தி5 ச�தி5 ஆனா
 தாேம 

$ேதவா.6.779.1 

 ெசா-A ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) எலா ஆனா
 தாேம ேதா�திர& 

சா�திர& ஆனா
 தாேம $ேதவா.6.779.2 

 ப- உைர�� பா எலா ஆனா
 தாேம பழைன பதியா உைடயா
 தாேம 

$ேதவா.6.779.3 

 ெச-A_ெப.எ*.(ெச-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெநறி கா=ட வ-லா
 

தாேம தி� ஆல1கா? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம 

$ேதவா.6.779.4 

 ெதாB? ஆ6. பணிவா
�� அணியா
 தாேம L ந<9 அணி5 3வBட
 தாேம 

$ேதவா.6.780.1 

 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) தாமைரயாH மாA ேதட தழ- உ� ஆ6 

ஓ1கி_வி.எ*.(ஓ1�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நிமி
�தா
 தாேம 

$ேதவா.6.780.2 

 பB தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) இைச பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�றா
 தாேம பழைன பதியா உைடயா
 தாேம $ேதவா.6.780.3 



 திBேதா#க# எ=? உைடயா
 தாேம தி� ஆல1கா? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம. 

$ேதவா.6.780.4 

 ைம ஆ� கBட-மிட$றா
 தாேம மயான�தி- 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) மகி��தா
 தாேம $ேதவா.6.781.1 

 ஐயா9 ஆ8� ஆைன�காD அபல& ேகாயிலா� ெகாBடா
 தாேம 

$ேதவா.6.781.2 

 ைப ஆ? அரவ அைச�தா
 தாேம பழைன பதியா உைடயா
 தாேம 

$ேதவா.6.781.3 

 ெச6யா#_வி.&.(ெச6_வி.+ஆ_எதி
.ம.+அ#_பட
.ஒ�.) வழிபட நி�றா
 தாேம 

தி� ஆல1கா? உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெச-வ
 தாேம $ேதவா.6.781.4 

 விB_ெப.(விB_ெப.) &:� மB_ெப.(மB_ெப.) &:� ஆனா
 தாேம 

மி�ேகா
க# ஏ�� �ண�தா
 தாேம $ேதவா.6.782.1 

 கB விழியா� காமைன5 கா6�தா
 தாேம கால1க# ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

கட�தா
 தாேம $ேதவா.6.782.2 

 பB இயA பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) உக.பா
 தாேம பழைன பதியா உைடயா
 

தாேம $ேதவா.6.782.3 

 திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) ம:வா# ஏ�� கர�தா
 தாேம தி� ஆல1கா? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம. 

$ேதவா.6.782.4 

 கா
 ஆ
 கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ைச உBடா
 தாேம கயிைல மைலைய 

உைடயா
 தாேம $ேதவா.6.783.1 

 ஊ
 ஆக ஏகப உக�தா
 தாேம ஒ$றி0
 ப$றி இ��தா
 தாேம $ேதவா.6.783.2 

 பாரா
 /கழ.ப?வா
 தாேம பழைன பதியா உைடயா
 தாேம $ேதவா.6.783.3 



 த<ராத_எதி
.ம.ெப.எ*.(த<
_வி.+ஆ�_எதி
.ம.+அ_ெப.எ*.�றி.) வ-விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) த<
.பா
 தாேம தி� ஆல1கா? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம. 

$ேதவா.6.783.4 

 மாைல. பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ�தா
 தாேம வB 

கயிைல மா மைலைய வ�தியாத $ேதவா.6.784.1 

 ந<ல� கட-_ெப.(கட-_ெப.) 2� இல1ைக� ேகாைன ெநா�ய விரலா- 

அட
�தா
 தாேம $ேதவா.6.784.2 

 பா- ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

நிற�தா
 தாேம பழைன பதியா உைடயா
 தாேம $ேதவா.6.784.3 

 சீல�தா
 ஏ�� திற�தா
 தாேம தி� ஆல1கா? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம. 

$ேதவா.6.784.4 

 ெதாBட
��� Lெநறி ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன 2� நரகி- 

வ <ழாேம கா.பா� த�ைன $ேதவா.6.785.1 

 அBட���� அ.பாைல�� அ.பாலாைன ஆதிைர நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ஆதா��த அமா� த�ைன $ேதவா.6.785.2 

 &Bட�தி� &ைள�� எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) த< 

ஆனாைன @ உ�வ�� ஓ
 உ� ஆ6 &த- ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.785.3 

 தBட�தி--தைலயால1காட� த�ைன சாராேத சால நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.785.4 

 அ�� இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அைரயாைன அமா� 

த�ைன அDண
_ெப.(அDண
_ெப.) /ர ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெநா>யி- எ� 

ெச6தாைன $ேதவா.6.786.1 



 ெகா�� இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ம�ட�� எ J�த� 

த�ைன �Bடல ேச
 காதாைன �ைழவா
 சி�ைத $ேதவா.6.786.2 

 /�� இ���_வி.எ*.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ேபாகாத /னித� 

த�ைன /Bணியைன எBண(அ)� சீ
. ேபாக எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

$ேதவா.6.786.3 

 த�� இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தைலயால1காட� 

த�ைன சாராேத சால நா#_ெப.(நா#_ெப.) ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.786.4 

 ெம6�தவ�ைத ேவத�ைத ேவதவி�ைத விள1� இளமாமதி 2? விகி
த� 

த�ைன $ேதவா.6.787.1 

 எ6�� அவேம உழித�த ஏைழேயைன இட
�கடலி- வ <ழாேம ஏற வா1கி 

$ேதவா.6.787.2 

 ெபா6�தவ�தா
 அறியாத ெநறி நி�றாைன /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) கர�தி=? 

உைமெயா? ஒ�பாக நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.787.3 

 த��வைன தைலயால1காட� த�ைன சாராேத சால நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.787.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

திைச&கனா6 தி�மா- ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெச:� 3ட
 ஆ6 த< ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.788.1 

 /வ� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) /வன1க# அைன�� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெபா� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &�� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.788.2 



 பவ� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பவன1க# அைன�� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ப3_ெப.(ப3_ெப.) ஏறி தி�வா� 

ஓ
 பவனா6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.788.3 

 தவ� ஆய தைலயால1காட� த�ைன சாராேத சால நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.788.4 

 க1ைக எH க? /னைல� கர�தா� த�ைன கா ம� Fெபாழி- க*சி� 

கப� த�ைன $ேதவா.6.789.1 

 அ ைகயினி- மா� மறி ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ�தினாைன ஐயா9 

ேமயாைன ஆ8ராைன $ேதவா.6.789.2 

 ப1க இலா அ>யா
��. பா��தா� த�ைன பா�திநியம�தாைன பா2ராைன 

$ேதவா.6.789.3 

 ச1கரைன தைலயால1காட� த�ைன சாராேத சால நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.789.4 

 விட_ெப.(விட_ெப.) திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

அரD அைர ேம- வ <�கினாைன விBணவ
�� எBண(அ)�ய அளவினாைன 

$ேதவா.6.790.1 

 அைட�தவைர அம�லக ஆ#வி.பாைன அெபா�ைன கப மா 

களி9_ெப.(களி9_ெப.) அ=டாைன $ேதவா.6.790.2 

 மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) ஒ�பாகைன ம�ட_ெப.(ம�ட_ெப.) த�ேம- 

வா
/னA வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரD மதி5 ைவ�த $ேதவா.6.790.3 

 தட1கடைல தைலயால1காட� த�ைன சாராேத சால நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.790.4 

 விைட ஏறி� கைடேதா9 பலி ெகா#வாைன வ <ர=ட ேமயாைன 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றாைன $ேதவா.6.791.1 



 &ைட நா9_ெப.எ*.(நா9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) &�கா=>- 

ஆடலாைன &�னாைன பி�னாைன அ� நாளாைன $ேதவா.6.791.2 

 உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ�-ேதாேல உக�தா� த�ைன உைம 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பாக��# 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) த�ைன $ேதவா.6.791.3 

 சைடயாைன தைலயால1காட� த�ைன சாராேத சால நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.791.4 

 க�/_ெப.(க�/_ெப.) இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

க=>தைன கனிைய ேதைன க�றா.பி� ந?தறிைய காைறயாைன 

$ேதவா.6.792.1 

 இ�/_ெப.(இ�/_ெப.) அம
�த_ெப.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

@ இைலேவ- ஏ�தினாைன எ�னாைன ெத� ஆைன�காவா� த�ைன 

$ேதவா.6.792.2 

 3�/_ெப.(3�/_ெப.) அம� மல
�ெகா�ைற 2>னாைன Lயாைன 

தா6_ெப.(தா6_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) உல��� 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.792.3 

 த� ெபா�ைள தைலயால1காட� த�ைன சாராேத சால நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.792.4 

 பB? அளD நர/_ெப.(நர/_ெப.) ஓைச. பயைன பாைல ப?பயைன 

க?ெவளிைய கனைல கா$ைற $ேதவா.6.793.1 

 கBட(அ)ளவி- களி J
வா
�� எளியா� த�ைன காரணைன நாரணைன 

கமல�ேதாைன $ேதவா.6.793.2 

 எB தள இ- எ� ெந�ச��#ேள 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) எமாைன ைகமாவி� 

உ�ைவ ேப�_ெப.எ*.(ேப�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.793.3 



 தB?_ெப.(தB�_ெப.) அரைன தைலயால1காட� த�ைன சாராேத சால 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.793.4 

 ைக�தல1க# இ�ப� உைட அர�க
 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) கயிைல 

மைல அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) த�ைன� க�தா� ஓ> $ேதவா.6.794.1 

 &�� இல1� &> �ள1க வைளக# எ$றி &?�தA தி�விர- 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) ேம- 

ைவ.ப $ேதவா.6.794.2 

 ப�� இல1� வாயாA பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) 

ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பா��� அவH�� 

:இராவண�: எ�9 ஈ�த நாம� $ேதவா.6.794.3 

 த��வைன தைலயால1காட� த�ைன சாராேத சால நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ேபா�கிேனேன $ேதவா.6.794.4 

 பாராைன பா�ன� பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆனாைன பைட./ ஆகி. ப- 

உயி
�� பா�ேவா� த�ைன $ேதவா.6.795.1 

 ஆராத இ�ன&ைத அ>யா
 த1க=� அைன�� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆனாைன அமர
 ேகாைன $ேதவா.6.795.2 

 கா
 ஆ� கBடைன கயிைல ேவ�ைத க��வா
 மன�தாைன கால$ ெச$ற 

$ேதவா.6.795.3 

 சீராைன ெச-வைன தி� மா$ேப$9 எ ெசபவள���றிைன 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைட�ேத� நாேன. 

$ேதவா.6.795.4 

 விைள�கி�ற ந<
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வி�� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) விBேணா? மB_ெப.(மB_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) விள1� ெசெபா� 

$ேதவா.6.796.1 



 �ைள�கி�ற �ைள ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேசாதி 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) LBட(அ)�ய 3ட
 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) �ள�� இ- 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேம- $ேதவா.6.796.2 

 &ைள�கி�ற கதி
 மதி5 அரD ஒ�றி &ழ1�_ஏவ.(&ழ1�_வி.) ஒலி 

ந<
�க1ைகெயா? @வா� எ�9 $ேதவா.6.796.3 

 திைள�கி�ற சைடயாைன தி� மா$ேப$9 எ ெசபவள���றிைன 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைட�ேத� நாேன. 

$ேதவா.6.796.4 

 மைலமக# தேகா� அவைன மாந<
 &�ைத மரகத�ைத மாமணிைய ம-� 

ெச-வ� $ேதவா.6.797.1 

 கைல நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) ைகயாைன கப� த�ைன காB/ 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெச:�3டைர� கனக� ��ைற $ேதவா.6.797.2 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) ெபா�ய ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$9 

ேமனியாைன ெம6ய>யா
 ேவB?வேத ேவB?வாைன $ேதவா.6.797.3 

 சிைல நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) கர�தாைன தி� மா$ேப$9 எ 

ெசபவள���றிைன ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அைட�ேத� நாேன. $ேதவா.6.797.4 

 உ$றாைன உட-_ெப.(உட-_ெப.) தன�� ஓ
 உயி
 ஆனாைன ஓ1கார�� 

ஒ�வைன அ1� உைம ஓ
பாக $ேதவா.6.798.1 

 ெப$றாைன பி�ஞகைன பிறவாதாைன ெபா�யனD அ�யனD 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) &�ேன $ேதவா.6.798.2 

 க$றாைன க$பனD தாேன ஆய க*சி ஏகபைன கால� வ <ழ* $ேதவா.6.798.3 

 ெச$றாைன திக� ஒளிைய தி� மா$ேப$9 எ ெசபவள���றிைன 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைட�ேத� நாேன. 

$ேதவா.6.798.4 



 ந<9 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<9 உமி: ெந�./ 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நிைனD 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நிைனD 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மைலயா� ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) $ேதவா.6.799.1 

 J9 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) J$9 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேகாI 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) �ண_ெப.(�ண_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) �ைறயாத உவைக� 

கBண <
_ெப.(கBண <
_ெப.) $ேதவா.6.799.2 

 ஆறாத ஆன�த�� அ>யா
 ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

அநாசார ெபா9�� அ�ளி அவ
ேம- எ�9 $ேதவா.6.799.3 

 சீறாத ெப�மாைன தி� மா$ேப$9 எ ெசபவள���றிைன 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைட�ேத� நாேன. 

$ேதவா.6.799.4 

 ம�D இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மைற. ெபா�ைள மைற�கா=டாைன மற./ 

இலிைய மதி ஏ�� சைடயா� த�ைன $ேதவா.6.800.1 

 உ� நிலD ஒB3டைர உபராைன உைர./ இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

தவ�தாைன உலகி� வி�ைத $ேதவா.6.800.2 

 க� நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) கBடைன காள�தி(6)ைய க��வா
 மன�தாைன 

க-வித�ைன $ேதவா.6.800.3 

 ெச� நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) பைடயாைன தி� மா$ேப$9 எ 

ெசபவள���றிைன ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அைட�ேத� நாேன. $ேதவா.6.800.4 

 பிற.பாைன பிறவாத ெப�ைமயாைன ெபா�யாைன அ�யாைன 

ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) ஆய $ேதவா.6.801.1 



 நிற�தாைன நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) மலைன நிைனயாதாைர 

நிைனயாைன நிைனேவாைர நிைனேவா� த�ைன $ேதவா.6.801.2 

 அற�தாைன அறேவாைன ஐய� த�ைன அBண-_ெப.(அBண-_ெப.) தைன 

நBண(அ)�ய அமர
 ஏ�� $ேதவா.6.801.3 

 திற�தாைன திக� ஒளிைய தி� மா$ேப$9 எ ெசபவள���றிைன 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைட�ேத� நாேன. 

$ேதவா.6.801.4 

 வானக�தி- வள
 &கிைல மதிய த�ைன வண1�வா
 மன�தாைன வ>D 

ஆ
 ெபா�ைன $ேதவா.6.802.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அக�தி- உ9�ைணைய உலவாதாைன ஒ$றி0
 

உ�தமைன ஊழி� க�ைற $ேதவா.6.802.2 

 கானக��� க�1களி$ைற காள�தி(6)ைய க��வா
 க��தாைன க�ைவ 

@ல� $ேதவா.6.802.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அக�தி- இ�3ைவைய தி� மா$ேப$9 எ 

ெசபவள���றிைன ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அைட�ேத� நாேன. $ேதவா.6.802.4 

 &$றாத &:&தைல &ைளைய ெமா=ைட &:மலா�� @
�திைய 

&னியா� எ�9 $ேதவா.6.803.1 

 ப$9 ஆகி. ப- உயி
�� பா�ேவா� த�ைன பராபரைன பர�3டைர 

பா�ேவா
 ெந�சி- $ேதவா.6.803.2 

 உ$றாைன உய
 க�./* சிைலேயா� ந<9 ஆ6 ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

அழ-வா6 ேவவ உ9 ேநா�க�தாைன $ேதவா.6.803.3 

 ெச$றாைன தி�/ர1க# தி� மா$ேப$9 எ ெசபவள���றிைன 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைட�ேத� நாேன. 

$ேதவா.6.803.4 



 வி��தாைன நா- மைறேயா? அ1க ஆ9 ெவ$/ 

எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இராவணைன விரலா- 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.804.1 

 ெநா��தாைன நி�மலைன அமா� த�ைன நிலா நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) 

ெச�சைடேம- நிைற ந<
�க1ைக $ேதவா.6.804.2 

 தா��தாைன ச1கரைன ச/த�ைன தா�யல
க# /ர@�9 தழ-வா6 

ேவவ* $ேதவா.6.804.3 

 சி��தாைன திக� ஒளிைய தி� மா$ேப$9 எ ெசபவள���றிைன 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைட�ேத� நாேன. 

$ேதவா.6.804.4 

 கB தல ேச
 ெந$றி_ெப.(ெந$றி_ெப.) இள1காைள கBடா6 க- 

மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) 2� க�த மாதன�தா� கBடா6 $ேதவா.6.805.1 

 மBதல ேச
 மய�� 

அ9��_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ம���_ெப.(ம���_ெப.) கBடா6 மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) க*சி ஏகப ேமயா� 

கBடா6 $ேதவா.6.805.2 

 விBதல ேச
 விள�� ஒளி ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 மீய*2
 பி�யாத 

விகி
த� கBடா6 $ேதவா.6.805.3 

 ெகாBட-_ெப.(ெகாBட-_ெப.) அ ேச
 கBட�� எ J�த� கBடா6 

ேகா>கா அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழக� தாேன. 

$ேதவா.6.805.4 

 வB?_ெப.(வB?_ெப.) ஆ? F1�ழலா# பாக� கBடா6 மைற�கா=? 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணாள� கBடா6 

$ேதவா.6.806.1 



 பB? ஆ? பழவிைனேநா6 த<
.பா� கBடா6 பரேலாக ெநறி கா=? பரம� 

கBடா6 $ேதவா.6.806.2 

 ெசB? ஆ> அDண
_ெப.(அDண
_ெப.) /ர ெச$றா� கBடா6 தி� ஆ8
� 

தி�@ல=டான� கBடா6 $ேதவா.6.806.3 

 ெகாBடா? அ>யவ
 த மன�தா� கBடா6 ேகா>கா 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழக� தாேன. 

$ேதவா.6.806.4 

 அைல ஆ
�த /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) க1ைக* சைடயா� கBடா6 அ>யா
க=� 

ஆ
 அ&த ஆனா� கBடா6 $ேதவா.6.807.1 

 மைல ஆ
�த மடம1ைக ப1க� கBடா6 வாேனா
க# &>�� அணி ஆ6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.807.2 

 இைல ஆ
�த தி�2ல.பைடயா� கBடா6 ஏ� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) 

கBடா6 $ேதவா.6.807.3 

 ெகாைல ஆ
�த ��சர� ேதா- ேபா
�தா� கBடா6 ேகா>கா 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழக� தாேன 

$ேதவா.6.807.4 

 ம$9 ஆ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ.பா
 இ-லா� கBடா6 மயிலா?�ைற 

இடமா மகி��தா� கBடா6 $ேதவா.6.808.1 

 /$9 ஆ? அரD அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /னித� 

கBடா6 F����தி. ெபா6 இலியா6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.808.2 



 அ$றா
க=� அ$றானா6 நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) 

கBடா6 ஐயா9 அகலாத ஐய� கBடா6 $ேதவா.6.808.3 

 �$றால�� அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) J�த� கBடா6 

ேகா>கா அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழக� தாேன. 

$ேதவா.6.808.4 

 வா
 ஆ
�த வன&ைலயா# ப1க� கBடா6 மா$ேப9 கா.பா மகி��தா� 

கBடா6 $ேதவா.6.809.1 

 ேபா
 ஆ
�த மா-விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஊ
வா� கBடா6 /கNைர 

அகலாத /னித� கBடா6 $ேதவா.6.809.2 

 ந<
 ஆ
�த நிமி
சைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா� கBடா6 நிைன.பா
 

த விைன.பார இழி.பா� கBடா6 $ேதவா.6.809.3 

 J
 ஆ
�த @ இைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) பைடயா� கBடா6 ேகா>கா 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழக� தாேன. 

$ேதவா.6.809.4 

 க> மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மல
�ெகா�ைற* 

சைடயா� கBடா6 கB அ.ப விB_ெப.(விB_ெப.) அ./� ெகா?�தா� 

கBடா6 $ேதவா.6.810.1 

 ப> மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ப-பிறவி அ9.பா� 

கBடா6 ப$9 அ$றா
 ப$றவனா6 

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 $ேதவா.6.810.2 

 அ> மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சில/_ெப.(சில/_ெப.) 

அலப� தி�வா� கBடா6 அமர
 கண_ெப.(கண_ெப.) 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� அமா� கBடா6 

$ேதவா.6.810.3 



 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) மலி�த_ெப.எ*.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மதி--

தி-ைல� J�த� கBடா6 ேகா>கா 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழக� தாேன. 

$ேதவா.6.810.4 

 உைழ ஆ? கரதல ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா� கBடா6 ஒ$றி0
 

ஒ$றியா உைடயா� கBடா6 $ேதவா.6.811.1 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ஆ? க:���ற அம
�தா� கBடா6 காள�தி� க$பக 

ஆ6 நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 

$ேதவா.6.811.2 

 இைழ ஆ? எB /ய�த இைறவ� கBடா6 எ� ெந�ச��#-ந<1கா எமா� 

கBடா6 $ேதவா.6.811.3 

 �ைழ ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நட ஆ? J�த� 

கBடா6 ேகா>கா அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழக� தாேன. 

$ேதவா.6.811.4 

 பட ஆ? ப�னக�க*3 அைச�தா� கBடா6 பரா6��ைற5 பா2� 

ேமயா� கBடா6 $ேதவா.6.812.1 

 நட ஆ> ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) தி�வா� கBடா6 

நா-மைறயி� ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) கBடா6 நாத� கBடா6 

$ேதவா.6.812.2 

 கட_ெப.(கட_ெப.) ஆ? களி9_ெப.(களி9_ெப.) 

உ��த_ெப.எ*.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கBட� கBடா6 கயிலாய 

ேமவி இ��தா� கBடா6 $ேதவா.6.812.3 

 �ட ஆ> இட_ெப.(இட_ெப.) ஆக� 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) கBடா6 ேகா>கா 

அம
��_வி.எ*.(அம
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 



உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) �ழக� தாேன. 

$ேதவா.6.812.4 

 வான��_ெப.(வான_ெப.+அ��_சா�.) இளமதி5 பா/ த�னி- வள
 

சைடேம- ஆதா�.ப ைவ�தா
 ேபாA $ேதவா.6.813.1 

 ேதைன� திைள�� உB? வB?_ெப.(வB?_ெப.) பா? 

தி-ைல_ெப.(தி-ைல_ெப.) நட ஆ? ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) ேபாA 

$ேதவா.6.813.2 

 ஞான�தி� ஒB_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 3ட
 ஆ6 நி�றா
 ேபாA ந�ைம5 

த<ைம5 ஆனா
 ேபாA $ேதவா.6.813.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஒ�� அ>யா
�� இனியா
 ேபாA தி�* சா6�கா=? 

இனி� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 

தாேம. $ேதவா.6.813.4 

 விBேணா
_ெப.(விBேணா
_ெப.) பரவ ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உBடா
 ேபாA 

விய� ���தி ேவ#வி��>யா
 ேபாA $ேதவா.6.814.1 

 அBணாமைல உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

அBண-_ெப.(அBண-_ெப.) ேபாA அதியைரய ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) 

அம
�தா
 ேபாA $ேதவா.6.814.2 

 பB ஆ
 களி வB?_ெப.(வB?_ெப.) பா> ஆ? பரா6��ைற5# ேமய பரம
 

ேபாA $ேதவா.6.814.3 

 திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) ஆ
 /கா
 &�� அைல�� ெதBந<
� தி�* 

சா6�கா=? இனி� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெச-வ
 தாேம $ேதவா.6.814.4 

 கா� இ�ய ேவழ_ெப.(ேவழ_ெப.) உ��தா
 ேபாA காவி�. Fப=>ன�� 

உ#ளா
 ேபாA $ேதவா.6.815.1 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ�ய வ� /ர @�9_ெப.(@�9_ெப.) எ��தா
 ேபாA 

வட கயிைல மைல அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) த இ��ைக ேபாA 

$ேதவா.6.815.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இ�ய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலனா உைடயா
 ேபாA 

உய
 ேதாணி/ர�� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) ேபாA $ேதவா.6.815.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இ�ய மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

பா5_ெப.எ*.(பா6_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெதBந<
. ெபா6ைக� 

தி�* சா6�கா=? இனி� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம 

$ேதவா.6.815.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெவBதைல ேச
 ைகய
ேபாA ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பல கB? இ��தா
 

ேபாA $ேதவா.6.816.1 

 மா� உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) கரதல 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா
 ேபாA மைற�கா=?� ேகா> மகி��தா
 

ேபாA $ேதவா.6.816.2 

 கா� உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) அம
�தா
 ேபாA காமைன5 

கB அழலா- கா6�தா
 ேபாA $ேதவா.6.816.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) திக��� 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தி�* 

சா6�கா=? இனி� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெச-வ
 தாேம. $ேதவா.6.816.4 

 கா
 ம-� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அதாரா
 ேபாA காலைன5 ஓ
 

உைதயா- கBடா
 ேபாA $ேதவா.6.817.1 



 பா
 ம-கி ஏ�த.ப?வா
 ேபாA ப�.பத�ேத ப- ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நி�றா
 

ேபாA $ேதவா.6.817.2 

 ஊ
 ம-� பி*ைச�� உழ�றா
 ேபாA ஓ�L
 ஒ�நாI ந<1கா
 ேபாA 

$ேதவா.6.817.3 

 சீ
 ம-� பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) உக�தா
 ேபாA தி�* சா6�கா=? இனி� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம 

$ேதவா.6.817.4 

 மா வா6 பிள��_வி.எ*.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த மாA 

ெச6ய-மலரவH தாேமயா6 நி�றா
 ேபாA $ேதவா.6.818.1 

 @வாத ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) &த-வ
 ேபாA &���ற@L
 உைடயா
 

ேபாA $ேதவா.6.818.2 

 ேகா ஆய &னித�ேம- வ�த_ெப.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

J$ைற� �ைர கழலா- அ�9 �ைம�தா
 ேபாA $ேதவா.6.818.3 

 ேதவாதிேதவ
�� அ�யா
 ேபாA தி�* சா6�கா=? இனி� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம 

$ேதவா.6.818.4 

 க? ெவளிேயா? ஓ
 ஐ�� ஆனா
 ேபாA காேராண�� எ�9 இ�.பா
 

ேபாA $ேதவா.6.819.1 

 இ> �ர-_ெப.(�ர-_ெப.) வா6. Fத.பைடயா
 ேபாA ஏகப ேமவி 

இ��தா
 ேபாA $ேதவா.6.819.2 

 ப> ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) இ-லா. ப>யா
 ேபாA பாB>�ெகா? 

&>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) த ஊ
 ேபாA 

$ேதவா.6.819.3 

 ெச> ப? ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) அ>யாைர� த<
.பா
 ேபாA தி�* சா6�கா=? 

இனி� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 

தாேம $ேதவா.6.819.4 



 விைல_ெப.(விைல_ெப.) இலா ஆர_ெப.(ஆர_ெப.) ேச
 மா
ப
 ேபாA 

ெவBந<9 ெம6�� அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

விகி
த
 ேபாA $ேதவா.6.820.1 

 மைலயினா
 ம1ைக_ெப.(ம1ைக_ெப.) மணாள
 ேபாA மா$ேப9 

கா./_ெப.(கா./_ெப.) ஆ6 மகி��தா
 ேபாA $ேதவா.6.820.2 

 ெதாைலD இலா
_�றி.வி.&.(இ-_ெப.+ஆ
_பட
.ப�.) /ர @�9 

ெதாைல�தா
 ேபாA ேசா$9��ைற ���தி உ#ளா
 ேபாA $ேதவா.6.820.3 

 சிைலயி� ஆ
 ெச1கB அரவ
 ேபாA தி�* சா6�கா=? இனி� 

உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ
 தாேம. 

$ேதவா.6.820.4 

 அ-ல- அ>யா
�� அ9.பா
 ேபாA அம�லக த அைட�தா
�� 

ஆ=சிேபாA $ேதவா.6.821.1 

 ந-ல& ந-N� ேமயா
 ேபாA ந#ளா9 நாI பி�யா
 ேபாA 

$ேதவா.6.821.2 

 &-ைல_ெப.(&-ைல_ெப.) &ைக நைகயா# பாக
 ேபாA &�னேம 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) &ைள�தா
 ேபாA 

$ேதவா.6.821.3 

 தி-ைல_ெப.(தி-ைல_ெப.) நட ஆ? ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) ேபாA தி�* 

சா6�கா=? இனி� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெச-வ
 தாேம. $ேதவா.6.821.4 

 உைற./ உைடய இராவண� ெபா�மைலைய� ைகயா- ஊ�க 

ெச6�_வி.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ?�தAேம உைமயா# அ�ச 

$ேதவா.6.822.1 

 நிைற. ெப��ேதா# இ�ப� ெபா� &>க# ப�� நில_ெப.(நில_ெப.) ேசர 

விர-_ெப.(விர-_ெப.) ைவ�த நிமல
 ேபாA $ேதவா.6.822.2 



 பிைற.பிளD சைட�� அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெபமா� ேபாA ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) உ� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நி�றா
 ேபாA $ேதவா.6.822.3 

 சிற./_ெப.(சிற./_ெப.) உைடய அ>யா
க=� இனியா
 ேபாA தி�* 

சா6�கா=? இனி� உைற5_ெப.எ*.(உைற_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ெச-வ
 தாேம $ேதவா.6.822.4 

 விB_ெப.(விB_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வி3/ 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேவைல 2� ஞால�தா
 

வி�/கி�ற $ேதவா.6.823.1 

 எB ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ:�� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இய-/ 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�தி� காண 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.823.2 

 கB ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கா=சி_ெப.(கா=சி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) காதலி�� அ1� அ>யா
க# 

பரவ நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.823.3 

 பB ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இ� அ&� ஆ பா2
 

ேமய பர�3டைர� கB? அ>ேய� உ6�த ஆேற $ேதவா.6.823.4 

 ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) ஓ
 நா��_ெப.(நா��_ெப.) ஆ6 ஆ9 அ1க 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வி��கி�ற ெபா�=� 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) வி�� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.824.1 



 Jத- ஆ6 ெபாழிகி�ற மா�_ெப.(மா�.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) �வலய1க# &:� ஆ6 

ெகாBட-_ெப.(ெகாBட-_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.824.2 

 காதலா- வானவ
க# :ேபா$றி : எ�9 க>மல
க# அைவ Lவி 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.824.3 

 பாதி ஓ
 மாதினைன பா2
 ேமய பர�3டைர கB? அ>ேய� உ6�த ஆேற 

$ேதவா.6.824.4 

 தடவைரக# ஏ: ஆ6 கா$9 ஆ6 த< ஆ6 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வி3/ 

ஆ6 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) வி3பி� உ*சி_ெப.(உ*சி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.825.1 

 கட-_ெப.(கட-_ெப.) வலய 2��த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ஞால_ெப.(ஞால_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

காBகி�ற கதிரவH மதி5 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.825.2 

 �ட&ழவ* சதிவழிேய அன- ைக ஏ�தி� J�� 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ல �ழக� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.825.3 

 பட அரD ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஆ=>. 

பா2
 ேமய பர�3டைர� கB? அ>ேய� உ6�த ஆேற $ேதவா.6.825.4 

 ந<
 ஆ� ெச�சைட ேம- அரவ ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) நிைற மதிய 

உட� 2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<தியாேல $ேதவா.6.826.1 

 சீ
 ஆ� மைற ஓதி உலக_ெப.(உலக_ெப.) உ6ய* ெச:1 கடைல� கைட�த 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ச உBட $ேதவா.6.826.2 



 கா
 ஆ� கBடைன க*சி ேமய கB�தைல கட-_ெப.(கட-_ெப.) ஒ$றி 

க�தினாைன $ேதவா.6.826.3 

 பாேரா� விBேணா� பர3 பா2
. பர�3டைர கB? அ>ேய� உ6�த 

ஆேற $ேதவா.6.826.4 

 ேவடனா6 விசய� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) விய.ைப� காBபா� வி- 

பி>��_வி.எ*.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெகா/_ெப.(ெகா/_ெப.) 

உைடய ஏன�தி� பி� $ேதவா.6.827.1 

 J>னா
 உைம அவI ேகால 

ெகா#ள_�ைற.எ*.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெகாைல. பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

உட� ேகா�� ேகார. Fச-_ெப.(Fச-_ெப.) $ேதவா.6.827.2 

 ஆ>னா
 ெப�1J��� காளி காண அ�மைறேயா? ஆ9 அ1க 

ஆ6��_வி.எ*.(ஆ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.827.3 

 பா>னா
_வி.&.(பா?_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ
_பட
.ப�.) நா-ேவத பா2
 ேமய 

பர�3டைர� கB? அ>ேய� உ6�த ஆேற $ேதவா.6.827.4 

 /�தியினா- சில�தி5 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வாயி� Pலா- ெபா�. ப�த
 

அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) இைழ��* ச�கா- 

ேம6�த_ெப.எ*.(ேம6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.828.1 

 சி�தியினா- அர3_ெப.(அர3_ெப.) ஆB? சிற./* ெச6ய* சிவகண��. /க. 

ெப6தா
 திறலா- மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.828.2 

 வி�தக�தா- ெவ#ளாைன வி#ளா அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) விரவியவா கB? 

அத$� வ <?_ெப.(வ <?_ெப.) கா=> $ேதவா.6.828.3 

 ப�த
கI�� இ� அ&� ஆ பா2
 ேமய பர�3டைர� கB? அ>ேய� உ6�த 

ஆேற $ேதவா.6.828.4 

 இைண ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) தா அ-லா- யா� இ-லா
 இைட 

ம�ேதா? ஏகப�� எ�9 ந<1கா
 $ேதவா.6.829.1 



 அைணD அ�ய
 யாவ
�� ஆதிேதவ
 அ�ம�த ந�ைம எலா அ>யா
�� 

ஈவ
 $ேதவா.6.829.2 

 தண- &:� ெபா> ஆ? ெச�க
 ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ$.) த��வைன 

சா�� அகிலி� அள9 ேதா6�த_ெப.எ*.(ேதா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.829.3 

 பைண &ைலயா# பாகைன எ பா2
 ேமய பர�3டைர கB? அ>ேய� உ6�த 

ஆேற $ேதவா.6.829.4 

 அBடவ
க# கட-_ெப.(கட-_ெப.) கைடய அதH#-ேதா�றி அதி
�� 

எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆலால ேவைல 

ஞால_ெப.(ஞால_ெப.) $ேதவா.6.830.1 

 எBதிைச5 3?கி�ற ஆ$ைற� கB? இைம./ அளவி- உB? இ�Bட 

கBட
 ெதாBட
 $ேதவா.6.830.2 

 வB?_ெப.(வB?_ெப.) ப? ம�மல
க# Lவி 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வானவ
க# தானவ
க# 

வண1கி_வி.எ*.(வண1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�� $ேதவா.6.830.3 

 பBடர1க ேவடைன எ பா2
 ேமய பர�3டைர கB? அ>ேய� உ6�த ஆேற 

$ேதவா.6.830.4 

 ஞால�ைத உBட தி�மாA ம$ைற நா�&கH அறியாத ெநறியா
 ைகயி- 

$ேதவா.6.831.1 

 2ல�தா- அ�தகைன* 3�ள� ேகா�� ெதா-_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உலகி- 

ப- உயிைர� ெகா-A_ெப.எ*.(ெகா-_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

J$ைற� $ேதவா.6.831.2 

 கால(�)�தா- உைதெச6� காத-_ெப.(காத-_ெப.) 

ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அ�தணைன� ைக�ெகாBட 

ெசRவா� வBண
 $ேதவா.6.831.3 



 பா- ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெவBந<$ற
 பா2
 ேமய 

பர�3டைர� கB? அ>ேய� உ6�த ஆேற $ேதவா.6.831.4 

 ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) &> உைடய அர�க
 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ெம-லியலா# உைம ெவ�வ விைர�தி=? ஓ> 

$ேதவா.6.832.1 

 சா�த_ெப.(சா�த_ெப.) என ந<9 அணி�தா� கயிைல ெவ$ைப� 

தட�ைககளா- எ?�திடA தாளா- 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.832.2 

 ஏ�� திர# திB_ெப.அ.(திB_ெப.அ.) ேதாI தைலக# ப�� இ9�� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இைச 

ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இர�க 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.832.3 

 பா�த# அணி சைட&> எ பா2
 ேமய பர�3டைர� கB? அ>ேய� உ6�த 

ஆேற $ேதவா.6.832.4 

 ெப��தைகைய ெபற$� அ�ய மாணி�க�ைத ேபணி 

நிைந��_வி.எ*.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ:வா
 த மன�ேத 

ம�னி $ேதவா.6.833.1 

 இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�� 

அதைன நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) Fேம- எ:�த�ளி 

இ��தாைன எBேதா# வ <சி $ேதவா.6.833.2 

 அ��_ெப.அ.(அ�_ெப.அ.) திற-_ெப.(திற-_ெப.) மாநட ஆ? அமா� 

த�ைன அ கனக*3ட
� ��ைற அ�9 ஆலி�கீ�� $ேதவா.6.833.3 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) மைற.ெபா�# நா-வ
�� அ�# ெச6தாைன 

ெச1கா=ட1�> அதனி- கBேட� நாேன. $ேதவா.6.833.4 



 �1க நக�தா- அ�றி� ெதாைலயா ெவ�றி� ெதா� திற-_ெப.(திற-_ெப.) 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) இரணியைன ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) கீBட 

$ேதவா.6.834.1 

 அ கனக�தி�மாA அயH 

ேத?_ெப.எ*.(ேத?_ெப.எ*.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ஆ
 அழைல 

அந1க� உட-_ெப.(உட-_ெப.) ெபா> ஆ6 

வ <���_வி.எ*.(வ <�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.834.2 

 ம1க நக� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) வ-ல ம���_ெப.(ம���_ெப.) த�ைன 

வB கயிைல மாமைலேம- ம�னி 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.834.3 

 ெச1கனக�திர# ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) 

த�ைன ெச1கா=ட1�> அதனி- கBேட� நாேன. $ேதவா.6.834.4 

 உ�� மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அ>யவ
க=� ஊ9 ேதைன 

உப
_ெப.(உப
_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) &>�� அணிைய 

உBைம_ெப.(உBைம_ெப.) நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.835.1 

 ெப�� நிைல� �றியாள
 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) த�ைன ேபணிய அ�தண
�� 

மைற.ெபா�ைள பி�H $ேதவா.6.835.2 

 &��_ெப.(&��_ெப.) வி� ந9மல
 ேம- அய$� மா$� &:&தைல 

ெம6� தவ�ேதா
 �ைணைய வா6�த $ேதவா.6.835.3 

 தி���ழ- உைம ந1ைக ப1க� த�ைன ெச1கா=ட1�> அதனி- கBேட� 

நாேன $ேதவா.6.835.4 

 க�த மல
� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அணி சைடயா� த�ைன கதி
வி? 

மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) பிற1� கனக*ேசாதி* $ேதவா.6.836.1 

 ச�த மல
� ெதா�ைவ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக�தாைன சராசர ந--

தாயாைன நாேய� &�ைன. $ேதவா.6.836.2 



 ப�த அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ# ஆ�கி பணி 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆ1ேக ப�னிய P--

தமி�மாைல பா?வி�� எ� $ேதவா.6.836.3 

 சி�ைத மய�� அ9�த_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தி� 

அ�ளினாைன ெச1கா=ட1�> அதனி- கBேட� நாேன. $ேதவா.6.836.4 

 ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) அைட�த_ெப.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

கBட�� நாத� த�ைன நளி
மல
.-F1கைண ேவைள நாச ஆக 

$ேதவா.6.837.1 

 ெவ�சின�த< விழி�த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நயன�தாைன விய�ெக>ல 

வ <ர=ட ேமவினாைன $ேதவா.6.837.2 

 ம�3 அ?�த ந<# ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மாட வ <தி மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) 

ஆ8
 இட_ெப.(இட_ெப.) 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) த�ைன $ேதவா.6.837.3 

 ெச�_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) சின�த தி�2ல.பைடயா� த�ைன ெச1கா=ட1�> 

அதனி- கBேட� நாேன $ேதவா.6.837.4 

 க�னிைய அ1� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சைடயி- கர�தா� த�ைன கடW�- 

வ <ர=ட க�தினாைன $ேதவா.6.838.1 

 ெபா�னி 2� ஐயா$9 எ /னித� த�ைன F����தி ெந6�தான 

ெபா��தினாைன $ேதவா.6.838.2 

 ப�னிய நா-மைற வி���_ெப.எ*.(வி�-

வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பBப� த�ைன பா��� 

இைமேயா
 ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�தி_வி.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) :பரேன : எ�9 

$ேதவா.6.838.3 



 ெச�னிமிைச�ெகாB? அணி ேசவ>யினாைன ெச1கா=ட1�> அதனி- 

கBேட� நாேன. $ேதவா.6.838.4 

 எ�தி�� ஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இைறவ� 

த�ைன ஏகப ேமயாைன இ-லா� ெத6வ_ெப.(ெத6வ_ெப.) $ேதவா.6.839.1 

 ெபா�தி� த மயி
_ெப.(மயி
_ெப.) 

பறி��_ெப.(பறி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) சமண
 

ெபா6யி- /�� அ:�தி வ <ழாேம ேபாத வா1கி $ேதவா.6.839.2 

 ப�தி�ேக வழி கா=> பாவ_ெப.(பாவ_ெப.) த<
�� பBைட_ெப.அ.(பB?_ெப.) 

விைன. பய_ெப.(பய_ெப.) ஆன எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ேபா�கி 

$ேதவா.6.839.3 

 தி�தி�� எ� மன��#ேள ஊ9 ேதைன ெச1கா=ட1�> அதனி- கBேட� 

நாேன. $ேதவா.6.839.4 

 க-லாதா
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) அ�கா� 

கடD#_ெப.(கடD#_ெப.) த�ைன க$றா
க# உ$9 ஓ� காதலாைன 

$ேதவா.6.840.1 

 ெபா-லாத ெநறி உக�தா
 /ர1க# @�9 ெபா�றி விழ அ�9 ெபா� சர 

ெதா=டாைன $ேதவா.6.840.2 

 நி-லாத நிண��ரைப. பிண�க 

ந<1க_�ைற.எ*.(ந<1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நிைற 

தவ�ைத_ெப.(தவ_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) அ>ேய$� நிைறவி�� எ�9 

$ேதவா.6.840.3 

 ெச-லாத_எதி
.ம.ெப.எ*.(ெச-_வி.ஆ�_எதி
.ம.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெச�ெநறி�ேக 

ெச-வி.பாைன ெச1கா=ட1�> அதனி- கBேட� நாேன $ேதவா.6.840.4 

 அ�ய ெப�_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) 

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



நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன அைலகடலி- 

ஆலால அ&� ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.841.1 

 கா�ய� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கBட�� ெச1கB ஏ$9 கதி
 

வி?_ஏவ.(வி?_வி.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) பிற1� கா=சியாைன $ேதவா.6.841.2 

 உ�ய பல ெதாழி-_ெப.(ெதாழி-_ெப.) 

ெச65_ெப.எ*.(ெச6_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அ>யா
 த1க=� 

உலக_ெப.(உலக_ெப.) எலா &:� 

அளி��_வி.எ*.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

உல./ இலாைன $ேதவா.6.841.3 

 ெதா�ைவ ஒ�பாக��* ேச
�தினாைன ெச1கா=ட1�> அதனி- கBேட� 

நாேன $ேதவா.6.841.4 

 ேபா
 அரவ மா-விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஊ
தியாைன 

/ற_ெப.(/ற_ெப.) பய& /கN� ம�னினாைன $ேதவா.6.842.1 

 ந<
 அரவ* ெச�சைட ேம- நிலா ெவBதி1க# ந<1காைம ைவ�தாைன நிமல� 

த�ைன $ேதவா.6.842.2 

 ேப
 அரவ. /=பக�ேத
 உைடய ெவ�றி. பிற1� ஒளி வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

அர�க� &> இ>ய* ெச$ற $ேதவா.6.842.3 

 சீ
 அரவ� கழலாைன ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன ெச1கா=ட1�> 

அதனி- கBேட� நாேன $ேதவா.6.842.4 

 ஆ
�தா� காB அழ- நாக_ெப.(நாக_ெப.) அைர�� நாணா அ>யவ
க=� 

அ�ப� காB ஆைன�ேதாைல. $ேதவா.6.843.1 

 ேபா
�தா� காB /�சைட ேம- /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) ஏ$றா� காB 

/ற1கா=>- ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) /��தா� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB $ேதவா.6.843.2 



 கா�தா� காB உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ: கல1கா 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) கைன கட-_ெப.(கட-_ெப.) வா6 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) அதைன� கBட��#ேள $ேதவா.6.843.3 

 ேச
�தா� காB தி� &BQ*3ர�� ேமய சிவேலாக� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.843.4 

 க��த� காB கமல�ேதா� தைலயி-_ெப.(தைல_ெப.+இ-_இட.ேவ.) 

ஒ�ைற� கா6�தா� காB பா6�த_ெப.எ*.(பா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ந<
 பர�த_ெப.எ*.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$ேதவா.6.844.1 

 ஒ��த� காB உைமயவ# ஓ
பாக�தா� காB ஓ
 உ�வி� @உ� ஆ6 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஆ6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.844.2 

 வி��த� காB விBணவ
�� ேம- ஆனா� காB ெம6 அ>யா
 உ#ள�ேத 

வி�பி_வி.எ*.(வி�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.844.3 

 தி��த� காB தி� &BQ*3ர�� ேமய சிவேலாக� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.844.4 

 நப�காB நைர விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏறினா� காB நாத� காB 

கீத�ைத நவி$றினா� காB $ேதவா.6.845.1 

 இ�ப� காB இைமயா &�கBணினா� காB ஏச$9 மன_ெப.(மன_ெப.) 

உ�� அ>யா
 த1க=� $ேதவா.6.845.2 

 அ�ப� காB ஆ
 அழ- அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஆ>னா� காB 

:அவ� இவ�: எ�9 யாவ
�� 

அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒBணா* $ேதவா.6.845.3 

 ெசெபா� காB தி� &BQ*3ர�� ேமய சிவேலாக� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.845.4 



 @வ� காB @வ
�� &த- ஆனா� காB &�H ஆ6 பி�H ஆ6 

&>D ஆனா� காB $ேதவா.6.846.1 

 காவ� காB உல��� ஓ
 கB ஆனா� காB க1காள� காB கயிைல 

மைலயினா� காB $ேதவா.6.846.2 

 ஆவ� காB ஆ அக�� அ�3 ஆ>னா� காB ஆ
 அழ- ஆ6 அய$� அ��� 

அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒBணா� $ேதவா.6.846.3 

 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) காB தி� &BQ*3ர�� ேமய சிவேலாக� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.846.4 

 கானவ�_ெப.(கான_ெப.+அ�_பட
.ப�.) காB கானவனா6. ெபா�தா� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB கன-_ெப.(கன-_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லா� காB ைகயி- ஏ�� 

$ேதவா.6.847.1 

 மானவ� காB மைற நா�� ஆயினா� காB வ- ஏ9 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஏற வ-லா� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB $ேதவா.6.847.2 

 ஊனவ� காB உலக���� உயி
 ஆனா� காB உைர 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB உண
D_ெப.(உண
D_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB உண
�தா
�� எ�9 

$ேதவா.6.847.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB தி� 

&BQ*3ர�� ேமய சிவேலாக� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.847.4 

 உ$றவ� காB உறD_ெப.(உறD_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ஆவா� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB ஒழிD அற 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ1� உல./ இலா� காB 

$ேதவா.6.848.1 



 /$9 அரேவ ஆைட5 ஆ6. F� ஆகி. /ற1கா=>- எ� 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) /��தா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

காB $ேதவா.6.848.2 

 ந--தவ� காB அ> அைட�த_ெப.எ*.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

மாணி�� ஆக ந�கிய� ஓ
 ெப�1_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) J$ைற* 

ேசவ>யினா- $ேதவா.6.848.3 

 ெச$றவ� காB தி� &BQ*3ர�� ேமய சிவேலாக� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.848.4 

 உைத�தவ� காB உணராத த�க� ேவ#வி 

உ�B?_வி.எ*.(உ�#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஓட 

ெதாட
��_வி.எ*.(ெதாட
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ��க� ப-ைல 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.849.1 

 தக
�தவ� காB த�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தைலைய* ெச$ற தைலயவ� 

காB மைலமக# ஆ உைமைய* சால $ேதவா.6.849.2 

 மதி./ ஒழி�த_ெப.எ*.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வ- அமர
 மாBடா
 

ேவ#வி வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அவி உBடவேரா? 

அதைன எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.849.3 

 சிைத�தவ� காB தி� &BQ*3ர�� ேமய சிவேலாக� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.849.4 

 உ��த உைடயா
 �வரா- உடைப @> உழித� 

அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) ஊம
 அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) உணரா 

வBண_ெப.(வBண_ெப.) $ேதவா.6.850.1 

 பா��தவ� காB பனிவைர மீ. பBட எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

பறி��_வி.எ*.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உடேன 

நிர��_வி.எ*.(நிர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வ� பா6 ந<
.ெபBைண 

$ேதவா.6.850.2 



 நிர��_வி.எ*.(நிர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வ� இ�கைர5 தடவா ஓ> 

நி�மலைன வல ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ந<ள 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.850.3 

 தி��� உலD தி� &BQ*3ர�� ேமய சிவேலாக� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன $ேதவா.6.850.4 

 அ9�தவ� காB அ>யவ
க# அ-ல- எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

அ�ெபா�# ஆ6 நி�றவ� காB அந1க� ஆக_ெப.(ஆக_ெப.) 

$ேதவா.6.851.1 

 ம9�தவ� காB மைல த�ைன மதியா� ஓ> மைலமக# 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மன_ெப.(மன_ெப.) ந?1க வாேனா
 அ�ச 

$ேதவா.6.851.2 

 க9�தவனா6 கயிலாய எ?�ேதா� ைக5 கதி
 

&>5_ெப.எ*.(&>_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கB� பி�1கி ஓட* 

$ேதவா.6.851.3 

 ெச9�தவ� காB தி� &BQ*3ர�� ேமய சிவேலாக� காB 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) எ� சி�ைதயாேன. $ேதவா.6.851.4 

 க� ஆகி� கB�தலா6 நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) 

த�ைன கமல�ேதா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ��த காபாலி(6)ைய 

$ேதவா.6.852.1 

 உ� ஆ
�த மைல மக#_ெப.(மக#_ெப.) ஓ
 பாக�தாைன 

உண
D_ெப.(உண
D_ெப.) எலா ஆனாைன ஓைச 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.852.2 

 வ�வாைன வல�3ழி எ ெப�மா� த�ைன மைற�கா? ஆவ? 

தB�ைற5 ேமய $ேதவா.6.852.3 

 தி�வாைன ெத�பரைப��>யி- ேமய தி� ஆலெபாழிலாைன சி�தி 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.852.4 



 உ��தாைன களி9_ெப.(களி9_ெப.) அத� ேதா- ேபா
ைவ ஆக உைடயாைன 

உைட /லியி� அதேள ஆக $ேதவா.6.853.1 

 தா��தாைன சைட அத� ேம- க1ைக அ1ைக� தழ- உ�ைவ 

விட_ெப.(விட_ெப.) அ&தா உB? இ�_பதி.ெப.(இ_3=.+�_பட
.ஒ�.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.853.2 

 பா��தாைன பவள மா-வைர அ�னாைன பா/_ெப.(பா/_ெப.) அைணயா� 

தன�� அ�9 அ1� ஆழி ந-கி* $ேதவா.6.853.3 

 சி��தாைன ெத� பரைப��>யி- ேமய தி� ஆல_ெப.(ஆல_ெப.) 

ெபாழிலாைன சி�தி ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.853.4 

 உ� @�9_ெப.(@�9_ெப.) ஆ6 உண
வி� கB ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஆனாைன ஓ1கார ெம6.ெபா�ைள உடபிA#ளா- $ேதவா.6.854.1 

 க� ஈ�ற_ெப.எ*.(ஈ_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெவ1களைவ 

அறிவா�_வி.&.(அறி_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) த�ைன காலைன� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) அ>யா- 

கா6��_வி.எ*.(கா6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மாணி�� $ேதவா.6.854.2 

 அ�# ஈ�ற_ெப.எ*.(ஈ_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆர&ைத அமர
 

ேகாைன அ# ஊறி :எெப�மா� : எ�பா
�� எ�9 $ேதவா.6.854.3 

 தி� ஈ�ற_ெப.எ*.(ஈ_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெத� பரைப��>யி- 

ேமய தி� ஆலெபாழிலாைன சி�தி ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) 

$ேதவா.6.854.4 

 பா
 &:� ஆ6 வி3/ ஆகி. பாதாள() ஆ பரபரைன 

3�/_ெப.(3�/_ெப.) அம� �ழலா# பாக�� $ேதவா.6.855.1 

 ஆ
 அ&� ஆ அணி தி-ைல� J�த� த�ைன வா=ேபா�கி அமாைன 

:எமா� : எ�9 $ேதவா.6.855.2 



 வார அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஆ அ>யா
�� வார 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வ�சைன ெச6வா
�� எ�9 

வ�ச� ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.855.3 

 சீ
 அரைச ெத� பரைப��>யி- ேமய தி� ஆலெபாழிலாைன சி�தி 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.855.4 

 வைர ஆ
�த மடம1ைக ப1க� த�ைன வானவ
�� வானவைன மணிைய 

&�ைத $ேதவா.6.856.1 

 அைர ஆ
�த /லி�ேதா- ேம- அரவ ஆ
�த அமாைன தமாைன 

அ>யா
�� எ�9 $ேதவா.6.856.2 

 /ைர ஆ
�த ேகாவண�� எ /னித� த�ைன ����தி ேமயாைன 

/கNராைன $ேதவா.6.856.3 

 திைர ஆ
�த ெத� பரைப��>யி- ேமய தி� ஆலெபாழிலாைன சி�தி 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.856.4 

 வி��தாைன �வி�தாைன ேவதவி�ைத விய� பிற.ேபா? இற./ 

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

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) த�ைன $ேதவா.6.857.1 

 அ��தாைன சல�தர� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உடல ேவறா ஆ�கட- 

ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? இைமேயா
 எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) உ6ய. 

$ேதவா.6.857.2 

 பா��தாைன ப- அ3ர
_ெப.(அ3ர
_ெப.) /ர1க# @�9 பா�ப?.பா� சிைல 

மைல நாB_ெப.(நாB_ெப.) ஏ$றி அ/_ெப.(அ/_ெப.) $ேதவா.6.857.3 

 ெதா��தாைன ெத� பரைப��>யி- ேமய தி� ஆலெபாழிலாைன சி�தி 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.857.4 

 ெபா-லாத எ� அ:�கி- /�வா� எ�ைன. /ற_ெப.(/ற_ெப.) /றேம 

ேசாதி�த /னித� த�ைன $ேதவா.6.858.1 



 எ-லா� த�ைனேய இகழ அ� நா#_ெப.(நா#_ெப.) :இ? பலி : எ�9 

அக_ெப.(அக_ெப.) தி�5 எபிராைன $ேதவா.6.858.2 

 ெசா-லாதா
 அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) தைம* ெசா-லாதாைன 

ெதாட
��_வி.எ*.(ெதாட
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ெபா� அ>ேய ேப�வாைர* $ேதவா.6.858.3 

 ெச-லாத_எதி
.ம.ெப.எ*.(ெச-_வி.ஆ�_எதி
.ம.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெநறி 

ெசA�த_�ைற.எ*.(ெசA��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லா� த�ைன தி� 

ஆலெபாழிலாைன சி�தி ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.858.4 

 ஐ�தைலய நாக அைண� கிட�த_ெப.எ*.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

மாேலா? அய� ேத>_வி.எ*.(ேத?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நாட(அ)�ய 

அமா� த�ைன $ேதவா.6.859.1 

 ப��_ெப.(ப��_ெப.) அணD ெம-விரலா# பாக�தாைன பரா6��ைற5 

ெவBகா? பயி�றா� த�ைன $ேதவா.6.859.2 

 ெபா�� உைடய ெவBதைலயி- பலி ெகா#வாைன Fவண& 

/ற_ெப.(/ற_ெப.) பய& ெபா��தினாைன $ேதவா.6.859.3 

 சி�திய_ெப.எ*.(சி��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெவ�த<விைனக# த<
.பா� 

த�ைன தி� ஆலெபாழிலாைன சி�தி ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) 

$ேதவா.6.859.4 

 ைகயி- உB? உழ-வா� சா�கிய� க-லாத வ�@ட
�� அ-லாதாைன 

$ேதவா.6.860.1 

 ெபா6 இலாதவ
�� எ�9 ெபா6 இலாைன FB நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

நாB_ெப.(நாB_ெப.) ஆக. ெபா�./ வி-லா $ேதவா.6.860.2 

 ைகயி� ஆ
 அ/_ெப.(அ/_ெப.) எ� கா- ஈ
��� ேகாலா க?� தவ�ேதா
 

ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) /ர1க# கன-வா6 வ <��த $ேதவா.6.860.3 

 ெச6யி� ஆ
 ெத� பரைப��>யி- ேமய தி� ஆலெபாழிலாைன சி�தி 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.6.860.4 



 வானவ� காB வானவ
�� ேம- ஆனா� காB வடெமாழி5 ெத� தமி: 

மைறக# நா�� $ேதவா.6.861.1 

 ஆனவ� காB ஆ� ஐ�� ஆ>னா� காB ஐய� காB ைகயி- அன- ஏ�தி 

ஆ? $ேதவா.6.861.2 

 கானவ�_ெப.(கான_ெப.+அ�_பட
.ப�.) காB கானவH�� அ�# ெச6தா� 

காB க��வா
 இதய��� கமல�� ஊ9 $ேதவா.6.861.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடயா* 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

சிவ/ர�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன $ேதவா.6.861.4 

 ந�க� காB ந�க(அ)ரவ அைரயி- ஆ
�த நாத� காB Fதகண 

ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஆ? $ேதவா.6.862.1 

 ெசா�க� காB ெகா�� இற� 

2>னா�_வி.&.(2?_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) காB �> இைடயா# 

�ைண &ைல��* ேச
D அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) 

ஆ�_ெப.எ*.(ஆ�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.862.2 

 ெபா�க� காB ெபா�கண�த ெவBந<$றா� காB /வன1க# @�றிH�� 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.862.3 

 தி�க� காB ெச�க
 அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) 

திக:_ெப.எ*.(திக�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ேமனி*_ெப.(ேமனி_ெப.+*_ஒ$.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB சிவ/ர�� எ 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.862.4 

 வபி� மல
��ழ- உைமயா# மணவாள� காB மலரவ� மா- காB/ 

அ�ய ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB $ேதவா.6.863.1 



 கப மத�கா� பிளிற உ� 

ெச6ேதா�_வி.அ.ெப.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+ஓ�_பட
.ஒ�.) காB 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ச உB? இ�Bட கBட�ேதா� காB $ேதவா.6.863.2 

 அப
 நக
. ெப�1ேகாயி- அம
கி�றா� காB அயவ�தி உ#ளா� காB 

ஐயாற� காB $ேதவா.6.863.3 

 ெசெபா� என� திக�கி�ற உ�வ�தா� காB சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB சிவ/ர�� எ 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.863.4 

 பி�த� காB த�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேவ#வி எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

ப?ீ_ெப.(ப?ீ_ெப.) அழிய* சா> அ�#க# 

ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.864.1 

 &�த� காB &�த<5 ஆயினா� காB &னிவ
�� வானவ
�� &த- 

ஆ6 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.864.2 

 அ�த� காB /�L�- அம
�தா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB அ�சி- 

ெப���ைறேய ஆ=சி ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.864.3 

 சி�த� காB சி�த<*3ர�தா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

சிவ/ர�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.864.4 

 Lயவ� காB ந<9 �ைத�த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) �ள1� பளி1� 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேசாதியா� காB $ேதவா.6.865.1 

 த< அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB த< 

அDண
_ெப.(அDண
_ெப.) /ர ெச$றா� காB சி9மா� ெகா# ெச1ைக 

எெப�மா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB $ேதவா.6.865.2 

 ஆயவ� காB ஆ8�- அமா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB அ>யா
க=� 

ஆ
 அ&த ஆயினா� காB $ேதவா.6.865.3 



 ேசயவ� காB ேசமெநறி ஆயினா� காB சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB சிவ/ர�� எ 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.865.4 

 பா
 அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB பா
 அதனி- 

பயி
_ெப.(பயி
_ெப.) ஆனா� காB பயி
_ெப.(பயி
_ெப.) வள
�� �ளி 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB �ளியி- 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.866.1 

 ந<
 அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB ந<
 சைடேம- 

நிக�வி�தா� காB நில ேவ�த
_ெப.(ேவ�த
_ெப.) பா�3 ஆக நிைனD உ$9 

ஓ1�_ெப.எ*.(ஓ1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.866.2 

 ேபரவ� காB பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயி$9_ெப.(எயி$9_ெப.) ெவ#ைள. 

ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) பி�யா� பலநாI வழிப=? ஏ�� $ேதவா.6.866.3 

 சீரவ� காB சீ
 உைடய ேதவ
�� எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

சிவ/ர�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.866.4 

 ெவ6யவ� காB ெவ6ய_�றி.வி.&.(ெவ6_ெப.+அ_பட
.ப�.) 

கன-_ெப.(கன-_ெப.) ஏ�தினா� காB விய� ெக>ல வ <ர=ட ேமவினா� காB 

$ேதவா.6.867.1 

 ெம6யவ� காB ெபா6ய
 மன_ெப.(மன_ெப.) விரவாதா� காB 

வ <ைணேயா? இைச��_வி.எ*.(இைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மி� 

பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.867.2 

 ைகயவ� காB ைகயி- ம: ஏ�தினா� காB காம� அ1க ெபா> விழி�த 

கBணினா� காB $ேதவா.6.867.3 

 ெச6யவ� காB ெச6யவைள மாA�� ஈ�த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB சிவ/ர�� எ 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.867.4 



 கைல ஆ� P- அ1க ஆயினா� காB கைல பயிA க��த� காB 

தி��த ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.868.1 

 மைல ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மறி கட-_ெப.(கட-_ெப.) 

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

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மB_ெப.(மB_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) விB_ெப.(விB_ெப.) 

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

நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

காB $ேதவா.6.868.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆய மைல 

எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தகD_ெப.(தகD_ெப.) 

இேலாைன� தக
�� விழ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விரலா- சாதி�� ஆBட 

$ேதவா.6.868.3 

 சிைல ஆ� மடமக# ஓ
 Jற� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) காB 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) காB 

சிவ/ர�� எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) தாேன. $ேதவா.6.868.4 

 ஆ
 ஆ� @ இைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) அ1ைகயாைன அைல 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) அயி�றாைன அமர
 ஏ�� 

$ேதவா.6.869.1 

 ஏ
 ஆ� மதி ெபாதி5 சைடயினாைன எ:பிற./ எைன ஆளா உைடயா� 

த�ைன $ேதவா.6.869.2 

 ஊ
 ஆ� பட நாக_ெப.(நாக_ெப.) ஆ=?வாைன உய
 /க� ேச
த� 

ஓமா/லி0
 ம�H $ேதவா.6.869.3 

 சீ
 ஆ� வடதளி எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன ேசராேத திைக�� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசA�திேனேன $ேதவா.6.869.4 

 :ஆதியா�: அ� அய� எ�9 அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ஒBணா அமர
 ெதா: கழலாைன அமல� த�ைன $ேதவா.6.870.1 



 ேசாதி மதி கைல ெதாைலய_�ைற.எ*.(ெதாைல_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) த�க� 

எ*ச� 3ட
 இரவி அயி- எயி9_ெப.(எயி9_ெப.) ெதாைலவி�தாைன 

$ேதவா.6.870.2 

 ஓதி மிக_�ைற.எ*.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அ�தண
க# எ� 

@�9_ெப.(@�9_ெப.) ஓ/ உய
 /க� ஆ
 த� ஓமா/லி0
 ம�H 

$ேதவா.6.870.3 

 த<�_ெப.(த<�_ெப.) இ- தி� வடதளி எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன 

ேசராேத திைக�� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசA�திேனேன $ேதவா.6.870.4 

 வ� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) மதயாைன உ��தா� த�ைன 

வானவ
_ெப.(வானவ
_ெப.) ேகா� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அைன�� 

ம>வி�தாைன $ேதவா.6.871.1 

 த� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) �ழ-_ெப.(�ழ-_ெப.) உைமயா# பாக� த�ைன 

ச1கர� எெப�மாைன தரணி த�ேம- $ேதவா.6.871.2 

 உ� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட_ெப.(மாட_ெப.) 

நிலாD வ <தி உ�தம
 வா�த� ஓமா/லி0
 ம�H $ேதவா.6.871.3 

 தி� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) வடதளி எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) 

த�ைன ேசராேத திைக�� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசA�திேனேன $ேதவா.6.871.4 

 அ�றினவ
 /ர @�9 ெபா> ஆ6 ேவவ அழ- விழி�த கBணாைன 

அமர
ேகாைன $ேதவா.6.872.1 

 ெவ�றி மி� கால� உயி
 ெபா�றி வ <ழ_�ைற.எ*.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

விள1� தி�வ> எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) விகி
த� 

த�ைன $ேதவா.6.872.2 

 ஒ�றிய சீ
 இ� பிற.ப
 &�த< ஓ/ உய
 /க� நா-மைற ஓமா/லி0
 

நாI $ேதவா.6.872.3 

 ெத�ற- மலி வடதளி எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன ேசராேத 

திைக�� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசA�திேனேன $ேதவா.6.872.4 



 பா1� உைடய எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) அ1கி அ�*சைன &� வி�ப. பா��� 

அவH�� அ�# ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பரம� 

த�ைன $ேதவா.6.873.1 

 பா1� இலா நர� அதனி--ெதாBட
 ஆனா
 பாராத வைக பBண வ-லா� 

த�ைன $ேதவா.6.873.2 

 ஓ1�_ஏவ.(ஓ1�_வி.) மதி-_ெப.(மதி-_ெப.) /ைட த:D 

எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) ஓமா/லி0
 உய
 /க� அ�தண
_ெப.(அ�தண
_ெப.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) உலக
�� எ�9 $ேதவா.6.873.3 

 த<1� இ- தி� வடதளி எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன ேசராேத 

திைக�� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசA�திேனேன $ேதவா.6.873.4 

 அ��தவ�ேதா
 ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஏ�� 

அமா� த�ைன ஆராத இ�ன&ைத அ>யா
 தேம- $ேதவா.6.874.1 

 வ� �யர_ெப.(�யர_ெப.) தவி
.பாைன உைமயா# ந1ைக-மணவாள 

நபிைய எ� ம���_ெப.(ம���_ெப.) த�ைன $ேதவா.6.874.2 

 ெபா���_வி.(ெபா���_வி.) /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) த:D வய-_ெப.(வய-_ெப.) 

நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) �1க. ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) ெக:D த� 

ஓமா/லி0
 நாI $ேதவா.6.874.3 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) தி� வடதளி எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன 

ேசராேத திைக�� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசA�திேனேன $ேதவா.6.874.4 

 மைலயாைன வ� மைல அ�9 உ�ெச6தாைன மைறயாைன மைறயாA 

அறிய_�ைற.எ*.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒBணா� $ேதவா.6.875.1 

 கைலயாைன கைல ஆ� ைகயினாைன க>வாைன அ>யா
க# 

�யர_ெப.(�யர_ெப.) எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.875.2 

 உைலயாத அ�தண
க# வா: ஓமா/லி0
 எ உ�தமைன /ர 

@�9_ெப.(@�9_ெப.) எ6த_�ைற.எ*.(எ6�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.875.3 



 சிைலயாைன வடதளி எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன ேசராேத 

திைக�� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசA�திேனேன $ேதவா.6.875.4 

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

ஓ?_ெப.எ*.(ஓ?_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மணி� க1ைக 2>னாைன 

ெச: மதி5 பட அரD உட� ைவ�தாைன $ேதவா.6.876.1 

 சா
�ேதா
க=� இனியாைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ./ இ-லா� தழ- 

உ�ைவ தைலமகைன தைக நா-ேவத $ேதவா.6.876.2 

 ஓ
�� ஓதி. பயி-வா
 வா�த� ஓமா/லி0
 உ#ளாைன க#ளாத அ>யா
 

ெந�சி- $ேதவா.6.876.3 

 ேச
�தாைன வடதளி எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன ேசராேத 

திைக�� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசA�திேனேன $ேதவா.6.876.4 

 வா
 ெக:D &ைல_ெப.(&ைல_ெப.) உைமயா# ெவ�வ அ�9 மைல 

எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர�க� 

ேதாI தாI $ேதவா.6.877.1 

 ஏ
 ெக:D சிர ப�� இ9�� மீBேட இ� இைச 

ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ��தாைன இைமேயா
 

ேகாைன $ேதவா.6.877.2 

 பா
 ெக:D /க� மைறேயா
 பயிA மாட ைபெபாழி- ேச
த� 

ஓமா/லி0
 ம�H $ேதவா.6.877.3 

 சீ
 ெக:D வடதளி எ ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) த�ைன ேசராேத திைக�� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசA�திேனேன $ேதவா.6.877.4 

 அ-லி_ெப.(அ-லி_ெப.) மல
 நா$ற�� உ#ளா
 ேபாA அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) 

உைடய
 சி�ைத அகலா
 ேபாA $ேதவா.6.878.1 

 ெசா-லி�_நி.எ*.(ெசா-_வி.+இ�_நி.எ*.�றி.) அ�மைறக# தாேம ேபாA 

Lெநறி�� வழி கா=? ெதாழிலா
 ேபாA $ேதவா.6.878.2 



 வி-லி� /ர @�9_ெப.(@�9_ெப.) எ��தா
 ேபாA வ <1�_ஏவ.(வ <1�_வி.) 

இ�I ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ெவளி5 ஆனா
 ேபாA $ேதவா.6.878.3 

 எ-லி நட ஆட_�ைற.எ*.(ஆ?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-லா
 ேபாA 

இ�னப
� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.878.4 

 ேகாழி� ெகா>ேயா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தாைதேபாA ெகாபனா# 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) �ளி
�தா
 ேபாA $ேதவா.6.879.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) &த-வ� தாேம ேபாA உ#�வா
 உ#ள�தி� உ#ளா
 

ேபாA $ேதவா.6.879.2 

 ஆழி�ேத
 வி�தக� தாேம ேபாA அைட�தவ
க=� அ�பரா6 நி�றா
 

ேபாA $ேதவா.6.879.3 

 ஏ: பிறவி�� தாேமேபாA இ�னப
� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.879.4 

 ெதாBட
க# த தகவி� உ#ளா
 ேபாA Lெநறி�� L ெநறி ஆ6 நி�றா
 

ேபாA $ேதவா.6.880.1 

 பB? இ�வ
_ெப.(இ�வ
_ெப.) காணா. ப>யா
 ேபாA ப�த
க# த சி�த�� 

இ��தா
 ேபாA $ேதவா.6.880.2 

 கBட இைறேய க9�தா
 ேபாA காமைன5 காலைன5 கா6�தா
 

ேபாA $ேதவா.6.880.3 

 இBைட* சைட ேச
 &>யா
 ேபாA இ�னப
� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர $ேதவா.6.880.4 

 வான��_ெப.(வான_ெப.+அ��_சா�.) இள�தி1க# கBணி த�ைன வள
 

சைட ேம- ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த ைம�த
 

ேபாA $ேதவா.6.881.1 



 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா
 ேபாA ஒளி ந<9 F3 

ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) ேபாA $ேதவா.6.881.2 

 தான�தி� &.ெபா:� தாேம ேபாA தமி� பிற
_ெப.(பிற
_ெப.) 

ெபா�யா
 இ-ைல ேபாA $ேதவா.6.881.3 

 ஏன�� எயி9_ெப.(எயி9_ெப.) இல1க. FBடா
 ேபாA இ�னப
� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர $ேதவா.6.881.4 

 2: �யர_ெப.(�யர_ெப.) அ9.பா
 ேபாA ேதா$ற இ9தி ஆ6 நி�றா
 

ேபாA $ேதவா.6.882.1 

 ஆ: கட-_ெப.(கட-_ெப.) ந�ைச உBடா
 ேபாA 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) உக�த அழக
 ேபாA 

$ேதவா.6.882.2 

 தா�D இ- மன�ேதைன ஆளா�ெகாB? த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

அளி�த_ெப.எ*.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தைலவ
 ேபாA 

$ேதவா.6.882.3 

 ஏ: பிற./ அ9.பா
 ேபாA இ�னப
� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர. $ேதவா.6.882.4 

 பாத�� அைண5 சிலப
 ேபாA பா
 ஊ
 விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

உைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.883.1 

 Fத.பைட ஆ# /னித
 ேபாA F /கN
 ேமய /ராண
 ேபாA $ேதவா.6.883.2 

 ேவத. ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆ6 விைளவா
 ேபாA ேவட பரவி� 

தி�5 ெதாBட
 $ேதவா.6.883.3 

 ஏத.படா வBண_ெப.(வBண_ெப.) நி�றா
 ேபாA இ�னப
� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர $ேதவா.6.883.4 



 ப- ஆ
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ=>- ஊணா
 ேபாA ப�த
க# த சி�த�� 

இ��தா
 ேபாA $ேதவா.6.884.1 

 க-லாதா
 கா=சி�� அ�யா
 ேபாA க$றவ
க# ஏத கைளவா
 ேபாA 

$ேதவா.6.884.2 

 ெபா-லாத Fத.பைடயா
 ேபாA ெபா�கடA ஏ�மைல5 தாேம ேபாA 

$ேதவா.6.884.3 

 எ-லா� ஏ�த� த�வா
 ேபாA இ�னப
� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர $ேதவா.6.884.4 

 ம=? மலி5 சைடயா
 ேபாA மாைத ஓ
 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) உைடயா
 ேபாA $ேதவா.6.885.1 

 க=ட பிணிக# தவி
.பா
 ேபாA கால� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) வா�நா# 

கழி.பா
 ேபாA $ேதவா.6.885.2 

 ந=ட பயி�9 ஆ? நப
 ேபாA ஞால_ெப.(ஞால_ெப.) எ� ந<
 ெவளி 

கா- ஆனா
 ேபாA $ேதவா.6.885.3 

 எ=?� திைசகI தாேம ேபாA இ�னப
� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர $ேதவா.6.885.4 

 க� உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) கால�ேத எ�ைன ஆB? 

கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) ேபா� த��_வி.எ*.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அளி�த_ெப.எ*.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) க#வ
 ேபாA 

$ேதவா.6.886.1 

 ெச�வி- /ர @�9 அ=டா
 ேபாA ேதவ
�� ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) 

ஆ ெச-வ
 ேபாA $ேதவா.6.886.2 

 ம�வி- பி�யாத ைம�த
 ேபாA மல
 அ>க# நா> வண1க- 

உ$ற_ெப.எ*.(உ9_வி.+$_இ.கா._அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.886.3 



 இ�வ
�� ஒ�வரா6 நி�றா
 ேபாA இ�னப
� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர $ேதவா.6.886.4 

 அல1க- சைட தாழ ஐய ஏ$9 அரவ அைர ஆ
�க வ-லா
 ேபாA 

$ேதவா.6.887.1 

 வல1ைக ம: ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உைடயா
 ேபாA வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

த�க� ேவ#வி சிைத�தா
 ேபாA $ேதவா.6.887.2 

 வில1க-_ெதா.ெப.(வில1�_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) 

எ?��_வி.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த ெவ$றியாைன 

விற-_ெப.(விற-_ெப.) அழி��_வி.எ*.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ெம6�ஞரபா- கீத ேக=?_வி.எ*.(ேக#_வி.+=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�9 

$ேதவா.6.887.3 

 இல1� 3ட
 வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

ெகா?�தா
_வி.&.(ெகா?_வி.+��_இ.கா._ஆ
_பட
.ப�.) ேபாA இ�னப
� 

தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) 

ேதா�றி_வி.எ*.(ேதா�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஈசனாேர $ேதவா.6.887.4 

 @ இைல ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) 2ல_ெப.(2ல_ெப.) வல� ஏ�தினாைன 

@�9_ெப.(@�9_ெப.) 3ட
� கBணாைன @
�தி த�ைன $ேதவா.6.888.1 

 நாவலைன நைர விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏ9வாைன நா- 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) ஆ9 அ1க ஆயினாைன $ேதவா.6.888.2 

 ஆவினி- ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உக�தாைன அமர
 ேகாைவ அய� தி�மா- 

ஆனாைன அனேலா� 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.888.3 

 காவலைன க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? 

உ6�ேதேன $ேதவா.6.888.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ�� ைகயாைன எ�/ ஆ
�தாைன சவ தா1� 

ேதாளாைன சாபலாைன $ேதவா.6.889.1 



 �ைல ஏ9 ந91ெகா�ைற &>ேம- ைவ��� ேகா# நாக_ெப.(நாக_ெப.) 

அைச�தாைன �ல_ெப.(�ல_ெப.) ஆ ைகைல $ேதவா.6.889.2 

 மைலயாைன ம$9 ஒ.பா
 இ-லாதாைன மதி கதி� வானவ� மாA 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.889.3 

 கைலயாைன க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? 

உ6�ேதேன $ேதவா.6.889.4 

 ெதாBட
 �ழா ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ*.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அ�# ெச6வாைன 3ட
 ம:வா# 

பைடயாைன 3ழி வா�_ெப.(வா�_ெப.) க1ைக� $ேதவா.6.890.1 

 ெதB_ெப.அ.(ெதB_ெப.அ.) திைரக# ெபா�� இழி_வி.(இழி_வி.) 

ெச�சைடயினாைன ெச�க
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஒளியாைன ேசரா� எBணி. 

$ேதவா.6.890.2 

 பB? அமர
 ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த 

ேவ#வி எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) பா�ப?�� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அ9��_வி.எ*.(அ9_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ப- கB 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.890.3 

 கBடகைன க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? 

உ6�ேதேன $ேதவா.6.890.4 

 விBணவைன ேம� வி-லா உைடயா� த�ைன ெம6 ஆகி. ெபா6 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) விதி ஆனாைன $ேதவா.6.891.1 

 ெபBணவைன ஆB_ெப.(ஆB_ெப.) அவைன பி�த� த�ைன பிண இ?கா? 

உைடயாைன ெப��_ெப.அ.(ெப�_ெப.அ.) த�ேகாைன $ேதவா.6.891.2 

 எBணவைன எBதிைச5 கீ: ேமA இ� வி3/ இ� நில& ஆகி� 

ேதா�9_ெப.எ*.(ேதா�9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.891.3 

 கBணவைன க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? 

உ6�ேதேன $ேதவா.6.891.4 



 உ��திரைன உமாபதிைய உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆனாைன உ�தமைன 

நி�தில�ைத ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) த�ைன $ேதவா.6.892.1 

 ப�.பத�ைத ப�சவ> மா
பினாைன பக-_ெப.(பக-_ெப.) இரD_ெப.(இரD_ெப.) 

ஆ6 ந<
 ெவளி ஆ6. பர��_வி.எ*.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.892.2 

 ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) அதைன நி�தில�தி� ெதா�� ஒ.பாைன ந<9 

அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேமனியரா6 நிைனவா
 

சி�ைத� $ேதவா.6.892.3 

 க��தவைன க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? 

உ6�ேதேன $ேதவா.6.892.4 

 ஏ? ஏ9 மல
�ெகா�ைற அரD �ைப_ெப.(�ைப_ெப.) இளமதிய எ��� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) இழி�த_ெப.எ*.(இழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) க1ைக 

$ேதவா.6.893.1 

 ேச? எறி�த சைடயாைன ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) ேகாைவ ெச_ெப.(ெச_ெப.) 

ெபா� மா-வைரயாைன ேச
�தா
 சி�ைத� $ேதவா.6.893.2 

 ேக? இலிைய கீ�ேவM
 ஆI ேகாைவ கிறி 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மடவா
 ெப6 வைளக# 

ெகா#I_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.893.3 

 காடவைன க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.893.4 

 நாரணH நா�&கH அறியாதாைன நா-ேவத�� உ�வாைன நபி 

த�ைன $ேதவா.6.894.1 

 பா�ட1க# பணி ெச6ய. பலி 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

உB�_ெப.எ*.(உB�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பா-வணைன 

த<வணைன பக-_ெப.(பக-_ெப.) ஆனாைன $ேதவா.6.894.2 



 வா
 ெபாதி5 &ைலயா# ஓ
 Jற� த�ைன மா� இட1ைக உைடயாைன 

மலிD ஆ
 கBட $ேதவா.6.894.3 

 கா
 ெபாதி5 க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? 

உ6�ேதேன $ேதவா.6.894.4 

 வானவைன வலி வல& மைற�கா=டாைன மதி 2? ெப�மாைன 

மைறேயா� த�ைன $ேதவா.6.895.1 

 ஏனவைன இமவா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேபைதேயா? இனி� 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெப�மாைன ஏ��வா
��� 

$ேதவா.6.895.2 

 ேதனவைன தி�தி�� ெப�மா� த�ைன த<�_ெப.(த<�_ெப.) இலா 

மைறயவைன ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.895.3 

 கானவைன க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? 

உ6�ேதேன $ேதவா.6.895.4 

 ெந�./_ெப.(ெந�./_ெப.) உ�D தி�ேமனி ெவBந<$றாைன நிைன.பா
 த 

ெந�சாைன நிைறD ஆனாைன $ேதவா.6.896.1 

 த��� அழிய_�ைற.எ*.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) &யலக� ேம--தா# 

ைவ�தாைன சல�தரைன� த>�ேதாைன த�ேகா
 சி�ைத $ேதவா.6.896.2 

 வி�.பவைன விதியாைன ெவBந<$றாைன விள1� ஒளிஆ6 ெம6 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மி�ேகா
 

ேபா$9_ெப.எ*.(ேபா$9_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.896.3 

 க��தவைன க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? 

உ6�ேதேன $ேதவா.6.896.4 

 மட-_ெப.(மட-_ெப.) ஆழி� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஆயிர�தி- 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) மல
�கB இட�� இ?தAேம மலி வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ேகால* $ேதவா.6.897.1 



 3ட
 ஆழி ெந?மாA�� அ�# ெச6தாைன �பி_ெப.(�பி_ெப.) உ� 

ேபா
�தாைன ேதாழ� வி=ட $ேதவா.6.897.2 

 அட- ஆழி� ேத
 உைடய இல1ைக� ேகாைன அ� வைர�கீ� அட
�தாைன 

அ�# ஆ
 க�ைண� $ேதவா.6.897.3 

 கடலாைன க�ச^
 ஆBட ேகாைவ க$பக�ைத கB ஆர� கB? உ6�ேதேன 

$ேதவா.6.897.4 

 ப�னிய ெச�தமி� அறிேய�_வி.&.(அறி_வி.+ஏ_எதி
.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

கவிேய- மா=ேட� எBேணா? பB 

நிைற�த_ெப.எ*.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கைலக# ஆய 

$ேதவா.6.898.1 

 த�ைன5 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) திற��_ெப.(திற_ெப.+அ��_சா�.) அறியா. 

ெபாறி இேலைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) திற& அறிவி�� ெநறி5 கா=> 

$ேதவா.6.898.2 

 அ�ைனைய5 அ�தைன5 ேபால அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) ஆ6 

அைட�ேதைன� ெதாட
��_வி.எ*.(ெதாட
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

எ�ைன ஆளா� ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.898.3 

 ெத� எ9பி0
 மைலேம- மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. $ேதவா.6.898.4 

 பளி1கி� நிழA# பதி�த ேசாதியாைன ப3பதிைய பா3பத ேவட�தாைன 

$ேதவா.6.899.1 

 விளி�� எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) சல�தரைன 

வ <=>னாைன ேவதியைன விBணவைன ேமவி ைவய $ேதவா.6.899.2 



 அள�தவைன நா�&கைன அ-ல- த<
�� அ�ம��ைத ஆ ஆ9 

அறி��_வி.எ*.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ� உ#ள_ெப.(உ#ள_ெப.) 

$ேதவா.6.899.3 

 ெதளி��_வி.எ*.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ9பி0
 மைலேம- 

மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன $ேதவா.6.899.4 

 க�ைவ எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) க��ைத ஞான� க?�3டைர 

ப>��_வி.எ*.(ப>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

கிட��_வி.எ*.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அமர
 ஏ�� $ேதவா.6.900.1 

 உ�ைவ அBட�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) &தைல_ெப.(&தைல_ெப.) ஓத 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உலகி- நிைற ெதாழி-_ெப.(ெதாழி-_ெப.) இ9தி ந? ஆ6 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.900.2 

 ம�ைவ ெவ�ற_ெப.எ*.(ெவ-_வி.+�$_இ.கா.அ_ெப.எ*.�றி.) 

�ழ-_ெப.(�ழ-_ெப.) மடவா# பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ைவ�த 

மயான�� மாசிலா மணிைய வாச� $ேதவா.6.900.3 

 தி� எ9பி0
 மைலேம- மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. $ேதவா.6.900.4 

 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெபாழி��_வி.எ*.(ெபாழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

அட- அர�க
 /ர1க# @�9 பா�ப?�த பர�3டைர பா��� த�ைன. 

$ேதவா.6.901.1 

 /க:_ெப.எ*.(/க�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அ�ப
�� 

இ�/_ெப.(இ�/_ெப.) அம� அ&ைத ேதைன /Bணியைன /வனி 

அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) &:� ேபாத $ேதவா.6.901.2 



 உமி: அ ெபா� ��ற�ைத &�தி� Lைண உைமயவ# த ெப�மாைன 

இைமேயா
 ஏ�� $ேதவா.6.901.3 

 திக� எ9பி0
 மைலேம- மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. $ேதவா.6.901.4 

 பா�ட1க# உட� பாட. பயி�9 ந=ட பயி-வாைன அயி-வாய 

2ல_ெப.(2ல_ெப.) ஏ�தி $ேதவா.6.902.1 

 ேநா�? ேபா
 மிக_�ைற.எ*.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ல நிமல� 

த�ைன நி�மலைன அ மல
 

ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) (அ)அயH மாA 

$ேதவா.6.902.2 

 பா
 இட�� ேம- உய
�� காணா வBண_ெப.(வBண_ெப.) பர�தாைன 

நிமி
��_வி.எ*.(நிமி
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) &னி கண1க# ஏ�� 

$ேதவா.6.902.3 

 சீ
 எ9பி0
 மைலேம- மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. $ேதவா.6.902.4 

 கா
 &கி-_ெப.(&கி-_ெப.) ஆ6. ெபாழிவாைன 

ெபாழி�த_ெப.எ*.(ெபாழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) &�ந<
 கர.பாைன க>ய 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஏறி $ேதவா.6.903.1 

 ஊ
 பலD தி�வாைன ஊ
 அ�_பதி.ெப.(அ_3=.+�_பட
.ஒ�.) ஆக ஒ$றி0
 

உைடயனா6 &$9 ஆB? $ேதவா.6.903.2 

 சீ
 எ9பி0
 மைலேம- மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. $ேதவா.6.903.4 



 :ந<# நில& அ த<5 ந<� ம$ைற ெநறி 

இல1�_ெப.எ*.(இல1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) மி� காA 

ஆகாச()& $ேதவா.6.904.1 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) தாரைக5 மB� விB� 

ம� உயி� எ� உயி� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆ ெசெபா� 

$ேதவா.6.904.2 

 ஆணி : எ�9 :அ�சன மாமைலேய : எ�9 :அ பவள�திர# : 

எ�9 அறி�ேதா
 ஏ�� $ேதவா.6.904.3 

 ேசB_ெப.(ேசB_ெப.) எ9பி0
 மைலேம- மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன $ேதவா.6.904.4 

 அற_ெப.(அற_ெப.) ெதா�யா ஊ�ைதவா6 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) இ- 

சி�ைத ஆரப� �Bடேரா? அய
�� நாI $ேதவா.6.905.1 

 மற�� அர� தி�வ>க# நிைனய மா=டா மதி இலிேய� வா�D 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) வாளா மBேம- $ேதவா.6.905.2 

 பிற�த_ெப.எ*.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) அ-ல வாளா ஈச� ேப
 பித$றி* சீ
 அ>ைம� 

திற��_ெப.(திற_ெப.+அ��_சா�.) உ# அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) $ேதவா.6.905.3 

 ெசறி��_வி.எ*.(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) எ9பி0
 மைலேம- 

மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன $ேதவா.6.905.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) இல1� மன�தாைன அறிவா
�� அ�றி அறியாதா
 த 

திற��_ெப.(திற_ெப.+அ��_சா�.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) அறியாதாைன 

$ேதவா.6.906.1 



 ெபாறி இல1� வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரவ 

/ைன��_வி.எ*.(/ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) 

FBட_ெப.எ*.(FB_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியைன ெபா� 

திைரவா6 ந�ச உBட $ேதவா.6.906.2 

 �றி இல1� மிட$றாைன மட--ேத� ெகா�ைற* சைடயாைன மைடேதா9 

கமல ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) F* $ேதவா.6.906.3 

 ெசறி எ9பி0
 மைலேம- மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. $ேதவா.6.906.4 

 அ��தவ�தி� ெப� வலியா- அறிவ� அ�றி அட- அர�க� தடவைரைய 

எ?�தா� திBேதா# $ேதவா.6.907.1 

 &��� ெநா��� அழி��_வி.எ*.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) பாதாள 

உ$9 &� ைக நரபிைன எ?��� கீத 

பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.907.2 

 இ��தவைன ஏ� உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) ஆ�கினாைன எமாைன 

ைகமாவி� உ�ைவ ேபா
�த $ேதவா.6.907.3 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) எ9பி0
 மைலேம- மாணி�க�ைத ெச:�3டைர 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைடய. 

ெப$ேற�_வி.&.(ெப9_வி.+$$_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) நாேன. $ேதவா.6.907.4 

 @ இைல ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ைகயாைன @
�தி த�ைன &� பிண�கா? 

உைடயாைன &த- ஆனாைன $ேதவா.6.908.1 

 ஆவினி- ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உக�தாைன அமர
 ேகாைன ஆலால உB? 

உக�த ஐய� த�ைன $ேதவா.6.908.2 

 Fவினி� ேம- நா�&கH மாA ேபா$ற. /ண
D_ெப.(/ண
D_ெப.) அ�ய 

ெப�மாைன /னித� த�ைன $ேதவா.6.908.3 



 காவலைன க:���ற அம
�தா� த�ைன க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� 

நாேன $ேதவா.6.908.4 

 ப- ஆ?தைல சைட ேம- உைடயா� த�ைன பா6 /லி�ேதா- உைடயாைன 

பகவ� த�ைன $ேதவா.6.909.1 

 ெசா-ேலா? ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) அைன�� ஆனா� த�ைன 3ட
 

உ�வி- எ�/ அறா� ேகால�தாைன $ேதவா.6.909.2 

 அ-லாத காலைன &� அட
�தா� த�ைன ஆலி� கீ� இ��தாைன அ&� 

ஆனாைன $ேதவா.6.909.3 

 க- ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) /ைன��_வி.எ*.(/ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) 

அ�I காபாலி(6)ைய க$பக�ைத கB ஆர� கBேட� நாேன $ேதவா.6.909.4 

 ேந
�� ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) ஒ�பாக�� அட1க� கB? நிைல தளர 

ஆயிர_ெப.(ஆயிர_ெப.) மா &க�திேனா? $ேதவா.6.910.1 

 பா6��_வி.எ*.(பா6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

பட
 சைட ேம- பயில� கB? பட அரD பனி மதி5 ைவ�த ெச-வ
 

$ேதவா.6.910.2 

 தா தி��தி� த மன�ைத_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ��கா� 

ெதாBட
 தனி�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தB?_ெப.(தB�_ெப.) 

ஊ�றி_வி.எ*.(ஊ�9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெம6 தளரா &�ன 

$ேதவா.6.910.3 

 :F����தி F����தி: எ�ப
ீ ஆகி- ெபா-லா. /லா--���தி ேபா�க- 

ஆேம. $ேதவா.6.910.4 

 ஐ� தான�� அக மிட9 3$றி_வி.எ*.(3$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஆ1ேக அக�� அைட�தா- யாெதா�9 இ?வா
 இ-ைல $ேதவா.6.911.1 

 ைம� தான� கB மடவா
 த1கேளா? மாய மைன 

வா��ைக_ெப.(வா��ைக_ெப.) 

மகி���_வி.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வா�வ <
 $ேதவா.6.911.2 



 ைப� தான�� ஒBமதி5 பா/ ந<� பட
 சைட ேம- 

ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த பBப� ேமய 

$ேதவா.6.911.3 

 :ெந6�தான ெந6�தான: எ�ப
ீ ஆகி- நிலாவா. /லா--தான ந<�க- 

ஆேம. $ேதவா.6.911.4 

 ெபா6 ஆறா ஆேற /ைன��_வி.எ*.(/ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ*.�றி.) 

ேபசி_வி.எ*.(ேப3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

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

எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) காைல. 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�#_ெப.+ஏ_சா�.) 

ேத>_வி.எ*.(ேத?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.912.1 

 :ைகயாறா� கரண உைடேயா: எ�9 

களி�த_ெப.எ*.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மன�தரா6 

க�தி_வி.எ*.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வா�வ <
 $ேதவா.6.912.2 

 ெந6 ஆறா ஆ>ய_ெப.எ*.(ஆ?_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ந<லகBட
 நிமி
 

/�சைட ெந$றி�கBண
 ேமய $ேதவா.6.912.3 

 :ஐயாேற ஐயாேற: எ�ப
ீ ஆகி- அ-ல- 

த<
��_வி.எ*.(த<
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அம�லக ஆள- ஆேம 

$ேதவா.6.912.4 

 இழD ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) தா ஒ�வ
�� இ=? ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) 

ஈயா
 ஈ�9_வி.எ*.(ஈ_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

எ?�த_ெப.எ*.(எ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) தா6_ெப.(தா6_ெப.) 

த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) ெபBQ
 ம�க#_ெப.(ம�க#_ெப.) $ேதவா.6.913.1 

 கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) ந_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.) ேகாைவ 

ஆத-_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த-_ெதா.ெப.�றி.) கB? ேதறா
 

களி�த_ெப.எ*.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மன�தரா6� 

க�தி_வி.எ*.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வா�வ <
 $ேதவா.6.913.2 



 அழ- நைம_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ந<��வி�� அைரய� ஆ�� 

அம�லக ஆ#வி�� அமா� ேமய $ேதவா.6.913.3 

 :பழன பழனேம: எ�ப
ீ ஆகி- பயி�9 

எ:�த_ெப.எ*.(எ:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) பழ விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) பா$ற- ஆேம $ேதவா.6.913.4 

 ஊ$9��ைற ஒ�ப� உ#-நி�9 ஓV
 ஒ�க அைட�� ேபா� 

உணர_�ைற.எ*.(உண
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) மா=Q
 $ேதவா.6.914.1 

 மா$9��ைற வழி ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ஓடா&�ன மாய மைன வா��ைக_ெப.(வா��ைக_ெப.) 

மகி���_வி.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வா�வ <
 $ேதவா.6.914.2 

 ேவ$9� ெதாழி-_ெப.(ெதாழி-_ெப.) FBடா
 /ர1க# @�9 ெவR 

அழ-வா6 வ <�வி�� ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) ேமய $ேதவா.6.914.3 

 :ேசா$9��ைற ேசா$9��ைற: எ�ப
ீ ஆகி- �ய
 ந<1கி� L ெநறி�கB 

ேசர- ஆேம. $ேதவா.6.914.4 

 கல_ெப.(கல_ெப.) 3ழி�� க�1கட- 2� ைவய த�னி- க#ள� 

கடலி-_ெப.(கட-_ெப.+இ-_இட.ேவ.) அ:�தி வாளா $ேதவா.6.915.1 

 நல_ெப.(நல_ெப.) 3ழியா எ: ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) 

இ�ப_ெப.(இ�ப_ெப.) ேவB>- நப� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ> 

இைண�ேக நவி-வா6 ஆகி- $ேதவா.6.915.2 

 அல 3ழி�� ம� நாக_ெப.(நாக_ெப.) த�னா- ேமய அ�மைறேயா? ஆ9 

அ1க ஆனா
 ேகாயி-_ெப.(ேகாயி-_ெப.) $ேதவா.6.915.3 

 :வல�3ழிேய வல�3ழிேய: எ�ப
ீ ஆகி- வ-விைனக# 

த<
��_வி.எ*.(த<
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆள- 

ஆேம. $ேதவா.6.915.4 

 தB> �Bேடாதர� பி1கி�> சா
�த /க� ந�தி ச1� க�ன� $ேதவா.6.916.1 



 பBைட_ெப.அ.(பB?_ெப.) உலக_ெப.(உலக_ெப.) பைட�தா� தாH பாைர 

அள�தா� ப-லாB? இைச.ப $ேதவா.6.916.2 

 திB> வயி$9* சி9 கB Fத-சில பாட_�ைற.எ*.(பா?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ெச1கB விைட ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ஊ
வா� $ேதவா.6.916.3 

 :கB>0
 கB>0
: எ�ப
ீ ஆகி- 

ெக?க_விய1.வி.&.(ெக?_வி.+க_விய1.வி.&.�றி.) U_தி�.(U_&�.ஒ�.) 

வ-விைனைய� கழ$ற- ஆேம $ேதவா.6.916.4 

 விட_ெப.(விட_ெப.) @�க. பாேப ேபா- சி�தி 

ெந�ேச_ெப.(ெந�3_ெப.+ஏ_சா�.) ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ$றா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தமைர� கBடேபா� $ேதவா.6.917.1 

 வட_ெப.(வட_ெப.) ஊ�க மா &னிவ
 ேபால* 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) மா தவ�தா
 

மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளா
 ம:வா# ெச-வ
 $ேதவா.6.917.2 

 பட @�க. பா/_ெப.(பா/_ெப.) அைணயி- ப#ளியாH ப1கய�� ேம- 

அயH பரவி� காணா $ேதவா.6.917.3 

 :�ட@�ேக �ட@�ேக: எ�ப
ீ ஆகி- ெகா?விைனக# 

த<
��_வி.எ*.(த<
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அரைன� �9க- ஆேம. 

$ேதவா.6.917.4 

 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) கா=ட ச�தன& தவள ந<9 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) 

அ�� �91_ெப.அ.(�9_ெப.அ.) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.918.1 

 கB கா=டா க�வைர ேபா--அைனய கா�சி� கா
 மயி-_ெப.(மயி-_ெப.) அ 

சாயலா
 கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) காண $ேதவா.6.918.2 

 எB கா=டா� கா?_ெப.(கா?_ெப.) அ1� இடமா நி�9(R) எ� வ <சி 

இரD_ெப.(இரD_ெப.) ஆ? இைறவ
 ேமய $ேதவா.6.918.3 



 :ெவBகாேட ெவBகாேட: எ�ப
ீ ஆகி- வ <டாத வ-விைன 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) வ <=ட- ஆேம $ேதவா.6.918.4 

 த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) யா
 தா6_ெப.(தா6_ெப.) யா
 உட� பிற�தா
 தார ஆ
 

/�திர
 ஆ
 தா தா ஆேர $ேதவா.6.919.1 

 வ�த_ெப.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆ9 எ1ஙேன ேபா ஆ9 ஏேதா 

மாய ஆ இத$� ஏ� மகிழ_�ைற.எ*.(மகி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

ேவBடா $ேதவா.6.919.2 

 சி�ைதய
ீ உம�� ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) ெசா-ல� ேகBமி� திக� மதி5 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரD திைள�� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.6.919.3 

 எ�ைதயா
 தி�நாம :நம*சிவாய: எ�9 எ:வா
�� இ� வி3பி- 

இ��க- ஆேம $ேதவா.6.919.4 

 இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ6 த< 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) இயமானனா6 எறி5 கா$9 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.920.1 

 அ� நிைலய_�றி.வி.&.(நிைல_ெப.+அ_பட
.ப�.) தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) ஆ6 

ஞாயி9_ெப.(ஞாயி9_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ஆகாச ஆ6 அ=ட @
�தி ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.920.2 

 ெப� நல& �$ற& ெபB� ஆ� பிற
_ெப.(பிற
_ெப.) உ�D த 

உ�D தாேம ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.920.3 

 ெந�நைல ஆ6 இ�9 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நாைள 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நிமி
 /�சைட அ>க# 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.920.4 

 மB_ெப.(மB_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

விB_ெப.(விB_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மைல5 



ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) வயிர& ஆ6 மாணி�க 

தாேன ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.921.1 

 கB ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கB��� ஓ
 மணி5 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கைல 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கைல ஞான தாேன 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.921.2 

 ெபB_ெப.(ெபB_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெபB��� ஓ
 ஆ� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

பிரளய���� அ.பா- ஓ
 அBட 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.921.3 

 எB ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எB��� ஓ
 எ:�� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எ: 3ட
 ஆ6 எ அ>க# 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.921.4 

 க- ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கள9 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) காH 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) ஆ6 

கா- ஆ9 ஆ6 கழி5_ெப.எ*.(கழி_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.922.1 

 /-_ெப.(/-_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

/த-_ெப.(/த-_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) F? 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) /ர 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) /ர @�9 ெக?�தா� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.922.2 

 ெசா- ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெசா-A�� ஓ
 

ெபா�I ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 3லாD 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 3லாD�� ஓ
 2ழ- 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.922.3 



 ெந-_ெப.(ெந-_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெந?�3ட
 ஆ6 

நிமி
��_வி.எ*.(நிமி
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>க# 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.922.4 

 கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கா
 

&கி-_ெப.(&கி-_ெப.) ஆ6 கால_ெப.(கால_ெப.) @�9_ெப.(@�9_ெப.) 

ஆ6 கனD_ெப.(கனD_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

க1�-_ெப.(க1�-_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.923.1 

 J$9 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) J$9 உைத�த ெகா- 

களி9 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) �ைர 

கட-_ெப.(கட-_ெப.) ஆ6 �ைர கட$� ஓ
 ேகாமாH() ஆ6 $ேதவா.6.923.2 

 ந<$றானா6 ந<9 ஏ$ற ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<# வி3/ ஆ6 ந<# வி3பி� 

உ*சி_ெப.(உ*சி_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.923.3 

 ஏ$றானா6 ஏ9 ஊ
�த_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

எ: 3ட
 ஆ6 எ அ>க# நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ஆேற $ேதவா.6.923.4 

 த< ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<
 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) திBைம 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) திைச 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ�_3=.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ$.) 

திைச�� ஓ
 ெத6வ_ெப.(ெத6வ_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.924.1 



 தா6_ெப.(தா6_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) த�ைதயா6 

சா
D ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) தாரைக5 ஞாயி9 

தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) மதி5 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.924.2 

 கா6 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பழ 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பழ�தி- 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) இரத1க# Uக
வாH தாேன 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.924.3 

 ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேந
ைம ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெந?�3ட
 ஆ6 

நிமி
��_வி.எ*.(நிமி
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>க# 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.924.4 

 அ1க ஆ6 ஆதி ஆ6 ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ�மைறேயா? ஐFத தாேன 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.925.1 

 ப1க ஆ6 பல ெசா-A தாேன 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பா- மதிேயா? ஆதி ஆ6 

பா�ைம ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.925.2 

 க1ைக ஆ6 காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) ஆ6 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கட-_ெப.(கட-_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மைல 

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

கழி5_ெப.எ*.(கழி_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.925.3 

 எ1� ஆ6 ஏ9 ஊ
�த_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 



எ: 3ட
 ஆ6 எ அ>க# நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ஆேற. $ேதவா.6.925.4 

 மாதா பிதா ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ம�க#_ெப.(ம�க#_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) மறி 

கடA மா- வி3/ தாேன ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.926.1 

 ேகாதாவி� ஆ6 �மா� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெகா- 

/லி� ேதா- ஆைட� �ழக� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.926.2 

 ேபா� ஆ6 மல
 ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

ேபா$றி_வி.எ*.(ேபா$9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) /ைனவா
 பிற./ 

அ9��_ெப.எ*.(அ9_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

/னித� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.926.3 

 ஆதாH என நிைன�தா
�� அஃேத 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அழ- வBண வBண
 தா 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.926.4 

 ஆ ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆவினி- ஐ�� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அழ- 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அவி5 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.927.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நாD�� ஓ
 

உைர5 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நாதனா6 ேவத�தி� 

உ#ேளா� ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.927.2 

 F ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) FD�� ஓ
 

நா$ற_ெப.(நா$ற_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 



F��ளா- வாச ஆ6 நி�றா�_வி.&.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ�_பட
.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.927.3 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) &தA ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெச:�3ட
 ஆ6 ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>க# 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.927.4 

 ந<
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<# அகல_ெப.(அகல_ெப.) 

தாேன ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நிழ-_ெப.(நிழ-_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ந<# வி3பி� 

உ*சி_ெப.(உ*சி_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.928.1 

 ேப
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ேப��� ஓ
 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

ெப� மதி-க# @�றிைன5 எ6தா� 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.928.2 

 ஆேரH த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அைட�தா
 தைம எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

ஆ=ெகா#ள வ-ல எ ஈசனா
 தா $ேதவா.6.928.3 

 பா
 ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பB 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பாட-_ெப.(பாட-_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பர�3ட
 ஆ6 

ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>க# 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.928.4 

 மா- ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) நா�&கனா6 மா Fத() 

ஆ6 ம��க ஆ6 அ��க ஆ6 மகி�D 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.929.1 

 பா- ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) எBதிைச�� 

எ-ைல_ெப.(எ-ைல_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பர./ 



ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) பரேலாக தாேன 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.929.2 

 Fேலாக /வேலாக 3வேலாக() ஆ6 Fத1க# ஆ6 /ராண� தாேன 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.929.3 

 ஏலாதன எலா ஏ-வி.பானா6 எ: 3ட
 ஆ6 எ அ>க# 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.929.4 

 அ.ப� ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) அைம ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) ஐயH 

ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) உைடய மாமH மாமி5 

ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) $ேதவா.6.930.1 

 ஒ./ உைடய மாத� ஒB_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ெபா�I 

ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ல& 3$ற& ஓ
 

ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) 

$ேதவா.6.930.2 

 �6.பனD உ6.பனD ேதா$9வா6 ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) �ைண ஆ6 

எ� ெந�ச_ெப.(ெந�ச_ெப.) �ற.பி.பா6 ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) 

$ேதவா.6.930.3 

 இ._3=.(இ_பதி.ெப.+._ஒ$.) ெபா� ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) இ 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) இ &��(�)ந< இைறவ� ந<-ஏ9 

ஊ
�த_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெச-வ�_ெப.(ெச-வ�_ெப.) 

ந<ேய $ேதவா.6.930.4 

 ெவப வ�கி$ப� அ�9 J$ற நேம- 

ெவ6ய_�றி.வி.&.(ெவ6_ெப.+அ_பட
.ப�.) விைன. பைக5 ைபய ைந5 

$ேதவா.6.931.1 

 எ பா�D த<
�ேதா இ?�கB இ-ேலா எ1� எழி-_ெப.(எழி-_ெப.) எ� 

ஞாயி9_ெப.(ஞாயி9_ெப.) எளிேயா அ-ேலா $ேதவா.6.931.2 



 அ பவள* ெச�சைட ேம- ஆ9 2>_வி.எ*.(2?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

அன- ஆ> ஆ� அ�3 ஆ=? உக�த $ேதவா.6.931.3 

 ெசபவள வBண
 ெச1��ற வBண
 ெசRவான வBண
 எ� சி�ைதயாேர 

$ேதவா.6.931.4 

 ஆ=?வி�தா- ஆ
 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) ஆடாதாேர அட��வி�தா- ஆ
 

ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) அட1காதாேர $ேதவா.6.932.1 

 ஓ=?வி�தா- ஆ
 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) ஓடாதாேர உ��வி�தா- ஆ
 

ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) உ�காதாேர $ேதவா.6.932.2 

 பா=?வி�தா- ஆ
 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) பாடாதாேர பணிவி�தா- ஆ
 

ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) பணியாதாேர $ேதவா.6.932.3 

 கா=?வி�தா- ஆ
 ஒ�வ
_ெப.(ஒ�வ
_ெப.) காணாதாேர காBபா
 ஆ
 

கB�தலா6 கா=டா�காேல $ேதவா.6.932.4 

 ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) பத�தா
 ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) பதேம ஞான@
�த< 

நல�3டேர நா- ேவத�� அ.பா- 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.933.1 

 ெசா- பத�தா
 ெசா- பத& கட��_வி.எ*.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெசால$� அ�ய 2ழலா6 

இ�_பதி.ெப.(இ_3=.+�_பட
.ஒ�.) உ� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $ேதவா.6.933.2 

 நி$ப� ஒ�� நிைல இலா ெந�ச_ெப.(ெந�ச_ெப.) த�H# நிலாவாத 

/லா-_ெப.(/லா-_ெப.) உடேப /��� 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.933.3 

 க$பகேம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ�ைன வி?ேவ� அ-ேல�-கனக 

மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற��_ெப.(நிற_ெப.+அ��_சா�.) எ கடDளாேன 

$ேதவா.6.933.4 

 தி��ேகாயி- இ-லாத தி� இ- 

ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) தி� 



ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<9 அணியாத தி� இ- 

ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.934.1 

 ப��� ஓ>. ப�திைமயா- பாடா 

ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) பா1கிெனா? பல தளிக# 

இ-லா ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.934.2 

 வி�.ேபா? ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ச1க_ெப.(ச1க_ெப.) ஊதா 

ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) விதான& 

ெவBெகா>5 இ-லா ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.934.3 

 அ�.ேபா? மல
 பறி��_வி.எ*.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ=? 

உBணா ஊ�_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) அைவ 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) ஊ
 அ-ல அடவி காேட $ேதவா.6.934.4 

 தி�நாம அ�3 எ:�� ெச.பா
 ஆகி- த< வBண
 திற_ெப.(திற_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா- ேபசா
 ஆகி- $ேதவா.6.935.1 

 ஒ�காA தி��ேகாயி- 2ழா
 ஆகி- உBபத� &� மல
 

பறி��_வி.எ*.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ=? உBணா
 ஆகி- 

$ேதவா.6.935.2 

 அ�ேநா6க# ெகட_�ைற.எ*.(ெக?_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெவBந<9 அணியா
 

ஆகி- அளி அ$றா
 பிற�த_ெப.எ*.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆ9 

ஏேதா எ�னி- $ேதவா.6.935.3 

 ெப� ேநா6க# மிக_�ைற.எ*.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) 

நலிய_�ைற.எ*.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ெபய
�� ெச�� பிற.பத$ேக 

ெதாழி-_ெப.(ெதாழி-_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

இற�கி�றாேர $ேதவா.6.935.4 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) ஆவா
 பிற
_ெப.(பிற
_ெப.) இ�றி ந<ேய ஆனா6 

நிைன.பா
க# மன���� ஓ
 வி�� ஆனா6 $ேதவா.6.936.1 



 ம� ஆனா6 ம�னவ
�� ஓ
 அ&த ஆனா6 மைற நா�� ஆனா6 ஆ9 

அ1க ஆனா6 $ேதவா.6.936.2 

 ெபா� ஆனா6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆனா6 ேபாக ஆனா6 Fமிேம- /க� த�க 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�#_ெப.+ஏ_சா�.) உ�ைன $ேதவா.6.936.3 

 :எ� ஆனா6 எ� ஆனா6 : எ�னி� அ-லா- ஏைழேய� எ� 

ெசா-லி_வி.எ*.(ெசா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ��ேகேன $ேதவா.6.936.4 

 அ�தா உ� அ>ேயைன அ�பா- ஆ
�தா6 அ�# ேநா�கி--த<
�த ந<
 ஆ=>� 

ெகாBடா6 $ேதவா.6.937.1 

 எ�தைன5 அ�ைய ந<_பதி.ெப.(ந<_&�.ஒ�.) எளிைய ஆனா6 எைன ஆB? 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

இர1கி_வி.எ*.(இர1�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஏ�9 ெகாBடா6 

$ேதவா.6.937.2 

 பி�தேன� ேபைதேய� ேபேய� நாேய� பிைழ� தனக# அ�தைன5 

ெபா9�தா6 அ�ேற $ேதவா.6.937.3 

 இ�தைன5 எ பரேமா ஐய ஐேயா எெப�மா� தி��க�ைண 

இ��த_ெப.எ*.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.937.4 

 �ல_ெப.(�ல_ெப.) ெபா-ேல� �ண_ெப.(�ண_ெப.) ெபா-ேல� �றி5 

ெபா-ேல� �$றேம ெபா�� உைடேய� ேகால ஆய $ேதவா.6.938.1 

 நல_ெப.(நல_ெப.) ெபா-ேல� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெபா-ேல� 

ஞானி அ-ேல� ந-லாேரா? இைச�திேல� ந?ேவ 

நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.938.2 

 வில1� அ-ேல� வில1� அ-லா� ஒழி�ேத� அ-ேல� ெவ9.பனD 

மிக. ெபா�� ேபச_�ைற.எ*.(ேப3_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ேல� 

$ேதவா.6.938.3 



 இல ெபா-ேல� இர.பேத ஈய மா=ேட� எ� 

ெச6வா�_வி.&.(ெச6_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) ேதா�றிேன� 

ஏைழேயேன $ேதவா.6.938.4 

 ச1க நிதி ப�ம நிதி இரB?_ெப.(இரB?_ெப.+உ_சா�.) த�� தரணிெயா? 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆள� த�வேரH $ேதவா.6.939.1 

 ம1�வா
 அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) ெச-வ_ெப.(ெச-வ_ெப.) 

மதி.ேபா அ-ேலா மாேதவ
�� ஏகா�த
 அ-லா
 ஆகி- $ேதவா.6.939.2 

 அ1க எலா �ைற�� அ:� ெதா:ேநாயரா(அ)6 ஆ உ���� 

தி�9_வி.எ*.(தி�_வி.+�$_இ.கா.+அ_வி.எ*.�றி.) உழA /ைலயேரH 

$ேதவா.6.939.3 

 க1ைக வா
 சைட� கர�தா
�� அ�ப
 ஆகி- 

அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) கBQ
 நா_பதி.ெப.(நா_த�.ப�.) 

வண1�_ெப.எ*.(வண1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) கடDளாேர 

$ேதவா.6.939.4 

 ஆமய த<
�� அ>ேயைன ஆளா� ெகாBடா
 அதிைக வ <ர=டான ஆ=சி 

ெகாBடா
 $ேதவா.6.940.1 

 தாமைரேயா� சிர அ���_வி.எ*.(அ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ைகயி- 

ெகாBடா
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அதனி- பலி ெகாBடா
 நிைறD ஆ 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $ேதவா.6.940.2 

 வாமனனா
 மா காய�� உதிர ெகாBடா
 மா� இட_ெப.(இட_ெப.) 

ெகாBடா
 வல1ைக ம:வா# ெகாBடா
 $ேதவா.6.940.3 

 காமைன5 உட-_ெப.(உட-_ெப.) ெகாBடா
 கBணா- 

ேநா�கி_வி.எ*.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) கBண.ப
 பணி5 

ெகா# கபாலியாேர. $ேதவா.6.940.4 

 &./� P- வைர மா
பி-_ெப.(மா
/_ெப.+இ-_இட.ேவ.) &ய1க� ெகாBடா
 

&� ேகழ-_ெப.(ேகழ-_ெப.) &ைள ம�./ ெகாBடா
 Fணா $ேதவா.6.941.1 



 ெச./ உ�வ_ெப.(உ�வ_ெப.) &ைல_ெப.(&ைல_ெப.) மைலயா# 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ெகாBடா
 ெசேமனி 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<9 திகழ� ெகாBடா
 $ேதவா.6.941.2 

 �./ரD ஆ
 3� ச1கி� ேதா?_ெப.(ேதா?_ெப.) ெகாBடா
 3ட
 &> 

2���_வி.எ*.(2�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ> அமர
 ெதாழD 

ெகாBடா
 $ேதவா.6.941.3 

 அ._3=.(அ_பதி.ெப.+._ஒ$.) பலி 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ஆயிைழயா
 அ�/ 

ெகாBடா
 அ>ேயைன ஆ# உைடய அ>களாேர. $ேதவா.6.941.4 

 &> ெகாBடா
 &ைள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) 

தி1கேளா? @3 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாக_ெப.(நாக_ெப.) உட� ஆக� 

ெகாBடா
 $ேதவா.6.942.1 

 அ> ெகாBடா
 சில/_ெப.(சில/_ெப.) அல/ கழA 

ஆ
.ப_�ைற.எ*.(ஆ
.._வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அட1காத &யலகைன 

அ>�கீ�� ெகாBடா
 $ேதவா.6.942.2 

 வ> ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

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

இல1�_ெப.எ*.(இல1�_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ம: வல1ைக� 

ெகாBடா
 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இட.பாக�ேத ம�வ� ெகாBடா
 

$ேதவா.6.942.3 

 �> ெகாBடா
 க1காள ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ேம- ெகாBடா
 2ைல த<
�� 

அ>ேயைன ஆ=ெகாBடாேர $ேதவா.6.942.4 

 ெபா�கண& /லி�ேதாA /ய�தி- ெகாBடா
 Fத.பைடக# /ைட 2ழ� 

ெகாBடா
 $ேதவா.6.943.1 

 அ�கிெனா? பட அரவ அைர ேம- ெகாBடா
 அைன�� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.+உ_சா�.) 



பைட��_வி.எ*.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அைவ5 அட1க� 

ெகாBடா
 $ேதவா.6.943.2 

 ெகா�� இற� Jவிள& ெகாBைட_ெப.(ெகாBைட_ெப.) ெகாBடா
 

ெகா>யாைன அட- ஆழி�� இைரயா� ெகாBடா
 $ேதவா.6.943.3 

 ெச�க
 நிற� தி�ேமனி திகழ� ெகாBடா
 ெச>ேயைன ஆ=ெகாBட சிவனா
 

தாேம $ேதவா.6.943.4 

 அ�தகைன அயி- 2ல�� அ:�தி� ெகாBடா
 அ� மைறைய� ேத
��திைர 

ஆ�கி� ெகாBடா
 $ேதவா.6.944.1 

 3�தரைன� �ைண� கவா� வ <ச� ெகாBடா
 3?கா? நட ஆ? இடமா� 

ெகாBடா
 $ேதவா.6.944.2 

 ம�தர ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ெபா� சிைலயா வைள��� ெகாBடா
 

மாகாள� வாச- கா./_ெப.(கா./_ெப.) ஆக� ெகாBடா
 $ேதவா.6.944.3 

 த�திர ம�திர�தரா6 அ�ளி� ெகாBடா
 சமB த<
�� எ� த�ைன ஆ= 

ெகாBடா
 தாேம. $ேதவா.6.944.4 

 பா�ட1க# பல க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) பயில� ெகாBடா
 பவள 

நிற_ெப.(நிற_ெப.) ெகாBடா
 பளி1� ெகாBடா
 $ேதவா.6.945.1 

 ந<
 அட1�_வி.(அட1�_வி.) சைட &> ேம- நிலாD ெகாBடா
 

ந<ல_ெப.அ.(ந<ல_ெப.) நிற_ெப.(நிற_ெப.) ேகால நிைற மிட$றி- ெகாBடா
 

$ேதவா.6.945.2 

 வா
 அட1�_வி.(அட1�_வி.) வன&ைலயா
 ைமய-_ெப.(ைமய-_ெப.) 

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

வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ=ட பலி ெகாBடா
 

வைள5_ெப.எ*.(வைள_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ெகாBடா
 

$ேதவா.6.945.3 



 ஊ
 அட1க_�ைற.எ*.(அட1�_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ஒ$றி நக
 ப$றி� 

ெகாBடா
 உட-_ெப.(உட-_ெப.) உ9 ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) த<
�� எ�ைன 

ஆ=ெகாBடாேர $ேதவா.6.945.4 

 அணி தி-ைல_ெப.(தி-ைல_ெப.) அபல ஆ? அர1கா� ெகாBடா
 ஆலால 

அ� ந�ச அ&தா� ெகாBடா
 $ேதவா.6.946.1 

 கணி வள
 தா
. ெபா� இதழி� கம�தா
 ெகாBடா
 காத-_ெப.(காத-_ெப.) ஆ
 

ேகா> கல��_வி.எ*.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ��ைக ெகாBடா
 

$ேதவா.6.946.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) பண�த அரவ ேதா#வைளயா� ெகாBடா
 மா- விைட 

ேம- ெந?வ <தி ேபாத� ெகாBடா
 $ேதவா.6.946.3 

 �ணி /லி�ேதாலிைன ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உைடயா� ெகாBடா
 

2ல_ெப.(2ல_ெப.) ைக� ெகாBடா
 ெதாB? எைன� ெகாBடாேர 

$ேதவா.6.946.4 

 பட @�க. பா/_ெப.(பா/_ெப.) அைணயாேனா? வாேனா� ப1கய� எ�9 

அ1� அவைர. பைட��� ெகாBடா
 $ேதவா.6.947.1 

 �ட @�கி- கீ��ேகா=ட ேகாயி-_ெப.(ேகாயி-_ெப.) ெகாBடா
 J$9 

உைத�� ஓ
 ேவதியைன உ6ய� ெகாBடா
 $ேதவா.6.947.2 

 ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) @�கி� கா�யி� உ� @>� ெகாBடா
 நிைனயாத 

பாவிகைள ந<1க� ெகாBடா
 $ேதவா.6.947.3 

 இட_ெப.(இட_ெப.) ஆ�கி இைட ம�� ெகாBடா
 பBேட எ�ைன இ� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) ஆ=ெகாBட இைறவ
 தாேம $ேதவா.6.947.4 

 எ*ச� இைண தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகாBடா
 பக� கB ெகாBடா
 

இரவிகளி- ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ப- இ9��� ெகாBடா
 $ேதவா.6.948.1 

 ெம*ச� விதா�திர� தைல5 ேவறா� ெகாBடா
 விற-_ெப.(விற-_ெப.) 

அ1கி கர_ெப.(கர_ெப.) ெகாBடா
 ேவ#வி கா�� $ேதவா.6.948.2 



 உ*ச நம� தா#_ெப.(தா#_ெப.) அ9�தா
 ச�திரைன உைத�தா
 

உண
D_ெப.(உண
D_ெப.) இலா� த�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேவ#வி 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) $ேதவா.6.948.3 

 அ*ச_ெப.(அ*ச_ெப.) எழ_�ைற.எ*.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) அழி��� 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ�I ெச6தா
 

அ>ேயைன ஆ=ெகாBட அமல
 தாேம. $ேதவா.6.948.4 

 சைட ஒ�றி- க1ைகைய5 தா���� ெகாBடா
 சாம�தி� இைச வ <ைண 

தடவி� ெகாBடா
 $ேதவா.6.949.1 

 உைட ஒ�றி- /#ளி_ெப.(/#ளி_ெப.) உைழ�ேதாA ெகாBடா
 உ#�வா
 

உ#ள�ைத_ெப.(உ#ள_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ��கி� ெகாBடா
 

$ேதவா.6.949.2 

 கைட &��-_ெப.(&�றி-_ெப.) பலி ெகாBடா
 கனA ெகாBடா
 காபால 

ேவட க�தி� ெகாBடா
 $ேதவா.6.949.3 

 விைட ெவ�றி� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) அதனி- ேமவ� ெகாBடா
 ெவ��யர 

த<
�� எ�ைன ஆ=ெகாBடாேர $ேதவா.6.949.4 

 �ரா மலேரா? அரா மதிய சைட ேம- ெகாBடா
 �ட&ழ ந�த<சைன 

வாசகனா� ெகாBடா
 $ேதவா.6.950.1 

 சிராமைல த ேச
D இடமா� தி��த� ெகாBடா
 ெத�ற- ெந?�ேதேராைன. 

ெபா�ற� ெகாBடா
 $ேதவா.6.950.2 

 பராபர� எ�ப� தம� ேபரா� ெகாBடா
 ப�.பத ைக�ெகாBடா
 பய1க# 

பBணி $ேதவா.6.950.3 

 இராவண� எ�9 அவைன. ேப
 இயப� ெகாBடா
 இட
 உ9 

ேநா6_ெப.(ேநா6_ெப.) த<
�� எ�ைன ஆ=ெகாBடாேர. $ேதவா.6.950.4 

 அBட கட�த_ெப.எ*.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 3வ? உBேடா 

அன- அ1ைக ஏ�திய_ெப.எ*.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ஆட-_ெதா.ெப.(ஆ?_வி.+அ-_ெதா.ெப.�றி.) உBேடா $ேதவா.6.951.1 



 பBைட_ெப.அ.(பB?_ெப.) எ:வ
 ப>5 உBேடா பா�ட1க# பல 2ழ. 

ேபா�த� உBேடா $ேதவா.6.951.2 

 கBட இைறேய க9�த� உBேடா கBணி� ேம- கB 

ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) கBட� உBேடா $ேதவா.6.951.3 

 ெதாBட
க# 2ழ� ெதாட
*சி உBேடா ெசா-T
 எபிரானாைர� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.951.4 

 எ�கி�ற இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஞாயி9_ெப.(ஞாயி9_ெப.) அ�ன 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இல1கிைழ ஓ
பா- உBேடா 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ9 உBேடா $ேதவா.6.952.1 

 வி�கி�ற ெபாறி அரவ� தழA உBேடா ேவழ�தி� உ� உBேடா ெவBP- 

உBேடா $ேதவா.6.952.2 

 வா� நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெபாறி அரவ* சைட5 

உBேடா அ*_3=.(அ_பதி.ெப.+*_ஒ$.) சைட ேம- இளமதிய ைவ�த� 

உBேடா $ேதவா.6.952.3 

 ெசா�கி�ற /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) உBேடா 2ல_ெப.(2ல_ெப.) உBேடா 

ெசா-T
 எபிரானாைர� கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ஆேற $ேதவா.6.952.4 

 நிலா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெச�சைட ேம- ைவ�த� உBேடா 

ெந$றி_ெப.(ெந$றி_ெப.) ேம- கB உBேடா ந<9 சா�ேதா $ேதவா.6.953.1 

 /லா-_ெப.(/லா-_ெப.) நா9 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எA/ FBட� 

உBேடா Fத த$ 2��தனேவா ேபா
 ஏ9 உBேடா $ேதவா.6.953.2 

 கலா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) கBணா# பாக�� 

உBேடா கா
� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

கல�த� உBேடா $ேதவா.6.953.3 



 3லா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆ? அரவ ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ேம- 

உBேடா ெசா-T
 எபிரானாைர� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற. $ேதவா.6.953.4 

 பB ஆ
�த வ <ைண பயி�ற� உBேடா பா�ட1க# பல 2ழ. ேபா�த� உBேடா 

$ேதவா.6.954.1 

 உBணா அ� ந�ச உBட� உBேடா ஊழி�த< அ�ன ஒளிதா� உBேடா 

$ேதவா.6.954.2 

 கB ஆ
 கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) கால$ ெச$ற� உBேடா காமைன5 கB 

அழலா- கா6�த� உBேடா $ேதவா.6.954.3 

 எBணா
 தி�/ர1க# எ6த� உBேடா எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) 

வைக எபிரானாைர� கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

ஆேற $ேதவா.6.954.4 

 ந<9 உைடய தி�ேமனி பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) உBேடா 

ெந$றி_ெப.(ெந$றி_ெப.) ேம- ஒ$ைற� கB &$9 உBேடா $ேதவா.6.955.1 

 J9 உைடய ெகா? ம:வா# ைகயி- உBேடா ெகா- /லி� ேதா- உைட 

உBேடா ெகாBட_ெப.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேவட 

$ேதவா.6.955.2 

 ஆ9 உைடய சைட உBேடா அரவ உBேடா அத� அ�ேக 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உBேடா அளD இலாத $ேதவா.6.955.3 

 ஏ9 உைடய ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) உBேடா இலய உBேடா 

எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) வைக எபிரானாைர� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.955.4 

 ப=ட& ேதா? ஓ
 பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) கBேட� பா
 திகழ. 

பலி தி��� ேபாத� கBேட� $ேதவா.6.956.1 



 ெகா=> நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இலய1க# ஆட� 

கBேட� �ைழ காதி- பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

இல1க� கBேட� $ேதவா.6.956.2 

 க=ட1க� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) திBேதா# ஆட� கBேட� கன ம:வா# 

வல1ைகயி- இல1க� கBேட� $ேதவா.6.956.3 

 சி=டைன� தி� ஆலவாயி- கBேட�-ேதவைன� கனவி- 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.956.4 

 அைல�� ஓ? /ன-_ெப.(/ன-_ெப.) க1ைக சைடயி- கBேட� அல
 

ெகா�ைற�தா
 அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆ9 

கBேட� $ேதவா.6.957.1 

 பலி�� ஓ>� தி�வா
 ைக. பா/_ெப.(பா/_ெப.) கBேட� 

பழன_ெப.(பழன_ெப.) /�வாைர. பகேல கBேட� $ேதவா.6.957.2 

 கலி� க*சி ேம$றளிேய இ��க� கBேட� கைற மிட9 கBேட� கனA 

கBேட� $ேதவா.6.957.3 

 வலி�� உ?�த_ெப.எ*.(உ?_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) மா� ேதா- 

அைரயி- கBேட�-மைற வ-ல மா தவைன� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.957.4 

 ந<9 ஏ9 தி�ேமனி நிகழ� கBேட� ந<# சைடேம- நிைற க1ைக ஏற� 

கBேட� $ேதவா.6.958.1 

 J9 ஏ9 ெகா? ம:வா# ெகா#ள� கBேட� ெகா? ெகா=> ைக அல� 

ைகயி- கBேட� $ேதவா.6.958.2 

 ஆ9 ஏ9 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அணி மதி5 கBேட� அ>யா
க=� ஆ
 

அ&த ஆக� கBேட� $ேதவா.6.958.3 

 ஏ9 ஏறி இ� ெநறிேய ேபாத� கBேட�-இR வைக எெப�மாைன� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.958.4 



 விைர5Bட ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<9 தாH உB? 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக உB? 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக வ <ைண உB? $ேதவா.6.959.1 

 3ைர உB? 2? பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) உB? 

2ல& தB? 3ம�த� உB?(R) $ேதவா.6.959.2 

 அைர5Bட ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உB?(R) அலி�ேகாA ேதாA 

அழகா உB?(R) $ேதவா.6.959.3 

 இைர உB? அறியாத பா/ உB? இைமேயா
 ெப�மா� இலாத� எ�ேன 

$ேதவா.6.959.4 

 :ைம. ப>�த_ெப.எ*.(ப>_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) கBணாI தாH 

க*சி-மயான�தா� வா
சைடயா�: எ�னி� அ-லா� $ேதவா.6.960.1 

 ஒ./ உைடய� அ-ல� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அ-ல� ஓ
 

ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) அ-ல� ஓ
 உவம� இ(-)லி $ேதவா.6.960.2 

 அ._3=.(அ_பதி.ெப.+._ஒ$.) ப>5 அ� நிற& அR_3=.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) 

வBண()& அவ�_பதி.ெப.(அ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) அ�ேள கB ஆக� 

காணி�_நி.எ*.(காB_வி.+இ�_நி.எ*.�றி.) அ-லா- $ேதவா.6.960.3 

 :இ. ப>ய� இ� நிற�த� இR_3=.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ$.) வBண�த� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_3=.+அ�_பட
.ஆB.ஒ�.) இைறவ�: எ�9 

எ:தி�_வி.எ*.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.+�_ஒ$.) கா=ட ஒணாேத 

$ேதவா.6.960.4 

 ெபா� ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ேம- ெபா>5 கBேட� /லி�ேதா- உைட கBேட� /ணர� த�ேம- 

$ேதவா.6.961.1 

 மி� ஒ�த_�ைற.எ*.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) UB இைடயா# 

பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) கBேட� மிளி
வ� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா/ அைர ேம- கBேட� $ேதவா.6.961.2 



 அ�ன� ேத
 ஊ
�த_ெப.எ*.(ஊ
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) அர�க� 

த�ைன அலற அட
�தி=ட அ>5 கBேட� $ேதவா.6.961.3 

 சி�ன மல
� ெகா�ைற� கBணி கBேட�-சிவைன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) சி�ைத5# 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ஆேற $ேதவா.6.961.4 

 நா_பதி.ெப.(நா_த�.ப�.) ஆ
�� �> அ-ேலா நமைன அ�ேசா 

நரக�தி- இட
.பேடா நடைல இ-ேலா $ேதவா.6.962.1 

 ஏமா.ேபா பிணி அறிேயா பணிேவா அ-ேலா இ�பேம எ�நாI 

��ப_ெப.(��ப_ெப.) இ-ைல $ேதவா.6.962.2 

 தா ஆ
�� �> அ-லா� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஆன ச1கர� 

ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) ச1க ெவB�ைழ ஓ
 காதி� $ேதவா.6.962.3 

 ேகாமா$ேக நா_பதி.ெப.(நா_த�.ப�.) எ�9 மீளா ஆ# ஆ6� ெகா6மல
* 

ேசவ>_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ>_ெப.) இைணேய �9கிேனாேம. $ேதவா.6.962.4 

 அகலிடேம இட_ெப.(இட_ெப.) ஆக ஊ
க# ேதா9 அ=? உBபா
 இ=? 

உBபா
 வில�கா
 ஐய $ேதவா.6.963.1 

 /க-_ெப.(/க-_ெப.) இட_ெப.(இட_ெப.) ஆ அபல1க# Fமிேதவி உட� 

கிட�தா- /ர=டா# ெபா6 அ�9 ெம6ேய $ேதவா.6.963.2 

 இக- உைடய விைட உைடயா� ஏ�9 

ேகாBடா�_வி.&.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+ஆ�_பட
.ஒ�.) இனி ஏ� �ைறD 

இேலா இட
க# த<
�ேதா $ேதவா.6.963.3 

 �கி-_ெப.(�கி-_ெப.) உ?��. ெபா� FB? தி�வா
 ெசா-A ெசா- ேக=க� 

கடேவாேமா ��3 அ$ேறாேம. $ேதவா.6.963.4 

 வா
 ஆBட ெகா1ைகய
 ேச
 மைனயி- ேசேரா :மாேதவா மாேதவா : 

எ�9 வா��தி_வி.எ*.(வா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.964.1 



 ந<
 ஆBட /ேராதாய ஆட. 

ெப$ேறா_வி.&.(ேப9_வி.+$$_இ.கா.+ஓ_பட
.ப�.) ந<9 அணி5 ேகாலேம 

நிகழ. ெப$ேறா_வி.&.(ேப9_வி.+$$_இ.கா.+ஓ_பட
.ப�.) $ேதவா.6.964.2 

 கா
 ஆBட மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபால� கBண <
_ெப.(கBண <
_ெப.) ேசார� 

க- மனேம ந-_ெப.அ.(ந-ல�_ெப.) மனமா� கைரய. 

ெப$ேறா_வி.&.(ேப9_வி.+$$_இ.கா.+ஓ_பட
.ப�.) $ேதவா.6.964.3 

 பா
 ஆB? பக?_ெப.(பக?_ெப.) ஏறி� தி�வா
 ெசா-A பணி ேக=க� 

கடேவாேமா ப$9 அ$ேறாேம $ேதவா.6.964.4 

 உறD_ெப.(உறD_ெப.) ஆவா
 உ��திர ப- கண�திேனா
க# உ?.பன 

ேகாவண�ெதா? கீ# உள ஆ அ�ேற $ேதவா.6.965.1 

 ெச9 வா� ெசற மா=டா
 த<ைம தாH ந�ைம ஆ6* சிற.பேத பிற.பி- 

ெச-ேலா $ேதவா.6.965.2 

 நறD ஆ
 ெபா� இதழி ந9�_ெப.அ.(ந9_ெப.அ.) தாேரா� சீ
 ஆ
 நம*சிவாய 

ெசா-ல_�ைற.எ*.(ெசா-_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) வ-ேலா நாவா- 

$ேதவா.6.965.3 

 3றD ஆ� ெகா>யாைன. ெபா>யா� 

கBட_ெப.எ*.(காB_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 3ட
 நயன* ேசாதிையேய 

ெதாட
D உ$ேறாேம. $ேதவா.6.965.4 

 எ�9 நா_பதி.ெப.(நா_த�.ப�.) யாவ
�� இைடேவா அ-ேலா இ� 

நில�தி-_ெப.(நில_ெப.+அ��_சா�.+இ-_இட.ேவ.) 

எம��_பதி.ெப.(எ_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) எதி
 ஆவா� இ-ைல $ேதவா.6.966.1 

 ெச�9_வி.எ*.(ெச-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) நா_பதி.ெப.(நா_த�.ப�.) 

சி9 ெத6வ_ெப.(ெத6வ_ெப.) ேச
ேவா அ-ேலா சிவெப�மா� 

தி�வ>ேய ேசர. ெப$ேறா_வி.&.(ேப9_வி.+$$_இ.கா.+ஓ_பட
.ப�.) 

$ேதவா.6.966.2 



 ஒ�றினா- �ைற உைடேயா அ-ேலா அ�ேற உ9 பிணியா
 ெசற- 

ஒழி�தி=? ஓ>. ேபானா
 $ேதவா.6.966.3 

 ெபா�றினா
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

அணி�த_ெப.எ*.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ெச�னி. /Bணியைன 

நBணிய /Bணிய�� உேளாேம $ேதவா.6.966.4 

 :@ உ�வி- &த- உ�வா6 இ�-நா�� ஆன @
�திேய : எ�9 &.ப�� 

@வ
 $ேதவா.6.967.1 

 ேதவ
கI மி�ேகா� சிற��_வி.எ*.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

வா��� ெசபவள� தி�ேமனி* சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) : எ�H 

$ேதவா.6.967.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) உைடயா
 நைம ஆள உைடயா
 அ�ேற நாவ- அ த<D 

அக�திH�� நாத
 ஆன $ேதவா.6.967.3 

 காவலேர ஏவி வி?�தாேரH கடவ அேலா க?ைமெயா? 

களD_ெப.(களD_ெப.) அ$ேறாேம $ேதவா.6.967.4 

 நி$பனD நட.பனD நிலH ந<� ெந�.பிெனா? கா$9_ெப.(கா$9_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.968.1 

 அ$பெமா? ெப�ைம5 ஆ6 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) 

ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) 

உைடயா
�� எளிைமய� ஆ6 அள�க- ஆகா� $ேதவா.6.968.2 

 த$பர ஆ6 சதாசிவ ஆ6 தாH யாH ஆகி�ற த�ைமயைன 

ந�ைமேயா? $ேதவா.6.968.3 

 ெபா$/ உைடய ேபச� கடேவா ேபய
 ேப3வன ேப3�ேமா 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அ$ேறாேம. $ேதவா.6.968.4 



 ஈசைன எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ$.) உலகிH�� இைறவ� த�ைன 

இைமயவ
 த ெப�மாைன எ� ஆ6 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.6.969.1 

 ேதசைன ெசேமனி ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றாைன 

சில/_ெப.(சில/_ெப.) அைரய� ெபா� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

நல_ெப.(நல_ெப.) ெச6கி�ற $ேதவா.6.969.2 

 ேநசைன நி�தA நிைனய. 

ெப$ேறா_வி.&.(ேப9_வி.+$$_இ.கா.+ஓ_பட
.ப�.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உBபா
 எைம நிைனய* 

ெசா�ன_ெப.எ*.(ெசா-_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.969.3 

 வாசக எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) 

மற�ேதா_வி.&.(மற_வி.+��_இ.கா.+ஓ_த�.ப�.) அ�ேற வ�த<
 ஆ
 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ஆவா� தா�_த$.3.(தா�_த$.3.) ஆேர 

$ேதவா.6.969.4 

 சைட உைடயா� ச1க� �ைழ ஓ
 காத� சாபA பா/ 

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

$ேதவா.6.970.1 

 விைட உைடயா� ேவ1ைக_ெப.(ேவ1ைக_ெப.) அத# ேம- 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ெவ#ளி ேபா- /#ளி_ெப.(/#ளி_ெப.) உைழ மா�ேதா- 

சா
�த $ேதவா.6.970.2 

 உைட உைடயா� நைம_பதி.ெப.(ந_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) உைடயா� கBQ
 

உேமா? ம$9 உளரா6 நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.970.3 

 பைட உைடயா� பணி 

ேக=�_ெப.எ*.(ேக#_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) 

பணிேயா அ-ேலா பாச அற 

வ <3_ெப.எ*.(வ <3_வி.+உ_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ*.�றி.) ப>ேயா நாேம. 

$ேதவா.6.970.4 



 நா_ெப.(நா_ெப.) ஆர_�ைற.எ*.(ஆ
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) நபைனேய பாட. 

ெப$ேறா_வி.&.(ேப9_வி.+$$_இ.கா.+ஓ_பட
.ப�.) நாB_ெப.(நாB_ெப.) 

அ$றா
 ந#ளாேம வி#ள. 

ெப$ேறா_வி.&.(ேப9_வி.+$$_இ.கா.+ஓ_பட
.ப�.) $ேதவா.6.971.1 

 :ஆவா : எ�9 எைம ஆ#வா� அமர
 நாத� 

அயெனா?_ெப.(அய�_ெப.+ஒ?_க�.ேவ.) மா$� அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அ�ய 

அன- ஆ6 ந<Bட_ெப.எ*.(ந<#_வி.+B=_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) $ேதவா.6.971.2 

 ேதவாதி ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ� சி�ைத 

ேச
��_வி.எ*.(ேச
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) இ��தா� ெத� 

திைச�ேகா� தாேன வ��_வி.எ*.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.971.3 

 ேகா ஆ> :�$ேறவ- ெச6�: எ�றாA �ண_ெப.(�ண_ெப.) ஆக� 

ெகா#ேளா எB �ண�� உேளாேம. $ேதவா.6.971.4 

 எB�ேக� எ� ெசா-லி_வி.எ*.(ெசா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

எB�ேகேனா எெப�மா� தி�வ>ேய எBணி� அ-லா- $ேதவா.6.972.1 

 கB இேல� ம$9 ஓ
 கைள கB இ-ேல� கழ-_ெப.(கழ-_ெப.) அ>ேய ைக 

ெதா:�_வி.எ*.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) 

காணி�_நி.எ*.(காB_வி.+இ�_நி.எ*.�றி.) அ-லா- $ேதவா.6.972.2 

 ஒB�ேள ஒ�ப� வாச- ைவ�தா6 ஒ�க அைட�� ேபா� 

உணர_�ைற.எ*.(உண
_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) மா=ேட� $ேதவா.6.972.3 

 /Bணியா உ� அ>�ேக ேபா�கி�ேற� F /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியேன $ேதவா.6.972.4 

 அ1கேம FBடா6 அன- ஆ>(�)னா6 ஆதிைரயா6 ஆ- நிழலா6 ஆ� ஏ9 

ஊ
�தா6 $ேதவா.6.973.1 



 ப1க ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ-லாத பட
 சைடயினா6 

பாெபா?_ெப.(பா/_ெப.+ஒ?_க�.ேவ.) தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) பைக த<
�� 

ஆBடா6 $ேதவா.6.973.2 

 ச1ைக ஒ�9_ெப.(ஒ�9_ெப.) இ�றிேய ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) ேவBட* 

ச&�திர�தி� ந�3_ெப.(ந�3_ெப.) உB? சாவா @வா* $ேதவா.6.973.3 

 சி1கேம_ெப.(சி1க_ெப.+ஏ_சா�.) உ� அ>�ேக ேபா�கி�ேற�-தி�. /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேதவேதேவ $ேதவா.6.973.4 

 ைப அரவ� க*ைசயா6 பா- ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ந<$றா6 பளி��� 

�ைழயினா6 பB ஆ
 இ�ெசா- $ேதவா.6.974.1 

 ைம விரD கBணாைள. பாக��_ெப.(பாக_ெப.+அ��_சா�.) ெகாBடா6 

மா�மறி ைக ஏ�தினா6 வ�ச� க#வ
 $ேதவா.6.974.2 

 ஐவைர5 எ�ேம--தரD அ9�தா6 அவ
_பதி.ெப.(அ_3=.+அ
_பட
.ப�.) 

ேவB? கா�ய இ1� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) இ-ைல 

$ேதவா.6.974.3 

 ெபா6 உைரயா� உ� அ>�ேக ேபா�கி�ேற�-F /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியேன $ேதவா.6.974.4 

 ெத�ளாதா
 @ எயிA த<யி- ேவவ சிைல 

வைள��_வி.எ*.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) ெச1_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) 

கைணயா- ெச$ற ேதேவ $ேதவா.6.975.1 

 ம�ளாதா
 த மன�தி-_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.+இ-_இட.ேவ.) வா=ட 

த<
.பா6 ம���_ெப.(ம���_ெப.) ஆ6. பிணி த<
.பா6 வாேனா
�� எ�9 

$ேதவா.6.975.2 

 அ�# ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) ஆதி ஆ6 

ேவத_ெப.(ேவத_ெப.) ஆகி_வி.எ*.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) அல
 

ேமலா� ந<
 ேமலா� ஆ6�� காணா. $ேதவா.6.975.3 



 ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆவா6 உ� அ>�ேக ேபா�கி�ேற�-F /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியேன $ேதவா.6.975.4 

 ந<
 ஏ9 ெச�சைட ேம- நிலா ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) 

தி1க#_ெப.(தி1க#_ெப.) ந<1காைம 

ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த ந<தியாேன 

$ேதவா.6.976.1 

 பா
 ஏ9 ப?தைலயி- பலி ெகா#வாேன பB? அந1க$ கா6�தாேன பாவநாசா 

$ேதவா.6.976.2 

 கா
 ஏ9 &கி-_ெப.(&கி-_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கBட�தாேன 

க�1ைக� களி$9_ெப.(களி$9_ெப.) உ�ைவ கதற. ேபா
�த $ேதவா.6.976.3 

 ேபா
 ஏேற உ� அ>�ேக ேபா�கி�ேற�-F /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியேன $ேதவா.6.976.4 

 வி�சைடயா6 ேவதியேன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீதா வி� 

ெபாழி-_ெப.(ெபாழி-_ெப.) 2� ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) கா=டா6 மீய* 

2ரா6 $ேதவா.6.977.1 

 தி�/ர1க# எ� ெச6த_ெப.எ*.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) ேதவேதேவ 

தி� ஆ8
� தி� @ல=டான ேமயா6 $ேதவா.6.977.2 

 ம�D இனியா
 மன��_ெப.(மன_ெப.+அ��_சா�.) உளா6 மாகாள�தா6 

வல�3ழியா6 மா மைற�கா=? எ�தா6 எ�9 $ேதவா.6.977.3 

 /�சைடயா6 உ� அ>�ேக ேபா�கி�ேற�-F /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியேன $ேதவா.6.977.4 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ஆ
�த ேதவைன ேதவ
_ெப.(ேதவ
_ெப.) 

எ-லா_ெப.(எ-லா_ெப.) தி�வ> ேம- அல
 இ=? 

ேத>_வி.எ*.(ேத?_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.978.1 



 நா_ெப.(நா_ெப.) ஆ
�த மைற பா> ந=ட ஆ> நா�&கH இ�திரH மாA 

ேபா$ற_�ைற.எ*.(ேபா$9_வி.+அ_�ைற.எ*.�றி.) $ேதவா.6.978.2 

 கா ஆ
�த ெபாழி--ேசாைல� கான.ேபரா6 க:���ற�� உ*சியா6 

கடDேள_ெப.(கடD#_ெப.+ஏ_சா�.) நி�_பதி.ெப.(நி�_&�.ஒ�.) $ேதவா.6.978.3 

 F ஆ
�த ெபா� அ>�ேக ேபா�கி�ேற�-F /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியேன $ேதவா.6.978.4 

 ெந6 ஆ> நி�மலேன ந<லகBடா நிைறD உைடயா6 மைற வ-லா6 ந<தியாேன 

$ேதவா.6.979.1 

 ைம ஆ? கB மடவா# பாக�தாேன மா� ேதா- உைடயா6 

மகி���_வி.எ*.(மகி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) நி�றா6 $ேதவா.6.979.2 

 ெகா6 ஆ? Jவிள ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகாB?_வி.எ*.(ெகா#_வி.+B=_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) அ>ேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இ=? 

Jறி_வி.எ*.(J9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ*.�றி.) 

நி�9_வி.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) $ேதவா.6.979.3 

 ெபா6யாத ேசவ>�ேக ேபா�கி�ேற�-F /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியேன $ேதவா.6.979.4 

 ��ன ேச
 ேகாவண�தா6 Lய ந<$றா6 �ைத�� இல1� 

ெவB_ெப.அ.(ெவB_ெப.அ.) ம:வா# ைகயி- ஏ�தி $ேதவா.6.980.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அைண5 தB_ெப.அ.(தB_ெப.அ.) மதி5 பா/ ந<� 

சைட &>ேம- ைவ��_வி.எ*.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ*.�றி.) உக�த 

த�ைமயாேன $ேதவா.6.980.2 

 அ�ன நைட_ெப.(நைட_ெப.) மடவா# பாக�தாேன அ�� ஆர_ெப.(ஆர_ெப.) 

FBடாேன ஆதியாேன $ேதவா.6.980.3 

 ெபா� அகழ- அ>�ேக ேபா�கி�ேற�-F /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியேன $ேதவா.6.980.4 



 ஒ�வைர5 அ-லா� உணரா� உ#ள_ெப.(உ#ள_ெப.) உண
*சி� 

த?மா$ற��#ேள நி�ற_ெப.எ*.(நி-_வி.+�$_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) 

$ேதவா.6.981.1 

 இ�வைர5 @வைர5 எ�ேம- ஏவி இ-லாத தரD அ9�தா6�� 

இ-ேல� ஏல� $ேதவா.6.981.2 

 க�வைர 2� கான-_ெப.(கான-_ெப.) இல1ைக ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) 

க?� ேத
 மீ� ஓடாைம� காலா- ெச$ற $ேதவா.6.981.3 

 ெபா� வைரயா6 உ� அ>�ேக ேபா�கி�ேற�-F /கN
 

ேமவிய_ெப.எ*.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ*.�றி.) /Bணியேன $ேதவா.6.981.4 


