
உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உவ�ப_	ைற.எ.(உவ��_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) 

வல� ஏ��_வி.எ.(ஏ�_வி.+ண_இ.இ.கா.+�_வி.எ.	றி.) தி�த� $தி�.001 

 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) �க� ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) கட _ெப.(கட _ெப.) 

க!டாஅ"	 $தி�.002 

 ஓ அற இைம%	� ேச!_ெப.(ேச!_ெப.) விள"	 அவி� ஒளி $தி�.003 

 உ�ந�, தா"கிய_ெப.எ.(தா"	_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) மத� உைட 

ேநா� தா-_ெப.(தா-_ெப.) $தி�.004 

 ெச�ந�, ேத.,த ெச  உற� தட% ைக $தி�.005 

 ம� இ  க/பி� வா0த  கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) $தி�.006 

 கா�ேகா- 1க2த_ெப.எ.(1க_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) கம3 4  மா 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $தி�.007 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) ேபா� வி6�பி  வ- உைற 

சிதறி_வி.எ.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) 008 

 தைல� ெபய _ெதா.ெப.(ெப._வி.+அ _ெதா.ெப.	றி.) 

தைலஇய_ெப.எ.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) ந�"_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

கான,8_ெப.(கான,8_ெப.) $தி�.009 

 இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) பட� ெபா8ளிய பராைர மராஅ,8 $தி�.010 

 உ�- :2_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

�ர;�_ெப.எ.(�ர-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) மா�பின� $தி�.011 

 மா  வைர நிவ2த ேச!_ெப.(ேச!_ெப.) உய� ெவ/பி $தி�.012 

 கி!கிணி கைவஇய_ெப.எ.(கைவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ஒ!_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) ெச3_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சீற= $தி�.013 

 கைண% கா  வா"கிய >6�பி� பைண, ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) $தி�.014 

 ேகாப,8 அ�ன ேதாயா� :2_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) 8கி _ெப.(8கி _ெப.) 

$தி�.015 



 ப  கா6_ெப.(கா6_ெப.) நிைர,த சி  கா� அ 	 _ெப.(அ 	 _ெப.) $தி�.016 

 ைக �ைன28_வி.எ.(�ைன_வி.+2,_இ.கா.உ_வி.எ.	றி.) இய/றா% கவி� 

ெப� வன�பி� $தி�.017 

 நாவெலா? ெபய�ய ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) �ைன அவி�_இைழ $தி�.018 

 ேச!_ெப.(ேச!_ெப.) இக28_வி.எ.(இக_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) 

விள"	�_ெப.எ.(விள"	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) ெசயி� த@� 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $தி�.019 

 8ைணேயா�_ெப.(8ைணேயா�_ெப.) 

ஆ.2த_ெப.எ.(ஆ._வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) இைண 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஓதி $தி�.020 

 ெச"_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கா  ெவCசி சீறித� இைட இ?� $தி�.021 

 ைப2_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) 	வைள, D 

இத�_ெப.(இத�_ெப.) கி-ளி_ெப.(கி-ளி_ெப.) $தி�.022 

 ெத.வ உ,திெயா? வல���_ெப(வல���_ெப.) 

வயி�_ெசா.உ�.(வயி�_ெசா.உ�.) 

ைவ,8_வி.எ.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) $தி�.023 

 திலக�_ெப.(திலக�_ெப.) ைதஇய_ெப.எ.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ேத� கம� தி� >த _ெப.(>த _ெப.) $தி�.024 

 மகர�ப	வா. தாழ ம!0�,8 $தி�.025 

 8வர 1=,த 8க-_ெப.(8க-_ெப.) அ�� 1சி� $தி�.026 

 ெப�2_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) ச!பக� ெசEஇ 

க�2_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தகC? $தி�.027 

 உைள� : ம�தி� ஒ-_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) இண� அC= $தி�.028 

 கிைள% கவி�� எFத�_வி.(எF_வி.+த�_8.வி.) கீ� ந@� ெசGவ��� 

$தி�.029 



 இைண��� பிைணய _ெப.(பிைணய _ெப.) 

வைளஇ_வி.எ.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) 8ைண, தக $தி�.030 

 வ! கா8 நிைற2த_ெப.எ.(நிைற_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) பி!= 

ஒ!_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) தளி� $தி�.031 

 >! :! ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) திைள�ப தி!_ெப.அ.(தி!_ெப.அ.) கா� 

$தி�.032 

 ந�"_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 	ற? உ�3சிய :"_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) ேக�, 

ேத.ைவ $தி�.033 

 ேத� கம� ம�8_ெப.(ம�8_ெப.) இண� 

க?�ப_	ைற.எ./உ.உ�.(க?��_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) ேகா"கி� $தி�.034 

 	வி 1கி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 1ைல% ெகாC= வி� மல� $தி�.035 

 ேவ"ைக_ெப.(ேவ"ைக_ெப.) >! தா8_ெப.(தா8_ெப.) அ�பி கா!வர 

$தி�.036 

 ெவ-ளி  	� 1றி கி-;� ெதறியா $தி�.037 

 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ஓ"கிய_ெப.எ.(ஓ"	_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ெவ��_வி.எ.(ெவ _வி.+�/_இ.கா.+அ_வி.எ.	றி.) அ? 

விற _ெப.(விற _ெப.) ெகா=_ெப.(ெகா=_ெப.) $தி�.038 

 வாழிய_விய".வி.1.(வா�_வி.+இய_விய".வி.1.	றி.) 

ெப�8_ெப.(ெப�8_ெப.) எ�� 

ஏ,தி_வி.எ.(ஏ,8_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

உட� $தி�.039 

 சீ� திக� சில��_ெப.(சில��_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) சில�ப� பா= $தி�.040 

 4ரரமகளி� ஆ?� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $தி�.041 

 ம2திH� அறியா_ெப.எ.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ.	றி.) மர� பயி  

அ?%க,8_ெப.(அ?%க�_ெப.+அ,8_சா�.) $தி�.042 

 6���� Iசா 6ட�� :"_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) க2த-_ெப.(கா2த-_ெப.) 

$தி�.043 



 ெப�2_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) க!ணி மிைல2த 

ெச�னிய� $தி�.044 

 பா� 1தி� பனி% கட _ெப.(கட _ெப.) 

கல"க_	ைற.எ.(கல"	_வி.+அ+	ைற.எ.	றி.) உ- �%	 $தி�.045 

 4� 1த  த=2த 6ட� இைல ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) 

$தி�.046 

 உலறிய க8�பி� பிற� ப  ேப� வா. $தி�.047 

 6ழ  விழி� ப6"_ெப.அ.(ப6ைம_ெப.) க! 4�,த ேநா%கி� $தி�.048 

 கழ _ெப.(கழ _ெப.) க! Jைகெயா? க?� பா��_ெப.(பா��_ெப.) D"க� 

$தி�.049 

 ெப� 1ைல_ெப.(1ைல_ெப.) அைல%	� காதி� பிண�_ெப.(பிண�_ெப.) 

ேமாC? $தி�.050 

 உ� ெகF ெசலவி� அ36வ� ேப.மக- $தி�.051 

 	�தி_ெப.(	�தி_ெப.) ஆ=ய_ெப.எ.(ஆ?_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) J� 

உகி�% ெகா? விர _ெப.(விர _ெப.) $தி�.052 

 க! ெதாC? உ!ட கழி 1ைட% க�2_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி�.053 

 ஒ!_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) ெதா=, தட% ைகயி� ஏ2தி ெவ�வர $தி�.054 

 ெவ��_வி.எ.(ெவ _வி.+�/_இ.கா.+அ_வி.எ.	றி.) அ? விற/ கள� பா= 

ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) ெபயரா $தி�.055 

 நிண�_ெப.(நிண�_ெப.) தி� வாய- 8ண"ைக D"க $தி�.056 

 இ� ேப� உ�வி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேப� யா%ைக $தி�.057 

 அ� ேவ� வைகயி� அ36வர ம!= $தி�.058 

 அKண�_ெப.(அKண�_ெப.) ந _ெப.அ.(ந ல8_ெப.) வல� 

அட"க_	ைற.எ.(அட"	_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) கவி� இண� $தி�.059 



 மா 1த  த=2த ம� இ  ெகா/ற,8 $தி�.060 

 எ.யா ந _ெப.அ.(ந ல8_ெப.) இைச ெசG_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) 

ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) ேசஎ. $தி�.061 

 ேசவ=_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ=_ெப.) 

பட��_ெப.எ.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) ெச�ம  உ-ளெமா? 

$தி�.062 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) �� ெகா-ைக� �ல� 

���28_வி.எ.(பி�_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) 

உைறH�_ெப.எ.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) $தி�.063 

 ெசலK ந@_பதி.ெப.(ந@_1�.ஒ�.) 

நய2தைன_வி.1.(நய_வி.+2,_இ.கா.+அ�_�ெராஉ.உ�.+ஐ_1�.ஒ�.) 

ஆயி�_நி.எ.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ.	றி.) பல உட� $தி�.064 

 ந�ன� ெந2ச,8_ெப.(ெந2ச�_ெப.+அ,8_சா�.) இ� நைச வா.�ப $தி�.065 

 இ�ேன ெப�தி ந@_பதி.ெப.(ந@_1�.ஒ�.) 

1�னிய_ெப.எ.(1�M_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) விைனேய $தி�.066 

 ெச�� �க�� எ?,த_ெப.எ.(எ?_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ேச!_ெப.(ேச!_ெப.) உய� ெந?"_ெப.அ.(ெந?�_ெப.அ.) 

ெகா=_ெப.(ெகா=_ெப.) $தி�.067 

 வ�� �ைன ப2ெதா? பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) D"க $தி�.068 

 ெபா�ந�, ேத.,த ேபா� அ� வாயி _ெப.(வாயி _ெப.) $தி�.069 

 தி� வ @/றி�2த_ெப.எ.(வ @/றி�_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

த@8_ெப.(த@8_ெப.) த@� நியம,8 $தி�.070 

 மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) மலி ம�கி� Jட  	டவயி� $தி�.071 

 இ�3_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேச/� அக  வய _ெப.(வய _ெப.) 

வி�28_வி.எ.(வி�_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) வா. 

அவி�2த_ெப.எ.(அவி�_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) $தி�.072 



 1-_ெப.(1-_ெப.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) தாமைர,_ெப.(தாமைர_ெப.+,_ஒ/.) 

83சி_வி.எ.(836_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) ைவகைற% $தி�.073 

 க- கம� ெந.த _ெப.(ெந.த _ெப.) ஊதி எ  பட% $தி�.074 

 க!ேபா  மல�2த_ெப.அ.(மல�2த_ெப.அ.) காம� 6ைன மல� $தி�.075 

 அ3சிைற வ!=� அ�% கண�_ெப.(கண�_ெப.) 

ஒலி%	�_ெப.எ.(ஒலி_வி.+%%_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) 

$தி�.076 

 	�� அம�28_வி.எ.(அம�_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) உைறதO� 

உ�ய�. அதாஅ�� $தி�.077 

 ைவ2>தி ெபா�த வ? ஆ� வ� >த _ெப.(>த _ெப.) $தி�.078 

 வாடா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஓைடெயா? 8ய வர $தி�.079 

 ப? மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

இரC?�_ெப.எ.(இரC?_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) ம�"கி� க? 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) $தி�.080 

 J/ற,த�ன மா/� அ� ெமா.�பி� $தி�.081 

 கா  கிள�2த�ன ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ேம ெகா!? $தி�.082 

 ஐேவ� உ�வி� ெச.விைன 

1/றிய_ெப.எ.(1/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) $தி�.083 

 1=ெயா? விள"கிய_ெப.எ.(விள"	_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 1ர! 

மி	 தி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) $தி�.084 

 மி� உற� இைம�பி� ெச�னி� ெபா/ப $தி�.085 

 நைக தா�� 8ய வPஉ� வைக அைம ெபால" 	ைழ $தி�.086 

 ேச!_ெப.(ேச!_ெப.) விள"	 இய/ைக வா-_ெப.(வா-_ெப.) மதி கைவஇ 

$தி�.087 

 அகலா மீனி� அவி�வன இைம�ப $தி�.088 



 தா இ  ெகா-ைக, த� ெதாழி _ெப.(ெதாழி _ெப.) 1=மா� $தி�.089 

 மன� ேந�� எFத�_வி.(எF_வி.+த�_8.வி.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

நிற_ெப.(நிற�_ெப.) 1கேன $தி�.090 

 மா இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ம� இ�றி 

விள"க_	ைற.எ.(விள"	_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) $தி�.091 

 ப  கதி� வி�2த�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 1க�_ெப.(1க�_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 1க�_ெப.(1க�_ெப.) $தி�.092 

 ஆ�வல� ஏ,த_	ைற.எ.(ஏ,8_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) 

அம�28_வி.எ.(அம�_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) இனி8 ஒFகி $தி�.093 

 காதலி� உவ28_வி.எ.(உவ_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகா?,த�ேற ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

1க�_ெப.(1க�_ெப.) $தி�.094 

 ம2திர விதியி� மர�ளி வழாஅ $தி�.095 

 அ2தண�_ெப.(அ2தண�_ெப.) ேவ-வி ஓ�%	�ேம ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

1க�_ெப.(1க�_ெப.) $தி�.096 

 எ3சிய_ெப.எ.(எ36_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) ெபா�-கைள ஏ1ற நா= 

$தி�.097 

 தி"க-_ெப.(தி"க-_ெப.) ேபால, திைச விள%	�ேம ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

1க�_ெப.(1க�_ெப.) $தி�.098 

 ெச�ந�, ேத.,8 ெச  சம�_ெப.(சம�_ெப.) 1�%கி $தி�.099 

 க�Kெகா- ெந3செமா? கள� ேவCட�ேற ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

1க�_ெப.(1க�_ெப.) $தி�.100 

 	றவ�_ெப.(	றவ�_ெப.) மட மக-_ெப.(மக-_ெப.) ெகா=_ெப.(ெகா=_ெப.) 

ேபா  >6�பி� $தி�.101 

 மடவ� _ெப.(மடவ� _ெப.) வ-ளிெயா? நைக அம�2த�ேற $தி�.102 

 ஆ"	 அ� Iஇ� 1கM� 1ைற நவி�� ஒFகலி� $தி�.103 



 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) தா�2த_ெப.எ.(தா�_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) அ� 

பகC? மா�பி� $தி�.104 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபாறி வா"கிய ெமா.�பி� 6ட� வி?� $தி�.105 

 வ! �க� நிைற28_வி.எ.(நிைற_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) வசி28 

வா"	 நிமி� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) $தி�.106 

 வி!_ெப.(வி!_ெப.) ெசல _ெதா.ெப.(ெச _வி.+அ _ெதா.ெப.	றி.) மரபி� 

ஐய�%	 ஏ2திய8 $தி�.107 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக உ%க� ேச�,திய8 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக 

$தி�.108 

 நல�ெப� கலி"க,8% 	ற"கி�மிைச அைசஇய8 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ைக $தி�.109 

 அ"	ச� கடாவ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக இ� ைக $தி�.110 

 ஐ இ� வCடெமா? எஃ	 வல� தி��ப ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக $தி�.111 

 மா�ெபா?_ெப.(மா��_ெப.+ஒ?_க�.ேவ.) 

விள"க_	ைற.எ.(விள"	_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ைக $தி�.112 

 தாெரா? ெபாலிய_	ைற.எ.(ெபாலி_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக $தி�.113 

 கீ� வ @� ெதா=ெயா? மீமிைச% 

ெகாCப_	ைற.எ.(ெகாC�_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ைக $தி�.114 

 பா? இ� ப? மணி_ெப.(மணி_ெப.) இரCட ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக 

$தி�.115 

 ந@ _ெப.அ.(ந@ல�_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வி6�பி� மலி 8ளி ெபாழிய 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக $தி�.116 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அர மகளி�%	_ெப.(மகளி�_ெப.+%	_ெகா.ேவ.) 

வ8ைவ_ெப.(வ8ைவ_ெப.) 4Cட_	ைற.எ.(4C?_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) 

$தி�.117 

 ஆ"	 அ�_6C.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ/.) ப�னி� ைகH� பா/பட 

இய/றி_வி.எ.(இய/�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.118 

 அ2தர� ப லிய� கற"க_	ைற.எ.(கற"	_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) 

தி!_ெப.அ.(தி!_ெப.அ.) கா� $தி�.119 

 வயி� எF28_வி.எ.(எF_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) இைச�ப வா  

வைள ஞரல $தி�.120 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) தைல%ெகா!ட உ�� இ= 1ரசெமா? $தி�.121 

 ப  ெபாறி ம3ைஞ_ெப.(ம3ைஞ_ெப.) ெவ  ெகா=_ெப.(ெகா=_ெப.) அகவ 

$தி�.122 

 வி6�� ஆ� ஆக விைரெசல  1�னி $தி�.123 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) �க�2த_ெப.எ.(�க�_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ஓ"	_ஏவ.(ஓ"	_வி.) உய� விF சீ� $தி�.124 

 அைலவா. ேசறO� நிைலஇய ப!ேப. அதாஅ�� $தி�.125 

 சீைர ைதஇய_ெப.எ.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) உ?%ைகய� சீெரா? 

$தி�.126 

 வல� �� �ைரH�_ெப.எ.(�ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) வா  

நைர 1=யின� $தி�.127 

 மா6 அற இைம%	� உ�வின� மானி� $தி�.128 

 உ�ைவ ைதஇய_ெப.எ.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ெக? மா�பி� $தி�.129 

 எ�� எF28_வி.எ.(எF_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) 

இய"	�_ெப.எ.(இய"	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) யா%ைகய� 

ந�_ெப.அ.(ந _ெப.அ.) பக _ெப.(பக _ெப.) $தி�.130 



 பல உட� கழி2த_ெப.எ.(கழி_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) உ!=ய� 

இகெலா? $தி�.131 

 ெச/ற� ந@%கிய மன,தின� யாவ8� $தி�.132 

 க/ேறா� அறியா_ெப.எ.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ.	றி.) அறிவின� 

க/ேறா�%	, $தி�.133 

 தா� வர��_ெப.(வர��_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ.(ஆ	_ெப.எ.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) தைலைமய� 

காமெமா? $தி�.134 

 க?3 சின�_ெப.(சின�_ெப.) க=2த காCசிய� இ?�ைப_ெப.(இ?�ைப_ெப.) 

$தி�.135 

 யாவ8� அறியா_ெப.எ.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ.	றி.) இய பின� 

ேமவர, $தி�.136 

 8னி இ  காCசி_ெப.(காCசி_ெப.) 1னிவ� 1� �க $தி�.137 

 �ைக 1க2த�ன மா6 இ  D உைட $தி�.138 

 1ைக வா. அவி�2த_ெப.எ.(அவி�_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) தைக 

4� ஆக,8_ெப.(ஆக�_ெப.+அ,8_சா�.) $தி�.139 

 ெசவி ேந�� ைவ,த ெச.K� திவவி� $தி�.140 

 ந _ெப.அ.(ந ல8_ெப.) யா� 

நவி�ற_ெப.எ.(நவி _வி.+�/_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) நயMைட ெந3சி� 

$தி�.141 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெமாழி ேமவல� இ� நர��_ெப.(நர��_ெப.) 

உளர_	ைற.எ.(உள�_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) $தி�.142 

 ேநா._ெப.(ேநா._ெப.) இ�� இய�ற யா%ைகய� மாவி� $தி�.143 

 அவி� தளி� �ைரH�_ெப.எ.(�ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) 

ேமனிய� அவி�ெதா�� $தி�.144 

 ெபா�Mைர க?%	� திதைலய� இ� நைக� $தி�.145 



 ப�ம� தா"கிய_ெப.எ.(தா"	_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

பணி28_வி.எ.(பணி_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) ஏ28 

அ 	 _ெப.(அ 	 _ெப.) $தி�.146 

 மா6 இ  மகளிெரா? ம� இ�றி 

விள"க_	ைற.எ.(விள"	_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) $தி�.147 

 க?ெவா? ஒ?"கிய_ெப.எ.(ஒ?"	_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) D��ைட 

வா  எயி/�_ெப.(எயி/�_ெப.) $தி�.148 

 அழ  என உயி�%	� அ36வ� க?2 திற _ெப.(திற _ெப.) $தி�.149 

 பா��_ெப.(பா��_ெப.) பட� 

�ைட%	�_ெப.எ.(�ைட_வி.+%%_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) 

ப  வ�% ெகா?3_ெப.அ.(ெகா?�_ெப.அ.) சிைற� $தி�.150 

 �-_ெப.(�-_ெப.) அணி ந@- ெகா= ெச வM� ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) 

ஏ� $தி�.151 

 வல�வயி� உய�ய பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) �க� திணி 

ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) $தி�.152 

 உைம அம�28_வி.எ.(அம�_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) 

விள"	�_ெப.எ.(விள"	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) இைமயா 1% 

க! $தி�.153 

 Iஎயி  1�%கிய_ெப.எ.(1�%	_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 1ர! 

மி	 ெச வM� $தி�.154 

 S/�� ப,8 அ?%கிய_ெப.எ.(அ?%	_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

நாCட,8 S� ப  $தி�.155 

 ேவ-வி 1/றிய_ெப.எ.(1/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ெவ��_வி.எ.(ெவ _வி.+�/_இ.கா.+அ_வி.எ.	றி.) அ? ெகா/ற,8 

$தி�.156 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) இற!?_ெப.(இர!?_ெப.) 

ஏ2திய_ெப.எ.(ஏ28_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) ம��பி� 

எழி _ெப.(எழி _ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) $தி�.157 



 தா� ெப�2_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தட% ைக உய�,த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$தி�.158 

 எ�,த� ஏறிய_ெப.எ.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) தி�% கிள� 

ெச வM� $தி�.159 

 நா/ ெப�2_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெத.வ,8 ந _ெப.அ.(ந ல8_ெப.) நக� 

நிைலஇய $தி�.160 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

கா%	�_ெப.எ.(கா_வி.+%%_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) �� ெகா-ைக� $தி�.161 

 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) �க� Iவ�� தைலவ� ஆக $தி�.162 

 ஏ1� ஞால�த�னி  

ேதா�றி_வி.எ.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.163 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) பய2த_ெப.எ.(பய_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

தா இ  ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $தி�.164 

 நா�1க ஒ�வ/ 6C= கா!வர $தி�.165 

 பகலி  ேதா���_ெப.எ.(ேதா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) இக  

இ  காCசி_ெப.(காCசி_ெப.) $தி�.166 

 நா  ேவ� இய/ைக� பதிெனா� Iவெரா? $தி�.167 

 ஒ�பதி/� இரC= உய� நிைல ெபலிய� $தி�.168 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) :,த�ன ேதா�றல� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ேச�� $தி�.169 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) கிள�2த�ன ெசலவின� வளியிைட, $தி�.170 

 த@ எF2த�ன திறலின� த@� பட $தி�.171 

 உ�� இ=,த�ன 	ரலின� விFமிய $தி�.172 

 உ� 	ைற ம�"கி  த� ெப�1ைற ெகா!மா� $தி�.173 



 அ2தர% ெகாCபின� வ28_வி.எ.(வா_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) உட� 

காண $தி�.174 

 தா இ  ெகா-ைக மட2ைதெயா? சி  நா-_ெப.(நா-_ெப.) $தி�.175 

 ஆவின�	= அைசதO� உ�ய�. அதாஅ�� $தி�.176 

 இ� I��_ெப.(I��_ெப.) 

எ.திய_ெப.எ.(எ.8_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) இய பினி� வழாஅ8 

$தி�.177 

 இ�வ� 6C=ய ப  ேவ� ெதா _ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 	= $தி�.178 

 அ� நா�	_ெப.(நா�	_ெப.) இரC= இளைம ந _ெப.அ.(ந ல8_ெப.) யா!? 

$தி�.179 

 ஆறினி  கழி�பிய அற� நவி  ெகா-ைக $தி�.180 

 I��_ெப.(I��_ெப.) வைக% 

	றி,த_ெப.எ.(	றி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 1, த@ ெச வ,8 

$தி�.181 

 இ�பிற�பாள� ெபாF8_ெப.(ெபாF8_ெப.) 

அறி28_வி.எ.(அறி_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) >வல $தி�.182 

 ஒ�ப8 ெகா!ட_ெப.எ.(ெகா-_வி.+!C_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

I��_ெப.(I��_ெப.) �� >! ஞா! $தி�.183 

 �லரா% காழக� �லர உTஇ $தி�.184 

 உசி% J�பிய ைகயின� த/�க�28 $தி�.185 

 ஆ� எF,8 அட%கிய_ெப.எ.(அட%	_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) அ� 

மைற% ேக-வி $தி�.186 

 நா_ெப.(நா_ெப.) இய  ம�"கி  நவில� பா= $தி�.187 

 விைர உ� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல� ஏ2தி� ெப�8_ெப.(ெப�8_ெப.) 

உவ28_வி.எ.(உவ_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) $தி�.188 

 ஏரக,8 உைறதO� உ�ய�. அதாஅ�� $தி�.189 



 ைப"ெகா= நைற% கா. இைட இ?� ேவல�_ெப.(ேவல�_ெப.) $தி�.190 

 அ� ெபாதி� �C=  விைரஇ_வி.எ.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) 

	ளவிெயா? $தி�.191 

 ெவ!_ெப.அ.(ெவ!_ெப.அ.) Jதாள� ெதா?,த க!ணிய� $தி�.192 

 ந�3_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) சா28 

அணி2த_ெப.எ.(அணி_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) ேக� கிள� மா�பி� 

$தி�.193 

 ெகா?2_ெப.அ.(ெகா?�_ெப.அ.) ெதாழி _ெப.(ெதாழி _ெப.) வ  வி  

ெகாைலஇய கானவ�_ெப.(கான�_ெப.+அ�_பட�.ப�.) $தி�.194 

 ந@? அைம விைள2த_ெப.எ.(விைள_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) ேத% க- 

ேதற  $தி�.195 

 	�றக சி�	=% கிைளHட� 

மகி�28_வி.எ.(மகி�_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) $தி�.196 

 ெதா!டக சி� பைற% 	ரைவ_ெப.(	ரைவ_ெப.) அயர $தி�.197 

 விர _ெப.(விர _ெப.) உள��� 

அவி�2த_ெப.எ.(அவி�_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) ேவ�ப? 

ந�"_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) கா� $தி�.198 

 	!? 6ைன :,த_ெப.எ.(:_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

வ!?_ெப.(வ!?_ெப.) ப? க!ணி $தி�.199 

 இைண,த ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

அைண,த_ெப.எ.(அைண_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

J2த _ெப.(J2த _ெப.) $தி�.200 

 1=,த 	 ைல இைலHைட ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) : $தி�.201 

 ெச"_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கா  மராஅ,த வா  இண� இைட இ?� $தி�.202 

 6���_ெப.(6���_ெப.) உண, ெதா?,த ெப�2_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) மா, தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) $தி�.203 



 தி�28_ஏவ.(தி�28_வி.) கா� அ 	 _ெப.(அ 	 _ெப.) திைள�ப உTஇ 

$தி�.204 

 மயி _ெப.(மயி _ெப.) க!ட�ன மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) மகளிெரா? 

$தி�.205 

 ெச.ய� சிவ2த_ெப.எ.(சிவ_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) ஆைடய� 

ெசGவைர $தி�.206 

 ெசயைல, த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) தளி� 8ய  வ�� காதின� $தி�.207 

 கசின�_	றி.வி.1.(க6_ெப.+இ�-ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ஒ�.) கழலின� 

ெசைச% க!ணிய� $தி�.208 

 	ழல� ேகாCட� 	��_ெப.அ.(	��_ெப.அ.) ப லிய,த� $தி�.209 

 தகர� ம3ைஞய� �க�_ெப.(�க�_ெப.) இ  ேசவ _அ� $தி�.210 

 ெகா=ய�_ெப.(ெகா=ய�_ெப.) ெந=ய� ெதா=_ெப.(ெதா=_ெப.) அணி ேதாள� 

$தி�.211 

 நர��_ெப.(நர��_ெப.) ஆ�,த�ன இ� 	ர _ெப.(	ர _ெப.) ெதா	திெயா? 

$தி�.212 

 	��_ெப.அ.(	��_ெப.அ.) ெபாறி% 

ெகா!ட_ெப.எ.(ெகா-_வி.+!C_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ந�2_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) சாய _ெப.(சாய _ெப.) 

$தி�.213 

 ம�"கி  கC=ய நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேந�� 8கிலின� $தி�.214 

 1ழK உற� தட% ைகயி� இயல_	ைற.எ.(இய _வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) 

ஏ2தி $தி�.215 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) ப  பிைண 

தழ@இ_வி.எ.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) தைல,த28 $தி�.216 

 	��ேதா� ஆடO� நி�ற_ெப.எ.(நி _வி.+�/_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ப!ேப. அதாஅ�� $தி�.217 



 சி� திைன மலெரா? விைரஇ_வி.எ.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) 

மறி அ�,8_வி.எ.(அ�_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ.	றி.) $தி�.218 

 வாரண% ெகா=ெயா?_ெப.(ெகா=_ெப.+ஒ?_க�.ெவ.) வயி/ பட நிற@இ 

$தி�.219 

 ஊ�_ஊ� ெகா!ட_ெப.எ.(ெகா-_வி.+!C_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) சீ� ெகF 

விழவிM� $தி�.220 

 ஆ�வல� ஏ,த_	ைற.எ.(ஏ,8_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) ேம வ� நிைலயிM� 

$தி�.221 

 ேவல�_ெப.(ேவல�_ெப.) ைதஇய_ெப.எ.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ெவறி அய� களM� $தி�.222 

 கா?� காK� கவி� ெப� 8�,திH� $தி�.223 

 யா�� 	ளM� ேவ� ப  ைவ��� $தி�.224 

 ச8%க1� ச2திH� �8� :"_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) கட��� $தி�.225 

 ம�ற1� ெபாதியிO� க28ைட நிைலயிM� $தி�.226 

 மா! தைல% ெகா=ெயா?_ெப.(ெகா=_ெப.+ஒ?_க�.ெவ.) ம!ணி அைமவர 

$தி�.227 

 ெந.ேயா? ஐயவி அ�பி ஐ8 உைர ,8 $தி�.228 

 	ட2த�பC? ெகாF மல� சிதறி_வி.எ.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) 

$தி�.229 

 1ர! ெகா- உ�வி� இற!?_ெப.(இர!?_ெப.) உட� உTஇ $தி�.230 

 ெச2_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) S  யா,8 ெவ!_ெப.அ.(ெவ!_ெப.அ.) ெபா� 

சிதறி_வி.எ.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.231 

 மத வலி நிைலஇய மா, தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெகாF விைட% $தி�.232 

 	�திெயா? விைரஇய D ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) அ�சி $தி�.233 



 சி  பலி ெச.8_வி.எ.(ெச._வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) ப  பிர�� 

இEஇ_வி.எ.(இ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.234 

 சி� ப6ம3செளா? ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) விைர 

ெதளி,8_வி.எ.(ெதளி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) $தி�.235 

 ெப�2_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) கணவ @ர 

ந�2_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$தி�.236 

 8ைண அற அ�,8, D"க நா/றி $தி�.237 

 நளி மைல சில�பி _ெப.(சில��_ெப.+இ _இட.ேவ.) 

ந _ெப.அ.(ந ல8_ெப.) நக� 

வா�,தி_வி.எ.(வா�,8_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.238 

 ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) �ைக 

எ?,8_வி.எ.(எ?_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) 	றிசி_ெப.(	றி3சி_ெப.) 

பா= $தி�.239 

 இமி� இைச அ�விெயா? இ� இய�_ெப.(இய�_ெப.) 

கற"க_	ைற.எ.(கற"	_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) $தி�.240 

 உ�வ� ப  :, Dஉ. ெவ�வர% $தி�.241 

 	�தி ெச2_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) திைன 

பர�பி_வி.எ.(பர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) 	றமக- $தி�.242 

 1�	_ெப.(1�	_ெப.) இய�_ெப.(இய�_ெப.) நி�,8 1ரணின� உCக 

$தி�.243 

 1�	_ெப.(1�	_ெப.) ஆ/��ப?,த உ� ெகF விய _ெப.(விய _ெப.) 

நக� $தி�.244 

 ஆ? கள� சில�ப� பா= பலKட� $தி�.245 

 ேகா? வா.ைவ,8 ெகா? மணி_ெப.(மணி_ெப.) இய%கி $தி�.246 

 ஓடா� :Cைக� பிணி1க� 

வா�,தி_வி.எ.(வா�,8_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.247 



 ேவ!?ந� ேவ!=யா"	 எ.தின� வழிபட $தி�.248 

 ஆ!? ஆ!? உைறதO� அறி2தவாேற $தி�.249 

 ஆ!? ஆ!? ஆயிM�_நி.எ.(ஆ._வி.+இ�_நி.எ.	றி.+உ�_சா�.) ஆக 

கா! தக $தி�.250 

 128 ந@_பதி.ெப.(ந@_1�.ஒ�.) க!?ழி 1க� 

அம�28_வி.எ.(அம�_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) 

ஏ,தி_வி.எ.(ஏ,8_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.251 

 ைக ெதாUஉ� பரவி_வி.எ.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) கா  உற 

வண"கி_வி.எ.(வண"	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.252 

 ெந?�_ெப.அ.(ெந?�_ெப.அ.) ெப�3_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) சிைமய,8 ந@ல� 

ைப3 6ைன $தி�.253 

 ஐவ�- ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) அ"ைக ஏ/ப $தி�.254 

 அ�வ� பய2த_ெப.எ.(பய_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) ஆ� அம� ெச வ 

$தி�.255 

 ஆ  ெகF கடK-_ெப.(கடK-_ெப.) �த வ மா  வைர $தி�.256 

 மைலமக- மகேன மா/ேறா� J/ேற $தி�.257 

 ெவ/றி_ெப.(ெவ/றி_ெப.) ெவ  ேபா�% ெகா/றைவ சி�வ $தி�.258 

 இைழ அணி சிற�பி� பைழேயா- 	ழவி_ெப.(	ழவி_ெப.) $தி�.259 

 வாேனா� வண"	 வி  தாைன, தைலவ $தி�.260 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�ப S  அறி �லவ $தி�.261 

 ெச�வி  ஒ�வ ெபா� விற _ெப.(விற _ெப.) ம-ள $தி�.262 

 அ2தண�_ெப.(அ2தண�_ெப.) ெவ�%ைக அறி2ேதா� ெசா மைல $தி�.263 

 ம"ைகய�_ெப.(ம"ைகய�_ெப.) கணவ ைம2த� ஏேற $தி�.264 

 ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) ெகF தட% ைக சா  ெப�3_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெச வ $தி�.265 



 	�ற�_ெப.(	�ற�_ெப.) ெகா�ற 	�றா% ெகா/ற,8 $தி�.266 

 வி!_ெப.(வி!_ெப.) ெபா� ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) வைர% 	றி3சி% கிழவ 

$தி�.267 

 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) �க� ந�ெமாழி� �லவ�_ெப.(�லவ�_ெப.) ஏேற 

$தி�.268 

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

மரபி� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபய� 1�க $தி�.269 

 நைசHந�%	 ஆ�,8� இைச ேப� ஆள $தி�.270 

 அல2ேதா�%	 

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

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) :! ேசஎ. $தி�.271 

 ம!? அம� கட2த_ெப.எ.(கட_வி.+2,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) 

ெவ��_வி.எ.(ெவ _வி.+�/_இ.கா.+அ_வி.எ.	றி.) ஆ? 

அகல,8_ெப.(அகல�_ெப.+அ,8_சா�.) $தி�.272 

 ப�சில�, தா"	� உ� ெகF ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) ேவஎ- $தி�.273 

 ெப�ேயா� ஏ,8� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபய� இயK- $தி�.274 

 4� ம�"	_ெப.(ம�"	_ெப.) 

அ�,த_ெப.எ.(அ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) ெமா.�பி� மதவலி 

$தி�.275 

 ேபா� மி	 ெபா�ந 	�சி  என� பல $தி�.276 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) அறி அளைவயி� 

ஏ,தி_வி.எ.(ஏ,8_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) ஆனா8 $தி�.277 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) 

அள28_வி.எ.(அள_வி.+2,_இ.க.+உ_வி.எ.	றி.) 

அறித _ெதா.ெப.(அறி_வி.+த _ெதா.ெப.	றி.) ம� உயி�%	 அ�ைமயி� 

$தி�.278 



 நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அ= உ-ளி 

வ2தென�_வி.1.(வா_வி.+2,_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+எ�_த�.ஒ�.) 

நி�ெனா? $தி�.279 

 �ைரHந� இ லா� �லைமேயா. என% $தி�.280 

 	றி,த8 ெமாழியா அளைவயி� 

	றி,8_வி.எ.(	றி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) உட� $தி�.281 

 ேவ� ப  உ�வி� 	��_ெப.அ.(	��_ெப.அ.) ப  Jளிய� $தி�.282 

 சா� அய� கள,8 வ @� ெபற, 

ேதா�றி_வி.எ.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.283 

 அளிய� தாேன 18 வா. இரவல� $தி�.284 

 வ2ேதா�_வி.அ.ெப.(வா_வி.+2,_இ.கா.+ஓ�_பட�.ஒ�.) 

ெப�ம_ெப.(ெப�மா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) வ! 

�க� நய28_வி.எ.(நய_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) என $தி�.285 

 இனியK� ந லK� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பல 

ஏ,தி_வி.எ.(ஏ,8_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.286 

 ெத.வ�_ெப.(ெத.வ�_ெப.) சா�ற திற _ெப.(திற _ெப.) விள"	 உ�வி� 

$தி�.287 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா. நிவ�பி� தா�_த/.6.(தா�_த/.6.) 

வ28_வி.எ.(வா_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) 

எ.தி_வி.எ.(எ.8_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ.	றி.) $தி�.288 

 அண"	 சா  உய�நிைல தழ@இ_வி.எ.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) 

ப!ைட, த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) $தி�.289 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) கம� ெத.வ,8 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) காC= $தி�.290 

 அ3ச  ஓ��மதி அறிவ  நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) வரK_ெப.(வரK_ெப.) 

என $தி�.291 



 அ��ைட ந _ெப.அ.(ந ல8_ெப.) ெமாழி 

அைளஇ_வி.எ.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) விளிK இ�� $தி�.292 

 இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) 12ந@� வைளஇய 

உலக,8_ெப.(உலக�_ெப.+அ,8_சா�.) $தி�.293 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ந@_பதி.ெப.(ந@_1�.ஒ�.) ஆகி, 

ேதா�ற_	ைற.எ.(ேதா��_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) விFமிய $தி�.294 

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

ப�சி  ந 	மதி பலKட� $தி�.295 

 ேவ� ப  8கிலி� >ட"கி_வி.எ.(>ட"	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) 

அகி _ெப.(அகி _ெப.) 6ம28 $தி�.296 

 ஆர_	ைற.எ.(ஆ�_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) 1F 1த  உ�C= ேவர  

$தி�.297 

 :Kைட அல"	 சிைன �ல�ப_	ைற.எ.(�ல��_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) ேவ� 

கீ!? $தி�.298 

 வி!_ெப.(வி!_ெப.) ெபா� ெந?_ெப.அ.(ெந?_ெப.அ.) வைர� ப�தியி� 

ெதா?,த $தி�.299 

 த!_ெப.அ.(த!_ெப.அ.) கம� அல� இறா  

சிைதய_	ைற.எ.(சிைத_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) ந�_ெப.அ.(ந _ெப.அ.) பல 

$தி�.300 

 ஆசினி 18 6ைள கலாவ மீமிைச $தி�.301 

 நாக ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல� உதிர Vகெமா? $தி�.302 

 மா 1க 16%கைல பனி�ப : >த _ெப.(>த _ெப.) $தி�.303 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பி= 

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

ெப�"_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) களி/�_ெப.(களி/�_ெப.) $தி�.304 

 1,8ைட வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேகா? 

தழ@இ_வி.எ.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) த,8/� $தி�.305 



 ந�_ெப.அ.(ந _ெப.அ.) ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

கிளர_	ைற.எ.(கிள�_வி.+அ_	ைற.எ,.	றி.) ெபா� ெகாழியா $தி�.306 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) 1F 1த  8மிய தாைழ $தி�.307 

 இளந@� விF% 	ைல உதிர தா%கி_வி.எ.(தா%	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.	றி.) 

$தி�.308 

 கறி% ெகா=% க�2_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 8ண� சாய ெபாறி� �ற $தி�.309 

 மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) ம3ைஞ_ெப.(ம3ைஞ_ெப.) பலKட� ெவEஇ 

$தி�.310 

 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) வய� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) இ�ய ேகழெலா? 

$தி�.311 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) ெவளி/றி� �� சா. 

அ�ன $தி�.312 

 	Pஉ மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) யா%ைக% 	டா வ= உளிய� $தி�.313 

 ெப�"_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க  விட�_அைள 

ெசறிய_ெப.எ.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) க�"_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

ேகாC? $தி�.314 

 ஆமா ந _ெப.அ.(ந ல8_ெப.) ஏ� சிைல�ப ேச!_ெப.(ேச!_ெப.) 

நி��_வி.எ.(நி _வி.+�/_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) $தி�.315 

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

அ�வி $தி�.316 

 பழ� 1தி� ேசாைலமைல கிழேவாேன. $தி�.317 

 	�ற�_ெப.(	�ற�_ெப.) எறி2தா. 	ைரகடலி  4� த=2தா. $தி�.தனி.01-1 

 �� தைலய_	றி.வி.1.(தைல_ெப.+இய_	றி.வி.1.	றி.) :த� ெபா� 

பைடயா. எ��� $தி�.தனி.01-2 

 இைளயா. அழகியா. ஏ� ஊ�2தா� ஏேற $தி�.தனி.01-3 

 உைளயா. எ� உ-ள,8_ெப.(உ-ள�_ெப.+அ,8_சா�.) உைற. $தி�.தனி.01-4 



 	�ற�_ெப.(	�ற�_ெப.) எறி2த8K� 	�ற� ேபா� ெச.த8K� 

$தி�.தனி.02-1 

 அ�� அ"	 அமர� இட� த@�,த8K� இ�� எ�ைன% $தி�.தனி.02-2 

 ைகவிடா நி�ற8K� க/ெபா8�பி  கா,த8K� $தி�.தனி.02-3 

 ெம. விடா வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) ைக ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) $தி�.தனி.02-4 

 வ @ர ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) தாைர ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) 

வி!ேணா�_ெப.(வி!ேணா�_ெப.) சிைற மீCட $தி�.தனி.03-1 

 த@ர_	ைற.எ.(த@�_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) ெசGேவ- 

தி�% ைக ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) வா� $தி�.தனி.03-2 

 	ளி,த ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) ெகா/ற ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) 4� மா��� 

	��� $தி�.தனி.03-3 

 8ைள,த ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) உ!ேட 8ைண $தி�.தனி.03-4 

 இ�ன� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா  என8 இ?�ைப% 	��%	� 

$தி�.தனி.04-1 

 ெகா  நவி  ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) 4� த=2த ெகா/றவா 1�ன� 

$தி�.தனி.04-2 

 பனி ேவ. ெந?"_ெப.அ.(ெந?�_ெப.அ.) 	�ற�_ெப.(	�ற�_ெப.) பC? 

உ�வ, ெதாCட $தி�.தனி.04-3 

 தனி ேவைல வா"க, த	� $தி�.தனி.04-4 

 உ�ைன ஒழிய_	ைற.எ.(ஒழி_வி.+அ_	ைற.எ.	றி.) ஒ�வைரH� 

ந��கிேல� $தி�.தனி.05-1 

 பி�ைன ஒ�வைர யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) பி�ெச ேல�-ப�னி� 

ைக% $தி�.தனி.05-2 

 ேகால�பா வாேனா� ெகா=ய_ெப.அ.(ெகா=ய_ெப.அ.) விைன த@�,த�;� 

$தி�.தனி.05-3 

 ேவல�பா ெச2தி_ெப.(ெச2தி_ெப.) வா�ேவ $தி�.தனி.05-4 



 அ36� 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ேதா�றி� ஆ�1க� 

ேதா���_ெப.எ.(ேதா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) $தி�.தனி.06-1 

 ெவ3_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம�  அ3ச  என ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) 

ேதா���_ெப.எ.(ேதா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) ெந3சி  

$தி�.தனி.06-2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா  நிைன%கி� இ� காO� 

ேதா���_ெப.எ.(ேதா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) $தி�.தனி.06-3 

 1�கா எ�� ஓ8வா� 1�. $தி�.தனி.06-4 

 1�கேன ெச2தி_ெப.(ெச2தி_ெப.) 1த வேன மாேயா� $தி�.தனி.07-1 

 ம�கேன ஈச� மகேன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக 1க� $தி�.தனி.07-2 

 த�பிேய நி�Mைடய_தி�.(நி�_பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.) த!ைட% கா  

எ�ெபாF8� $தி�.தனி.07-3 

 ந�பிேய ைகெதாFேவ� நா�. $தி�.தனி.07-4 

 கா%க% கடவிய ந@_பதி.ெப.(ந@_1�.ஒ�.) காவா8 இ�2த%கா  $தி�.தனி.08-1 

 ஆ�%	� பர� ஆ� அ�1கவா 

:%	�_ெப.எ.(:_வி.+%%_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.	றி.) 

$தி�.தனி.08-2 

 கட�பா 1�கா கதி� ேவலா ந ல_ெப.அ.(ந ல8_ெப.) $தி�.தனி.08-3 

 இட�கா! இர"கா. இனி $தி�.தனி.08-4 

 பர"	�றி  ப�னி� ைக% ேகாமா�த� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $தி�.தனி.09-

1 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) J�பி க! 	ளிர% க!? 6�"காம  $தி�.தனி.09-2 

 ஆைசயா  ெந3ேச_ெப.(ெந36_ெப.+ஏ_சா�.) அணி 1�	_ெப.(1�	_ெப.) 

ஆ/��பைடைய� $தி�.தனி.09-3 

 :ைசயா% ெகா!ேட �க _ெப.(�க _ெப.) $தி�.தனி.09-4 



 ந%கீர�தா� உைர,த_ெப.எ.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

ந _ெப.அ.(ந ல8_ெப.) 1�	_ெப.(1�	_ெப.) ஆ/��பைடைய 

$தி�.தனி.10-1 

 த/ேகால நா-ேதா�� சா/றினா  1� ேகால $தி�.தனி.10-2 

 மா 1�க� வ28_வி.எ.(வா_வி.+2,_இ.கா.+உ_வி.எ.	றி.) மன% 

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) த@�,த�ளி $தி�.தனி.10-3 

 தா�_த/.6.(தா�_த/.6.) 

நிைன,த_ெப.எ.(நிைன_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ.	றி.) 

எ லா�_ெப.(எ லா�_ெப.) த��. $தி�.தனி.10-4  


