
உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ��	� ஒ��ட� ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) மா� 

$வைள.க.01.1 

 திலக�_ெப.(திலக�_ெப.) ஆய திற�_அறிவ� அ  $வைள.க.01.2 

 வ!வி� ெந#ெசா% வாலிதி� ஆ&ற'� $வைள.க.01.3 

 ெதா!வ�_வி.(.(ெதா!_வி.+)_இ.இ.கா.+அ�_த�.ஒ�.) ெதா�விைன 

ந,�க_விய�.வி.(.(ந,�_வி.+க_விய�.வி.(.றி.) எ�	 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $வைள.க.01.4 

 �.க� �ைட.� �க/_ெப.(�க/_ெப.) அ	 கா0சிய $வைள.02.1 

 நி.க1த ேவட�� இ�  கண�கைள $வைள.02.2 

 ஒ.க அ  வ ,41�_வி.எ5.(வ ,4_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) உலகிய� 

ெச6தபி� $வைள.02.3 

 அ.கைத யா4ெகா�% அைமவர8 ப�ணி $வைள.02.4 

 ந,ல_ெப.அ.(ந,ல�_ெப.) நிற�தனவா6 ெந6கனி1� ேபா� 

அவி41�_வி.எ5.(அவி4_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) $வைள.03.1 

 ேகால� யி�ற_ெப.எ5.(யி�_வி.+�&_இ.க.+அ_ெப.எ5.றி.) 

ழ�_ெப.(ழ�_ெப.) வாழி_விய�.வி.(.(வா4_வி.+இ_விய�.வி.(.றி.) 

ெந#ேச_ெப.(ெந#;_ெப.+ஏ_சா<.) $வைள.03.2 

 ேகால� யி�ற_ெப.எ5.(யி�_வி.+�&_இ.க.+அ_ெப.எ5.றி.) ழ=� ெகா!� 

சிைக>� $வைள.03.3 

 கால. கன�_ெப.(கன�_ெப.) எ<யி� ேவ�வாழி 

ெந#ேச_ெப.(ெந#;_ெப.+ஏ_சா<.) $வைள.03.4 

 கால. கன�_ெப.(கன�_ெப.) எ<யி� ேவவன க�டா=� $வைள.03.5 

 சால மய�வ� எ� வாழி_விய�.வி.(.(வா4_வி.+இ_விய�.வி.(.றி.) 

ெந#ேச_ெப.(ெந#;_ெப.+ஏ_சா<.) $வைள.03.6 



 வி�தக? ெச6த_ெப.எ5.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) விள� (  

கவி�தா? $வைள.04.1 

 ம�தக மா�@_ெப.(மா�@_ெப.) அழித�_ெதா.ெப.(அழி_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) 

கா� வாழி_விய�.வி.(.(வா4_வி.+இ_விய�.வி.(.றி.) 

ெந#ேச_ெப.(ெந#;_ெப.+ஏ_சா<.) $வைள.04.2 

 ம�தக மா�@_ெப.(மா�@_ெப.) அழித�_ெதா.ெப.(அழி_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) 

க�டா� மய�காேத $வைள.04.3 

 உ�தம ந�ெனறி.க� நி�வாழி ெந#ேச_ெப.(ெந#;_ெப.+ஏ_சா<.) $வைள.04.4 

 உ�தம ந�ெனறி.க� நி�	_வி.எ5.(நி�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) 

ஊ.க� ெச6திேய� $வைள.04.5 

 சி�தி பட?த�_ெதா.ெப.(பட?_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) ெதளிவாழி 

ெந#ேச_ெப.(ெந#;_ெப.+ஏ_சா<.) $வைள.04.6 

 விைனபல வலியினாேல $வைள.05.1 

 ேவ	ேவ	 யா.ைக ஆகி_வி.எ5.(ஆ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ5.றி.) $வைள.05.2 

 நனிபல பிறவி த�B/ $வைள.05.3 

 ��@Cஉ� ந�_உயி?. $வைள.05.4 

 மனித<� அ<ய� ஆ�_ெப.எ5.(ஆ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) 

$வைள.05.5 

 ேதா�	த� ேதா�றினா=� $வைள.05.6 

 இனியைவ Dகர_ைற.எ5.(Dக?_வி.+அ_ைற.எ5.றி.) 

எ6��_ெப.எ5.(எ6�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) $வைள.05.7 

 ெச�வ(�_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா<.) அ�னேதயா� $வைள.05.8 

 உய?  நனிஉ/ ேதா�ற� $வைள.06.1 



 ஊன�_இ� யா.ைக ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) $வைள.06.2 

 மய?' அ	 க�வி ேக/வி� $வைள.06.3 

 த�ைமயா� வ�ல? ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) $வைள.06.4 

 ெப<�_ெப.(ெப<�_ெப.) உண? அறிேவ 

ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) $வைள.06.5 

 ேபரற� ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) எ�	 ஆ� $வைள.06.6 

 அ<� இைவ_பதி.ெப.(இ_;0.+ஐ_பட?.ப�.) 

ெப	க_விய�.வி.(.(ெப	_வி.+க_விய�.வி.(.றி.) ேலாேட $வைள.06.7 

 ெப&றவ? ம.க/_ெப.(ம.க/_ெப.) எ�பா? $வைள.06.8 

 நா%�_ெப.எ5.(நா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) 

ஊ��_ெப.எ5.(ஊ?_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

@க41�_வி.எ5.(@க4_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) ஏ�த=� $வைள.07.1 

 ப%ீ	� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெப6க_விய�.வி.(.(ெப6_வி.+க_விய�.வி.(.றி.) என8 ெப6த=� $வைள.07.2 

 Gட� ஆ&றவ? ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) G	�கா� $வைள.07.3 

 பா% சா�மி ப�தினி. ஆவேத $வைள.07.4 

 ப/ள (�ந,?8 பழகிB� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) $வைள.08.1 

 ெவ/ள�_ெப.(ெவ/ள�_ெப.) @திய� காணி�_நி.எ5.(கா�_வி.+இ�_நி.எ5.றி.) 

வி�8@Cஉ� $வைள.08.2 

 க/_அவி4 ேகாைதய? காமேனா% 

ஆயிB�_நி.எ5.(ஆ6_வி.+இ�_நி.எ5.றி.+உ�_சா<.) $வைள.08.3 

 உ/ள�_ெப.(உ/ள�_ெப.) பிறிதா6 உ�க=� ெகா/ ந,_பதி.ெப.(ந,_(�.ஒ�.) 

$வைள.08.4 



 உ� >/ கா8@_ெப.(கா8@_ெப.) உ�% உ	ெபா�/ கா8@_ெப.(கா8@_ெப.) 

உ�% $வைள.09.1 

 க�ட_ெப.எ5.(கா�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) வி!8ெபா�/ க�வி.. 

கா8@_ெப.(கா8@_ெப.) உ�% $வைள.09.2 

 ெப� ைர. கா8ப� இல�_எ�	 ஞால��. $வைள.09.3 

 க�% ெமாழி1தன? க&	 அறி1ேதாேர $வைள.09.4 

 எ��ைண ஆ&	/ இ%மண� ந,?��ளி $வைள.10.1 

 @&பனி உ.க மர�� இைல D� மயி?_ெப.(மயி?_ெப.) $வைள.10.2 

 அ��ைண>� பிற?_ெப.(பிற?_ெப.) அ#ெசாலினா? மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

$வைள.10.3 

 @.கன� எ�	 ெபாதி அைற8 ப0டா? $வைள.10.4 

 தனி8ெபய� த��ளி தாமைரயி� ேம� $வைள.11.1 

 வளி8ெப	 மா�திைர நி�ற&	 ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $வைள.11.2 

 அளி8பவ� காJ�_ெப.எ5.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) சி	வைர 

அ�லா� $வைள.11.3 

 �ள.கில? நி�லா? �ைணவைன. ைகயா? $வைள.11.4 

 ெபாைற இலா அறி'_ெப.(அறி'_ெப.) ேபாக8 $வைள.12.1 

 @ண?'_ெப.(@ண?'_ெப.) இலா இளைம ேமவ� $வைள.12.2 

 �ைறஇலா வனச வாவி $வைள.12.3 

 �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) இலா. ேகால� K6ைம $வைள.12.4 

 நைறஇலா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) க�வி $வைள.12.5 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) இலா8 @லைம ந�ன ,?5 $வைள.12.6 



 சிைறஇலா நகர� ேபா=� $வைள.12.7 

 ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) இலா5 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) அ�ேற $வைள.12.8 

 ஆ.க8 ப%.� அ�1தைளவா68 ெப6வி.� $வைள.13.1 

 ேபா.க8 ப%.� @ைலநரக�� உ6வி.� $வைள.13.2 

 கா.க8 ப%வன இ1தி<ய� ஐ1திB� $வைள.13.3 

 நா._ெப.(நா._ெப.) அ�ல� இ�ைல நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ேபJமாேற $வைள.13.4 

 தார� ந�வத� தா�கி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி�மி� $வைள.14.1 

 ஊ��_ெப.எ5.(ஊ?_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) 

நா%�_ெப.எ5.(நா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) உவ�த� ஒ�தைல 

$வைள.14.2 

 வ ,ர ெவ�றி விற�மி வி�ணவ?_ெப.(வி�ணவ?_ெப.) $வைள.14.3 

 சீ<� ஏ�தி5 சிற8@_ெப.(சிற8@_ெப.) எதி? ெகா/பேவ $வைள.14.4 

 ெப�ணி� ஆகிய_ெப.எ5.(ஆ_ெப.எ5.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) ேப?_அஞ? 

Mமி>/ $வைள.15.1 

 எ�ண� மி.கவ? எ�ணிB� எ�ணிலா? $வைள.15.2 

 பி�னி நி�ற_ெப.எ5.(நி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) ெப�விைன 

ேம�வ�� $வைள.15.3 

 எ�ன� ஆயிB�_நி.எ5.(ஆ6_வி.+இ�_நி.எ5.றி.+உ�_சா<.) ஏதி�ெப� 

ந,.மி� $வைள.15.4 

 ெபா6ய�மி� @ற�_ெப.(@ற�_ெப.) Gற�மி� யாைர>� $வைள.16.1 

 ைவய�மி� வ  வ�லன ெசா�லி_வி.எ5.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ5.றி.) 

ந,? $வைள.16.2 



 உ6ய�மி� உயி? ெகா�	_வி.எ5.(ெகா�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) 

உ�% வா!நா/ $வைள.16.3 

 ெச6ய�மி� சிறியாெரா% த,ய�மி� $வைள.16.4 

 க/ள�மி� கள வாயின யாைவ>� $வைள.17.1 

 ெகா/ளனமி� ெகாைல G _வி.எ5.(G%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ5.றி.) வ� 

மற�_ெப.(மற�_ெப.) $வைள.17.2 

 எ/ள�மி� இல? எ�	எ�ணி யாைர>� $வைள.17.3 

 ந/ள�மி� பிற?_ெப.(பிற?_ெப.) ெப�ெணா%_ெப.(ெப�_ெப.+ஒ%_க�.ேவ.) 

ந�ண�மி� $வைள.17.4 

 �&	ள வாக� ெத'�� விர�ைவ�த� $வைள.18.1 

 எ&	. அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_;0.+�_பட?.ஒ�.) உ�னி� இ�அத� காரண� 

$வைள.18.2 

 அ&ற�_இ� தான� எைன8பல 

ஆயிB�_நி.எ5.(ஆ6_வி.+இ�_நி.எ5.றி.+உ�_சா<.) $வைள.18.3 

 �&றவி4 ஒ)வா� �ணி' எ�B மாேற $வைள.18.4 

 ஆ&	மி� அ�/ ஆ�யி? மா0ெட�லா� $வைள.19.1 

 K&	மி� அற�_ெப.(அற�_ெப.) ேதா� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

��ன�மி� $வைள.19.2 

 மா&	மி� கழி மாய(� மான(� $வைள.19.3 

 ேபா&	மி� ெபா�ளா இைவ_பதி.ெப.(இ_;0.+ஐ_பட?.ப�.) 

ெகா�%_வி.எ5.(ெகா/_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) ந,? $வைள.19.4 

 ெபா�ைள8 ெபா�ளா8 ெபாதி1� ஓ�ப� 

ெச�லா�_எதி?.ம.வி.எ5.(ெச�_வி.ஆ�_எதி?.ம.+உ_வி.எ5.றி.) $வைள.20.1 



 அ�ைள8 ெபா�ளா அற�ெச6த� ேவ�%� $வைள.20.2 

 அ�ைள8 ெபா�ளா அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெச6�_வி.எ5.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) வா�க� $வைள.20.3 

 இ�/_இ� இய�@_ெப.(இய�@_ெப.) எ6தா� எ�ேனா நமர�கா/ $வைள.20.4 

 தகா� உயி? ெகா�வானி� $வைள.21.1 

 மிகாைம இைல பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) $வைள.21.2 

 அவா விைலயி� உ�பா� $வைள.21.3 

 @லா�_ெப.(@லா�_ெப.) ெப�க� ேவ�%� $வைள.21.4 

 @கா வைல_ெப.(வைல_ெப.) வில�கா68 $வைள.21.5 

 ெபாறா� பிற ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 

ெகா�	_வி.எ5.(ெகா�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) $வைள.21.6 

 அவா விைலயி� வி&பாB� $வைள.21.7 

 ஆ�% அ�ேவ ேவ�%மா� $வைள.21.8 

 பிறவி. கட�_அக�� ஆரா61� உண<� $வைள.22.1 

 ெத	வதி� &ற�_ெப.(&ற�_ெப.) இலா?கP� இ�ைல $வைள.22.2 

 அறவைக ஓரா விட. மிைசேவா? $வைள.22.3 

 ைறவி�றி� த�;&ற� தி�றன? ஆவ? $வைள.22.4 

 உயி?க/ ஓ�@மி� ஊ�விைழ1� உ�ண�மி� $வைள.23.1 

 ெசயி?க/ ந,�மி� ெச&ற� இக41� ஒQஇ. $வைள.23.2 

 கதிக/ ந�=�. க�டனி? ைகெத'! $வைள.23.3 

 மதிக/ ேபால ம	விலி? ேதா�	வ ,? $வைள.23.4 



 ெபா�ேளா% ேபாக� @ண?த� உறிB� $வைள.24.1 

 அ�Pத� சா�ற அ�1தவ� ெச6�மி� $வைள.24.2 

 இ�/_இ� கதி5 ெச�	_வி.எ5.(ெச�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) இனி 

இவ�_ெப.(இவ�_ெப.) வாQ? $வைள.24.3 

 ெத�ள� உறிB� ெத��மி� அ�ேவ $வைள.24.4 

 தவ�தி� ேம�_உைர தவ�திைற $வைள.25.1 

 தன. அல� அ<ேத $வைள.25.2 

 மய. ந,�த�_ெதா.ெப.(ந,�_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) மன�ெமாழி $வைள.25.3 

 ெயா%�ெசய� ெசறித� $வைள.25.4 

 உவ�த� கா6தெலா% இலா� ப� $வைள.25.5 

 வைக உயி?. அ�ைள $வைள.25.6 

 நய�� ந,�த�_ெதா.ெப.(ந,�_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) ெபா�/தைன 

$வைள.25.7 

 அைனய�� அறி ந,_பதி.ெப.(ந,_(�.ஒ�.) $வைள.25.8 

 எ� இ�றிேய �ணி>� எ)வழியாB� 

ஓ%�_ெப.எ5.(ஓ%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) $வைள.26.1 

 உ/நி�	 உ�.� உரேவா?_றி.வி.(.(உர'_ெப.+ஓ?_பட?.ப�) உைரேகாட� 

இ�றா� $வைள.26.2 

 ந� இ�	 ஏ>� நயவாைர நய1�_வி.எ5.(நய_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) 

நி&�_ெப.எ5.(நி�_வி.+.._ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) 

$வைள.26.3 

 க� நி�	_வி.எ5.(நி�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கா(	 வாைர வ ,4.� $வைள.26.4 



 சா�ேறா? உவ?8ப� தனிநி�	 $வைள.27.1 

 பழி8ப காணா? $வைள.27.2 

 ஆ�றா� அைம1த_ெப.எ5.(அைம_வி.+1�_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) ரவ? 

$வைள.27.3 

 ெமாழிேகாட� ஈயா? $வைள.27.4 

 வா�தா�கி நி�ற_ெப.எ5.(நி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) @க4மா; 

$வைள.27.5 

 ப%8ப? காம� $வைள.27.6 

 தா�தா�கி வி0ட கைணெம68 $வைள.27.7 

 ப%மாயி ன.கா� $வைள.27.8 

 மாஎ�	 உைர�� மட�_ஏ	ப ம�	 ேதா	� $வைள.28.1 

 Mஎ�	 எ�.கி� இண?S%ப @�ைமெகா�ேட $வைள.28.2 

 ேப6_எ�	 எ!1�_வி.எ5.(எ!_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) 

பிற?_ெப.(பிற?_ெப.) ஆ?8ப'� நி&ப?காம $வைள.28.3 

 ேநா6ந� எ!1�_வி.எ5.(எ!_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) 

நனிகா4.ெகா/வ� ஆயின.கா� $வைள.28.4 

 ந.ேக விலாசி	வ? நாJவ? $வைள.29.1 

 நாJ�_ெப.எ5.(நாJ_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) ேவ�டா? $வைள.29.2 

 @.ேக கிட8ப? கன'� $வைள.29.3 

 நிைனைக>� ஏ&ப? $வைள.29.4 

 �&C� மற8ப? அ!வ? நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $வைள.29.5 

 �#ச� இ�லா? $வைள.29.6 



 ந&ேறா/ மிைகெப<� நா%அறி $வைள.29.7 

 ��ப�_ெப.(��ப�_ெப.) ஆ.� $வைள.29.8 

 அரெசா% ந0டவ? ஆ/ப வி��தி $வைள.30.1 

 அரெவா% ந0டவ? ஆ0 >� உ�ப? $வைள.30.2 

 @<வைள (�ைக8 @ைனஇைழ ந�லா? $வைள.30.3 

 விரகில? எ�	 வி%�தன? (�ேன $வைள.30.4 

 ப%ீஇ� ெச6திகளா� களவி� பிற?_ெப.(பிற?_ெப.) $வைள.31.1 

 வ ,%இ� ப�ெபா�/ ெகா�ட_ெப.எ5.(ெகா/_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) 

பய�_என. $வைள.31.2 

 G . காெலா% ைககைள8 ப&றி 

ைவ��_வி.எ5.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) $வைள.31.3 

 ஓட� இ�றி உைலய. ைற.ேம $வைள.31.4 

 ெபா6யி� ந,�மி� ெபா6 இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) M�% 

ெகா�%_வி.எ5.(ெகா/_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) $வைள.32.1 

 ஐய� இ�றி அறெநறி ஆ&	மி� $வைள.32.2 

 ைவக� ேவதைன வ1�ற� ஒ�றி�றி. $வைள.32.3 

 ெகௗைவயி� உல_ெப.(உல_ெப.) எ6�த� க�டேத $வைள.32.4 

 க�வி இ�ைம>� ைக8ெபா�/ ேபாக=� $வைள.33.1 

 ந�லி� ெச�ல�களா� நலி' உ�ைம>� $வைள.33.2 

 ெபா6யி� ெபா6ேயா% G%த& ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) 

$வைள.33.3 

 ஐய� இ�ைல அ�_பதி.ெப.(அ_;0.+�_பட?.ஒ�.) க 1� ஓ�@மி� $வைள.33.4 



 உலட� விள�க_ைற.எ5.(விள�_வி.+அ_ைற.எ5.றி.) உய? சீ?�தி 

நிைல ெகா/ளி� $வைள.34.1 

 நிைலயி� கதி நா�கி� இைடநி�	 த%மா	� $வைள.34.2 

 அலகி� �ய?_அ#சி� உயி?_அ#ச வ�� வ#ச. $வைள.34.3 

 ெகாைல ஒழிமி� எ�	 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) Gறின? அறி1தா? 

$வைள.34.4 

 ெவ/ள�_ெப.(ெவ/ள�_ெப.) மறவி விற�_ெப.(விற�_ெப.) 

ேவ1த?_ெப.(ேவ1த?_ெப.) த,�தாய� $வைள.35.1 

 க/வ?_எ�	 இ)வாறி� ைக கர8ப� 

த,?1�_வி.எ5.(த,?_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) அக=� $வைள.35.2 

 உ/ளி� ஒ�ெபா�ைள ஒ0டா� ஒழி1தவ? $வைள.35.3 

 எ/P� ெப�1�ய?ேநா6 எ)வ�_ெப.(எ)வ�_ெப.) இக8பேவா $வைள.35.4 

 ஒழி1த_ெப.எ5.(ஒழி_வி.+1�_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) பிறஅற� உ�% எ�பா? 

உ0க $வைள.36.1 

 அழி1�_வி.எ5.(அழி_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) பிற?_அவா� வ�ப8 

ெபா�ைள $வைள.36.2 

 இழ1�_வி.எ5.(இழ_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) சிறிதாB� எ6தா� ஒழி1தா? 

$வைள.36.3 

 அழி1�_வி.எ5.(அழி_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) ெப�1�ய? 

ேநா6._ெப.(ேநா6_ெப.+._ெகா.ேவ.) அ�லா8 பவேர $வைள.36.4 

 இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) இளிவா� உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) உயி?. 

அ5ச�_ெப.(அ5ச�_ெப.) $வைள.37.1 

 ம�ன� சிறிதா6 மய.க�_ெப.(மய.க�_ெப.) ெப<�_ெப.(ெப<�_ெப.) ஆகி8 

$வைள.37.2 



 @�ைம உ	.� @ைரஇ� ெபா�ைள� $வைள.37.3 

 ��னா� ஒழி1தா? �றேவா வி!மிேத $வைள.37.4 

 ஈ�ட� அ<தா6. ெக%த� எளி� 

ஆகி_வி.எ5.(ஆ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ5.றி.) $வைள.38.1 

 நா�ட� சிறிதா6 ந%.க� பல தUஉ� $வைள.38.2 

 மா�பி� இய&ைக ம�வி� அ��ெபா�ைள $வைள.38.3 

 ேவ�டா� ஒழி1தா? விறேலா வி!மிேத $வைள.38.4 

 இ�_எனி� வா4.ைக>� இ�ைல உ�டா6வி � $வைள.39.1 

 ெகா�வ? கயவ? ெகாள8ப0%� வ ,%வ? $வைள.39.2 

 இ�ைலஉ� டா6வி � இ�ைம ம	ைம.� $வைள.39.3 

 @�_எ�	 கா0%� @ண?வ�� அ�ேற $வைள.39.4 

 ேவ�க� மடவா? விைழ' ஒழிய_ைற.எ5.(ஒழி_வி.+அ_ைற.எ5.றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) விைழய. $வைள.40.1 

 ேகா�க� ெநறிகா0ட. ெகா�G&	 உைழய தா� $வைள.40.2 

 நா&ப� இக1தா� நைர� K�� வ1த� இனி $வைள.40.3 

 ந,�த�_ெதா.ெப.(ந,_வி.+�த�_ெதா.ெப.றி.) �ணிவா� நிைலயா� இளைமேய 

$வைள.40.4 

 இளைம>� நிைலயாவா� இ�ப(� 

நி�ற_ெப.எ5.(நி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) அ�ல $வைள.41.1 

 வளைம>� அஃேதேபா� ைவக=� ��ப ெவ/ள�_ெப.(ெவ/ள�_ெப.) 

$வைள.41.2 

 உளஎன நிைனயாேத ெச�கதி. எ�	� எ�	� $வைள.41.3 



 விைளநில� உ!வா? ேபா� வி��ந,? 

ெச6�_வி.எ5.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) ெகா�மி� $வைள.41.4 

 ம&	� ெத'ட?8பா% எவ�ெகா� பிற8@ அ	.க� $வைள.42.1 

 உ&றா?. உட�@� மிைக அைவ உ/வழி8 $வைள.42.2 

 ப&றா விைனயா68 பலபல ேயானிக/ $வைள.42.3 

 அ&றா6 உழ=� அ	�த& அ<ேத $வைள.42.4 

 உ&ற_ெப.எ5.(உ	_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ5.றி.) உதிர� ஒழி8பா� கலி�க�ைத 

$வைள.43.1 

 ம&ற� ேதா6��. க!'த�_ெதா.ெப.(க!'_வி.+த�_ெதா.ெப.றி.) எ� 

ஒ.�_ெப.எ5.(ஒ._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) $வைள.43.2 

 ப&றினா� ஆகிய_ெப.எ5.(ஆ_ெப.எ5.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) 

பாவ�ைத_ெப.(பாவ�_ெப.+அ��_சா<.+ஐ_ெச.ேவ.) மீ0%� $வைள.43.3 

 ப&ெறா% நி�	_வி.எ5.(நி�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) பைற.	 மா	 

$வைள.43.4 

 தான� ெச6தில� தவ(� அ�னேத $வைள.44.1 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) ேதா6 நிலவி& அழி'_ெப.(அழி'_ெப.) 

எ6தின_வி.(.(எ6�_வி.+இ�_இ.கா.+அ_பட?.ப�.) $வைள.44.2 

 மான� த,?1தவ? மா&ற� ெபா6 அ�லவா� $வைள.44.4 

 ப�வ1� சால8 பல?ெகா� எ�	 

எ�ணி_வி.எ5.(எ�J_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ5.றி.) $வைள.45.1 

 ஒ�வ1த� உ/ள��_ெப.(உ/ள�_ெப.+அ��_சா<.) உவ�த� ஒழிமி� 

$வைள.45.2 

 ெவ�வ1த ��ப�_ெப.(��ப�_ெப.) வி%.� திறேலா� $வைள.45.3 



 ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) உலகி& உள� எ�Bமாேற $வைள.45.4 

 உ6��_வி.எ5.(உ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) ஒ�றி ஏ?த1� உழ_உ!� 

ஆ&ற'� $வைள.46.1 

 வி�தி�றி8 ைப�G4 விைள.ற� எ�_ஒ.� $வைள.46.2 

 ெம6�தவ� இ�லா� ெபா�ேளா% ேபாக�க0 $வைள.46.3 

 எ6�� உழ1ேததா� இட?8ப%மாேற $வைள.46.4 

 ல�_ெப.(ல�_ெப.) த�� க�வி ெகாண?1� ( .� $வைள.47.1 

 அல1த கிைளக/ அழிபசி த,?.� $வைள.47.2 

 நில�பக ெவ�பிய ந,/;ர� ேபாகி8 $வைள.47.3 

 @ல�பி� ெபா�/தர8 @�க�ைம உ�டV $வைள.47.4 

 ெக0ேட� இ�எ� நிைலஎ�	 சா?த&க� $வைள.48.1 

 ந0டவ? அ�லா? நனிமிபவ? ;&ற�_ெப.(;&ற�_ெப.) $வைள.48.2 

 ெப0ட� ெசா�லி8 ெப<�_ெப.(ெப<�_ெப.) இக41� ஆ&ற'� $வைள.48.3 

 எ0டவ1� ஓ<ட�� ஏகி நி&பேவ $வைள.48.4 

 ெத�ண ,? பர1�_வி.எ5.(பர_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) திைசேதா	� 

$வைள.49.1 

 ேபா6ெக0ட $வைள.49.2 

 எ�ெண6 ெகா�%_வி.எ5.(ெகா/_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) ஈ0ட& 

$வைள.49.3 

 இவ	த� எ� ஒ.�_ெப.எ5.(ஒ._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) 

$வைள.49.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேபதி�� $வைள.49.5 



 ஒ�8ப%8ேப� எ�B� $வைள.49.6 

 எ�ணி� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) இய�@_ெப.(இய�@_ெப.) $வைள.49.7 

 எ�Jமாேற $வைள.49.8 

 ந,/(ைக ைகயா� கிழி�� ேமா.மா	 $வைள.50.1 

 மா�விைன8 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மைறநி�	 ேக0றி� $வைள.50.2 

 ேபண=� அ�@� பிற1�ழி8 ேபா� 

ெச6�_வி.எ5.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) $வைள.50.3 

 ஆைண8 ெப�_ஐய அைண.	 மாேற $வைள.50.4 

 யாெறா% யா4ெஞலிேகா� நிலவா? ெகா 8 $வைள.51.1 

 பாெறா% ப�தினி மாேபா� ஒ!ெக�	 $வைள.51.2 

 Gறின/ G�தி (தி?1தா/ மக0 இைவ_பதி.ெப.(இ_;0.+ஐ_பட?.ப�.) 

$வைள.51.3 

 ேவ	ஓ? இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா<.) ெவளி8பட� ந�றா� $வைள.51.4 

 ஆ6ர� அ#சிைற வ� ன� ேபா�க எ�	 $வைள.52.1 

 பாயிர� இ�றி8 பயி&றி_வி.எ5.(பயி&	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ5.றி.) 

ெமாழி1தன/ $வைள.52.2 

 ேமவ�� வா�ெபா�/ த1�_வி.எ5.(தா_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_(�.ஒ�.) ேதா/_ெப.(ேதா/_ெப.) ந�பி $வைள.52.3 

 யாவ? அைட1தவ?. அைவ>� @ைரய $வைள.52.4 

 வா< ெப�க8 ெப�கிய_ெப.எ5.(ெப�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) காதைல 

$வைள.53.1 

 வா< ;��க5 ;�.கி வி%தலி� $வைள.53.2 



 மா<_ெப.(மா<.) ெப�க8 ெப�கி_வி.எ5.(ெப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ5.றி.) 

அறஅ	� $வைள.53.3 

 வா?@ன� ஆ&றி� வைக>� @ைரப $வைள.53.4 

 எ�ஙன� ஆகிய� இ8ெபா�/ அ8ெபா�0 $வைள.54.1 

 அ�ஙன� ஆகிய_ெப.எ5.(ஆ_ெப.எ5.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) அ�பின? 

ஆதலி� $வைள.54.2 

 எ�ஙன� ப0டன�_வி.(.(ப%_வி.+0_இ.கா.+அ�_8ெராஉ.உ�.+அ�_பட?.ஒ�.) 

பா�_ெப.(பா�_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) பா�மக& $வைள.54.3 

 அ�ஙன� ஆகிய_ெப.எ5.(ஆ_ெப.எ5.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) யா!� @ைரப 

$வைள.54.4 

 கரண� பலெச6� ைக>&றவ?க0 $வைள.55.1 

 அரண�_ெப.(அரண�_ெப.) எB�_இல? ஆ&றி� 

கல1�_வி.எ5.(கல_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) $வைள.55.2 

 திரணி உபாய�தி� தி�ெபா�/ ேகாட& $வைள.55.3 

 அரணி ெஞலி ேகா� அைமவர 

ஒ8ப_ைற.எ5./உ.உ�.(ஒ8@_வி.+அ_ைற.எ5.றி.) $வைள.55.4 

 நா/ெத'	� நா/ெத'	� ந1திய காதைல $வைள.56.1 

 நா/ெத'	� நா/ெத'	� ந6ய ஒ!கலி� $வைள.56.2 

 நா/ெத'	� நா/ெத'	� ந1தி உய?'_ெப.(உய?'_ெப.) 

எ6தி_வி.எ5.(எ6�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ5.றி.) $வைள.56.3 

 நா/ெத'	� ேத>� நைக மதி 

ஒ8ப_ைற.எ5./உ.உ�.(ஒ8@_வி.+அ_ைற.எ5.றி.) $வைள.56.4 

 வன8பில? ஆயிB�_நி.எ5.(ஆ6_வி.+இ�_நி.எ5.றி.+உ�_சா<.) வளைம 

உேளாைர $வைள.57.1 



 நிைன�தவ? ேமவர நி&பைம. அவ?தா� $வைள.57.2 

 கைன��ட� வ�ெடா%_ெப.(வ��_ெப.+ஒ%_க�.ேவ.) ேதனின� ஆ?8ப8 

$வைள.57.3 

 @ன�திைட8 M�த_ெப.எ5.(M_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) M�ெகா  

ஒ8ப_ைற.எ5./உ.உ�.(ஒ8@_வி.+அ_ைற.எ5.றி.) $வைள.57.4 

 த�க� பிற1த_ெப.எ5.(பிற_வி.+1�_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) கழி அ�பினா?கைள 

$வைள.58.1 

 வ�க�ைம ெச6�_வி.எ5.(ெச6_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) வலிய 

வி%தலி� $வைள.58.2 

 இ�ெபா�/ ஏ&றி எழநி�ற வணிக?. $வைள.58.3 

 அ�க� பர8பக�� ஆ4கல� 

ஒ8ப_ைற.எ5./உ.உ�.(ஒ8@_வி.+அ_ைற.எ5.றி.) $வைள.58.4 

 ஒ�த_ைற.எ5.(ஒ��_வி.+அ_ைற.எ5.றி.) ெபா�ளா� உ	தி ெச6வா?கைள 

$வைள.59.1 

 எ�திற�தாB� வழிப0% ஒ!கலி� $வைள.59.2 

 ைப�தர' அ��_ெப.(அ��_ெப.) ெபா�பாைவயி� ந�லவ? $வைள.59.3 

 ப�தினி8 ெப� ?_ெப.(ெப�%_ெப.+இ?_பட?.ப�.) ப >� @ைரப $வைள.59.4 

 வ , ெபா�ளாைன அக�	_வி.எ5.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) @றB� 

ஓ? $வைள.60.1 

 மாெபா�ளா� ப.க�_ெப.(ப.க�_ெப.) மாண நய�தலி� $வைள.60.2 

 ேம6@ல� @�லற ம&ேறா? @ல�@ $வைள.60.3 

 மா'� @ைரப மல?_அ�ன க�ணா? $வைள.60.4 

 D�ெபா�ளாைன Dக?1தி0% வா�ெபா�/ $வைள.61.1 



 ந�ைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நய1தன? ேகாடலி� $வைள.61.2 

 வ�@இள ெம�(ைல வா/ெந%� க�ணவ? $வைள.61.3 

 ெகா�பிைட வா!� ர�� @ைரப $வைள.61.4 

 (�. அல? ேபா� சிவ1�_வி.எ5.(சிவ_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) 

ஒ/ளியேரB� $வைள.62.1 

 ப�.ெகா% இ�லவ? ப.க�_ெப.(ப.க�_ெப.) 

நிைனயா?_வி.(.(நிைன_வி.+ஆ_எதி?.ம.+அ?_பட?.ப�.) $வைள.62.2 

 அ�8பிள ெம�(ைல அ�ெசா� அவ?தா� $வைள.62.3 

 வ<5சிைற வ� � வைக>� @ைரப $வைள.62.4 

 ம.க/_ெப.(ம.க/_ெப.) பய1�_வி.எ5.(பய_வி.+1�_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) 

மைனயற� ஆ&	த� $வைள.63.1 

 த.க� அறி1தா? தைலைம. ண�_எ�ப $வைள.63.2 

 ைப�தர' அ��_ெப.(அ��_ெப.) ப &	ைரயாெரா% $வைள.63.3 

 �6��. கழி8ப� ேதா&ற� ஒ�	_ெப.(ஒ�	_ெப.) இ�ேற $வைள.63.4 

 நைகநனி த,�_ெப.(த,�_ெப.) �னி ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) யா?.� $வைள.64.1 

 பைகநனி த,�_ெப.(த,�_ெப.) பணி1த, யாேரா%� $வைள.64.2 

 மிைகமி ெபா�/_ெப.(ெபா�/_ெப.) எ�	 இற�த� இலேர $வைள.64.3 

 வைகமி வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல_ெப.(உல_ெப.) 

எ6தி_வி.எ5.(எ6�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ5.றி.) வா4பவேர $வைள.64.4 

 ெப� ?_ெப.(ெப�%_ெப.+இ?_பட?.ப�.) மதியா? ெப��கிைள தா�_அ� 

$வைள.65.1 

 ெகா�ட_ெப.எ5.(ெகா/_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) விரக? றி8பினி� 

அஃப $வைள.65.2 



 ெவ�டைற நி�	_வி.எ5.(நி�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ5.றி.) ெவ	.ைக 

இலராயி� $வைள.65.3 

 ம� ன? ேபாவ?த� ம.கP� ஒ0டா? $வைள.65.4 

 ெசா�லைவ ெசா�லா? ;��@ S41�ண? $வைள.66.1 

 ந�லைவ யா�� நனிமதி8பா? அ�ல? $வைள.66.2 

 க�வி>� ைக8ெபா�/ இ�லா? பயி&றிய $வைள.66.3 

 @�_எ�	 ேபாதைல ெம6_எ�	 ெகா/ ந,_பதி.ெப.(ந,_(�.ஒ�.) $வைள.66.4 

 ெத'!மக� ஆயிB�_நி.எ5.(ஆ6_வி.+இ�_நி.எ5.றி.+உ�_சா<.) 

�&	ைடயாைன8 $வைள.67.1 

 ப!மர� S41த_ெப.எ5.(S4_வி.+1�_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) பறைவயி� S4ப 

$வைள.67.2 

 வி!மியேரB� ெவ	.ைக உல1தா� $வைள.67.3 

 ப!மர� வ ,41த_ெப.எ5.(வ ,4_வி.+1�_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) பறைவயி� ேபாப 

$வைள.67.4 

 ெபா�ளி� லB� ெபாைறைமயி� ேநா�@� $வைள.68.1 

 அ�ளி லறB மைம5சி லர; $வைள.68.2 

 மி�ளிB ளி0ட வி��ைமயி� ெவ�ேற $வைள.68.3 

 ம�ளி� @லவ?_ெப.(@லவ?_ெப.) மன�ெகா� %ைர8ப $வைள.68.4 

 அ1தக� அ1தக& ஆ	 ெசால�_ஒ.� $வைள.69.1 

 (1�ெச6 &ற�_ெப.(&ற�_ெப.) ெக%8பா� (!வ�� $வைள.69.2 

 ந�_வி.அ.(ந�_ெப.) அறி'_ெப.(அறி'_ெப.) இ�லா� 

அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_;0.+�_பட?.ஒ�.) அறியாதவ& $வைள.69.3 



 இ�@	 வ ,0 � ெநறிெசா�=மாேற $வைள.69.4 

 ெபா�ளி� லB� ெபாைறைமயி� ேநா�@� $வைள.70.1 

 க�ன�_அ� க��@தா� க(ைக. கா61ெத!� $வைள.70.2 

 இ�னைவ கா�கில� எ�	 Mக(� $வைள.70.3 

 (�னிய_ெப.எ5.((�B_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ5.றி.) (கி�களா� 

(க�_ெப.((க�_ெப.) @ைத.ேம $வைள.70.4 

 ப�ணா� திற�தி� ப!தி�றி ேம�ப0ட $வைள.71.1 

 ெத'�X&	 அ	வைக. ேகாைவ>� வ�லவ� $வைள.71.2 

 வி�ணா	 இய��_ெப.எ5.(இய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ5.றி.) 

விறலவ? ஆயிB�_நி.எ5.(ஆ6_வி.+இ�_நி.எ5.றி.+உ�_சா<.) $வைள.71.3 

 க�ணாறி ேநா.கி. க%நைக 

ெச6வா�_வி.(.(ெச6_வி.+)_இ.இ.கா.+ஆ�_பட?.ஒ�.) $வைள.71.4 

 அ�ைற பக�_ெப.(பக�_ெப.) கழி1தா/_இ�	 இரா8பக& $வைள.72.1 

 அ�றி� ர=� கறைவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) கற�க. $வைள.72.2 

 ெகா�ைற8 பழ.ழ� ேகாவல?_ெப.(ேகாவல?_ெப.) ஆ�ப=� $வைள.72.3 

 ஒ�ற� ;ர�@ நர�@_ெப.(நர�@_ெப.) என ஆ?8ப'� $வைள.72.4 

 


