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க/ட_ெப.எ�.(கா/_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ.றிைட அ# மர�� 

$கலி.003-16 

 அணி ெசல_�ைற.எ�.(ெச&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா7ய அ# தளி	 

தைக-பன $கலி.003-17 

 என ஆ*� $கலி.003-18 

 யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) நி. %ற@# எம ெகா2ளா1_ஆயிைன $கலி.003-
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 ஆனா� இவ2ேபா& அ�2 வ�தைவ கா67 $கலி.003-20 

 ேம& நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம1 %�# ேகளி	 

ேபா& ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ெச&)#_ெப.எ�.(ெச&_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.003-21 

 கான#_ெப.(கான#_ெப.) தைக-ப ெசல@ $கலி.003-22 

 வலி 4'பி' வ&ெல'ற யா
ைக "லி_ெப.("லி_ெப.) ேநா
கி' $கலி.004-01 

 9.றைம வி&ல	 9! வள	 பி�ைதய	 $கலி.004-02 

 அ.ற# பா	��_வி.எ�.(பா	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

க$*
/_ெப.(க$*க/_ெப.) மறவ	_ெப.(மறவ	_ெப.) தா# $கலி.004-03 

 ெகா2K#_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) இல	_ஆயிL# வ#பல	 $கலி.004-04 

 �2Kந	
 கா/மா	 

ெதாட	��_வி.எ�.(ெதாட	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உயி	 ெவௗவலி' 

$கலி.004-05 



 "2K# வழ*கா- "ல#" ெகா2 ஆ	 இைட $கலி.004-06 

 ெவ2_ெப.எஅ.(ெவ2_ெப.அ.) ேவ&_ெப.(ேவ&_ெப.) வல�தி	 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) தர& ேவ6ைகயி' $கலி.004-07 

 உ2ளினி	 எ'ப� 

அறி�தன2_வி.4.(அறி_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ2_பட	.ஒ�.) எ' 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.004-08 

 காF வி! கைவ ஆர#_ெப.(ஆர#_ெப.) மீ வ�# இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) $கலி.004-09 

 ேபாF� இைட-படாஅம& 4ய*கி># அைமயா	 எ' $கலி.004-10 

 தாF க�-" அணி�வ	 காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) ம.� 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) $கலி.004-11 

 EFவைத எவ'ெகா& அறிேய'_வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி	.ம.+எ'_த'.ஒ�.) 

எ'L# $கலி.004-12 

 42_ெப.(42_ெப.) உறF 4ைள எயி.�_ெப.(எயி.�_ெப.) அமிF� ஊ�# த� 

ந�ைர
 $கலி.004-13 

 க2ளிL# மகிFெச># என உைர��# அைமயா	 எ' $கலி.004-14 

 ஒ2_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) இைழ தி���வ	 காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) ம.� 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) $கலி.004-15 

 உ2Kவ� எவ'ெகா& அறிேய'_வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி	.ம.+எ'_த'.ஒ�.) 

எ'L# $கலி.004-16 

 8/ எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) மாைம� 9ண*� அணி ஆக#_ெப.(ஆக#_ெப.) த# 

$கலி.004-17 

 க/ெணா$ ெதா$�ெதன ேநா
கி># அைமயா	 எ' $கலி.004-18 

 ஒ2_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) 8த&_ெப.(8த&_ெப.) ந�@வ	 

காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) ம.� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) $கலி.004-
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 எ/Oவ� எவ'ெகா& 

அறிேய'_வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி	.ம.+எ'_த'.ஒ�.) எ'L# $கலி.004-20 

 என ஆ*� $கலி.004-21 

 கழி ெப� ந&க& ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என எ' 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.004-22 

 அழிெவா$ கல*கிய_ெப.எ�.(கல*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எBவ�த2 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) ந�	 $கலி.004-23 

 ெபா=�_ெப.(ெபா=�_ெப.) இைட-பட 

ந�-பி'_நி.எ�.(ந�-"_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) வாFவாேளா $கலி.004-24 

 ஒழிக_விய*.வி.4.(ஒழி_வி.+க_விய*.வி.4.�றி.) இனி 

ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

ெபா�6 பிணி� ெசலேவ $கலி.004-25 

 பாஅ& அ# ெசவி- பைண� தா2_ெப.(தா2_ெப.) மா நிைர $கலி.005-01 

 மாஅ& யாைனெயா$ மறவ	_ெப.(மறவ	_ெப.) மய*கி� $கலி.005-02 

 <� அத	ப6ட ஆ� மய*�_ஏவ.(மய*�_வி.) அ�H_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) 

9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) $கலி.005-03 

 இற��_வி.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�	 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா�ளிL# 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) 8ம
�� $கலி.005-04 

 சிற�தன# ஆத&_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) அறி�தனி	_ஆயி' 

$கலி.005-05 

 ந�2 இ� 4�ந�	 வளி_ெப.(வளி_ெப.) கல' ெவௗவலி' $கலி.005-06 

 ஆ2விைன
� அழி�ேதா	 ேபாற& அ&லைத $கலி.005-07 

 ேக2 ெப��_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) தைகேயா$ எவ' பல ெமாழி�வ# 

$கலி.005-08 



 நாK# ேகா2 மீ'_ெப.(மீ'_ெப.) தைக�த)# தைகேம $கலி.005-09 

 க&ெலன
 கவி' ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விழ@ 

ஆ.�-ப$�த பி' $கலி.005-10 

 "&ெல'ற கள# ேபால- "ல#" 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைமவாேளா 

$கலி.005-11 

 ஆ2பவ	 கல
�ற அைலெப.ற நா$ ேபா& $கலி.005-12 

 பாFப6ட 4க�ேதா$ ைபத& 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைமவாேளா 

$கலி.005-13 

 ஓ	 இரா_ெப.(இரா_ெப.) ைவக)2 தாமைர-_ெப.(தாமைர_ெப.+-_ஒ..) 

ெபா1ைக>2 $கலி.005-14 

 ந�	 ந��த மல	 ேபால ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ந�-பி'_நி.எ�.(ந�-"_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) வாFவாேளா $கலி.005-15 

 என ஆ*� $கலி.005-16 

 ெபா1� ந&க& "!�தைன "ற�தர& ைகவி6$ $கலி.005-17 

 எ� நாேளா ெந$�_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) தகா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ெச&வ� $கலி.005-18 

 அ� நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இற
�# 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) அ�#_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) 

ெபற&_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) உயிேர $கலி.005-19 

 மைரயா மர& கவர மா!_ெப.(மா!.) வற-ப $கலி.006-01 

 வைர ஓ*�_ஏவ.(ஓ*�_வி.) அ�H_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) 

9ர��_ெப.(9ர#_ெப.+அ��_சா!.) ஆ	 இைட� ெச&ேவா	 $கலி.006-02 

 9ைர அ#"_ெப.(அ#"_ெப.) AFக� 9�*கி "ைரேயா	 த# $கலி.006-03 



 உ2 ந�	 வற-ப- "ல	 வா$ நாவி.� $கலி.006-04 

 த/ண�	 ெபறாஅ� த$மா.� அ��_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) 

�யர#_ெப.(�யர#_ெப.) $கலி.006-05 

 க/ண�	_ெப.(க/ண�	_ெப.) நைன
�# க$ைமய கா$_ெப.(கா$_ெப.) 

எ'றா& $கலி.006-06 

 எ' ந�	 அறியாத�	 ேபால இைவ_பதி.ெப.(இ_96.+ஐ_பட	.ப'.) %ற& $கலி.006-

07 

 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ந�ர அ&ல ெந$�_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) தகா1 

எ#ைம># $கலி.006-08 

 அ'"_ெப.(அ'"_ெப.) அற� Eழாேத ஆ.றிைட 8#ெமா$ $கலி.006-09 

 �'ப#_ெப.(�'ப#_ெப.) �ைணயாக நா7' 

அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) அ&ல� $கலி.006-10 

 இ'ப4# உ/டP எம
�_பதி.ெப.(எ#_பதி.ெப.+
�_ெகா.ேவ.) $கலி.006-11 

 ேவனி&_ெப.(ேவனி&_ெப.) உழ�த_ெப.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வறி� உய*� ஓ1 களி�_ெப.(களி�_ெப.) $கலி.007-01 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ந�*�_ஏவ.(ந�*�_வி.) ைவ-பி' 

வழ*கா�_எதி	.ம.+ஆ_எதி	.ம.+ண_வி.எ�.�றி.+�_ஒ..) ேத	 ந�	
� அவாஅ# 

$கலி.007-02 

 கான#_ெப.(கான#_ெப.) கட�தி	 என
 

ேக6பி'_நி.எ�.(ேக2_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) 

ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) $கலி.007-03 

 உசா@ேகா ஐய சிறி� $கலி.007-04 

 ந�ேய ெச1 விைன ம�*கி& ெசல@ அய	�� யாழ நின $கலி.007-05 

 ைக "ைன வ& வி& ஞா/ உள	த�ேய $கலி.007-06 

 இவ6ேக ெச1@ உ� ம/7ல# ைமயா-ப� ேபா& $கலி.007-07 



 ைம இ& வா2_ெப.(வா2_ெப.) 4க#_ெப.(4க#_ெப.) பச-" ஊ�#ேம 

$கலி.007-08 

 ந�ேய விைன மா/ காழக# வ �*க
 க67 $கலி.007-09 

 "ைன மா/ மRஇய_ெப.எ�.(ம!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ#"_ெப.(அ#"_ெப.) ெத!திேய $கலி.007-10 

 இவ6ேக 9ைன மா/ ந�ல#_ெப.(ந�ல#_ெப.) கா	 எதி	பைவ ேபா& $கலி.007-11 

 இைன ேநா
� உ/க/ ந�	 நி&லாேவ $கலி.007-12 

 ந�ேய "ல#" இ& உ2ளெமா$ ெபா�2வயி. ெசSஇய $கலி.007-13 

 வல# ப$ திகி!_ெப.(திகி!_ெப.) வா1 ந�@திேய $கலி.007-14 

 இவ6ேக அல*� இதF
 ேகாட&_ெப.(ேகாட&_ெப.) வ � உ�பைவ ேபா& 

$கலி.007-15 

 இல*� ஏ	 எ& வைள இைற ஊ�#ேம $கலி.007-16 

 என நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.007-17 

 ெச& நைவ அரவ��# இைனயவ2 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ந�-பி'_நி.எ�.(ந�-"_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.007-18 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) கைடெகாள-ப$தலி' ம.� 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) $கலி.007-19 

 இ' உயி	 த�த)# ஆ.�ேமா $கலி.007-20 

 4'னிய_ெப.எ�.(4'L_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதஎ��_ெப.(ேதய#_ெப.+அ��_சா!.) 

4ய'�_வி.எ�.(4ய&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச1 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�2_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.007-21 

 ந$@ இக��_வி.எ�.(இக_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒRஇ நய' இ&லா' 

விைன வா*க_�ைற.எ�.(வா*�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.008-01 

 ெகா7� ஓ	�த ம'னவ'_ெப.(ம'னவ'_ெப.) ேகா& ேபால 

ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) $கலி.008-02 



 க$�" கதி	 A67
 கா1 சின#_ெப.(சின#_ெப.) ெத�தலி' $கலி.008-03 

 உற& ஊ� கமF கடா�� ஒ&கிய எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) 

ேவழ#_ெப.(ேவழ#_ெப.) $கலி.008-04 

 வற'_ெப.(வற'_ெப.) உ= நாHசி& ேபா& ம�-"_ெப.(ம�-"_ெப.) 

ஊ'றி_வி.எ�.(ஊ'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நில#_ெப.(நில#_ெப.) 

ேசர $கலி.008-05 

 விற&_ெப.(விற&_ெப.) மைல ெவ#பிய ேபா
� அ� 

ெவH_ெப.அ.(ெவ#_ெப.அ.) 9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) $கலி.008-06 

 ெசா&லா�_எதி	.ம.வி.எ�.(ெசா&_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) இற-ப� 

�ணி�தனி	
� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) $கலி.008-

07 

 ெசா&)வ� உைடேய' ேக/மி' ம.� ஐஇய $கலி.008-08 

 வ �=ந	
� இைற�சியா1 விர&_ெப.(விர&_ெப.) கவ	" 

இைச
�#_ெப.எ�.(இைச_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகா& $கலி.008-09 

 ஏ=# த# பய'_ெப.(பய'_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இைட நி'ற_ெப.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நர#"_ெப.(நர#"_ெப.) அTஉ# $கலி.008-10 

 யாழிL# நிைல இ&லா- ெபா�ைள># ந�9பேவா $கலி.008-11 

 மRஇ� தா# ெகா/டாைர
 ெகா/ட
கா& ேபாலா� $கலி.008-12 

 பி!>*கா& பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) எ2ள ப$ீ_ெப.(ப$ீ_ெப.) இ'றி- 

"ற#_ெப.("ற#_ெப.) மா�# $கலி.008-13 

 தி�விL# நிைல இ&லா- ெபா�ைள># ந�9பேவா $கலி.008-14 

 "ைர தவ- பய'_ெப.(பய'_ெப.) ேநா
கா	 த# ஆ
க# 4ய&வாைர $கலி.008-

15 

 வைர@ இ'றி� ெச�# ெபா=தி& க/ ஓடா� 

உயி	ெவௗ@#_ெப.எ�.(ெவௗ@_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.008-16 



 அைரசிL# நிைல இ&லா- ெபா�ைள># ந�9பேவா $கலி.008-17 

 என ஆ*� $கலி.008-18 

 ந�ச& %டா� ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

இ�_96.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ..) ெசல@ $கலி.008-19 

 ஒழித&_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) ேவ/$வ& Eழி' பழி இ'� 

$கலி.008-20 

 ம'னவ'_ெப.(ம'னவ'_ெப.) "ற�தர வ� வி���_ெப.(வி���_ெப.) ஓ#பி 

$கலி.008-21 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) நக	 விைழய
 %7' $கலி.008-22 

 இ' உற& விய' மா	ப அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) மL# 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�2_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.008-23 

 எறி�த� கதி	 தா*கி ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�ைட ந�ழ& $கலி.009-01 

 உறி� தாF�த_ெப.எ�.(தாF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கரக4# உைர 

சா'ற 4
ேகா)# $கலி.009-02 

 ெநறி-பட� 9வ& அைசஇ_வி.எ�.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவ� 

ஓரா ெநHச��
 $கலி.009-03 

 �றி-"_ெப.(�றி-"_ெப.) ஏவ& ெசய&_ெதா.ெப.(ெச1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) 

மாைல
 ெகாைள நைட_ெப.(நைட_ெப.) அ�தண �	 $கலி.009-04 

 ெவB இைட� ெசல&_ெதா.ெப.(ெச&_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒ=
க�த�	 இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) இைட 

$கலி.009-05 

 எ' மக2_ெப.(மக2_ெப.) ஒ��தி># பிற2 மக'_ெப.(மக'_ெப.) ஒ�வL# 

$கலி.009-06 

 த#4ேள "ண	�த_ெப.எ�.("ண	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா# அறி 

"ண	�சிய	 $கலி.009-07 



 அ'னா	 இ�வைர
 காணிேரா ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

$கலி.009-08 

 காேண#_வி.4.(கா/_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ#_த'.ப'.) அ&ேல# க/டன# 

கட�திைட $கலி.009-09 

 ஆ/_ெப.(ஆ/_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) அ/ணேலா$ 

அ�H_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) 9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) 

4'னிய_ெப.எ�.(4'L_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.009-10 

 மா/ இைழ மடவ	&_ெப.(மடவ	&_ெப.) தாயி	 ந�	 ேபாறி	 $கலி.009-11 

 பல உ� ந�H_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) சா�த#_ெப.(சா�த#_ெப.) ப$-பவ	
� 

அ&லைத $கலி.009-12 

 மைல>ேள பிற-பிL# மைல
� அைவதா# எ' 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.009-13 

 நிைன>*கா& 8#_தி!.(8#_4'.ஒ�.) மக2_ெப.(மக2_ெப.) 8ம
�# 

ஆ*� அைனயேள $கலி.009-14 

 சீ	 ெக= ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) 4�த#_ெப.(4�த#_ெப.) 

அணிபவ	
� அ&லைத $கலி.009-15 

 ந��ேள பிற-பிL# ந�	
� அைவதா# எ' 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.009-16 

 ேத�*கா& 8#_தி!.(8#_4'.ஒ�.) மக2_ெப.(மக2_ெப.) 8ம
�# ஆ*� 

அைனயேள $கலி.009-17 

 ஏF "ண	 இ' இைச 4ர&பவ	
� அ&லைத $கலி.009-18 

 யா=ேள பிற-பிL# யாF
� அைவதா# எ' 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.009-19 

 E=*கா& 8#_தி!.(8#_4'.ஒ�.) மக2_ெப.(மக2_ெப.) 8ம
�# ஆ*� 

அைனயேள $கலி.009-20 

 என ஆ*� $கலி.009-21 



 இற�த_ெப.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க.பினா6� 

எBவ#_ெப.(எBவ#_ெப.) படர'மி' $கலி.009-22 

 சிற�தாைன வழிபVஇ� 

ெச'றன2_வி.4.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+அ2_பட	.ப'.) $கலி.009-23 

 அற#_ெப.(அற#_ெப.) தைலபி!யா ஆ�# ம.� அ�ேவ $கலி.009-24 

 வறியவ' இளைம ேபா& வா7ய சிைனயவா1 $கலி.001-01 

 சிறியவ' ெச&வ#_ெப.(ெச&வ#_ெப.) ேபா& ேச	�தா	
� 

நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) இ'றி $கலி.010-02 

 யா	க/O# இக��_வி.எ�.(இக_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச ெக6டா' இ�தி 

ேபா& $கலி.010-03 

 ேவெரா$ மர#_ெப.(மர#_ெப.) ெவ#ப வி! கதி	 ெத�தலி' $கலி.010-04 

 அல@.�
 �7 %வ ஆ� இ'றி- ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) ெவஃகி 

$கலி.010-05 

 ெகாைல அHசா விைனவரா& ேகா& ேகா7யவ' நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) 

$கலி.010-06 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ேபா& உலறிய உய	 மர ெவH_ெப.அ.(ெவ#_ெப.அ.) 

9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) $கலி.010-07 

 இைட ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெபா�2வயி' இற�தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) என
 

ேக6பி'_நி.எ�.(ேக2_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.010-08 

 உைட" ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) உக ஆ*ேக ஒளிேயாட.பா2ம'ேனா 

$கலி.010-09 

 பைட அைம ேச
ைக>2 பாயலி' 

அறியா1_வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி	.ம.+ஆ1_4'.ஒ�.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.010-10 



 "ைடெபய	வா1_ஆயிL# "ல#" 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைனபவ2 $கலி.010-

11 

 4னி@_ெப.(4னி@_ெப.) இ'றி 4ய& ெபா�6� இற�தி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) என
 ேக6பி'_நி.எ�.(ேக2_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) 

$கலி.010-12 

 பனிய க/ பட& 

ஒ&லா_எதி	.ம.ெப.எ�.(ஒ&)_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) பட	 

%	கி.பா2ம'ேனா $கலி.010-13 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாயலா2 

நய��_வி.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

நைகயாக� $கலி.010-14 

 �னி ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�7L# �ற-" அHசி
 

க)Fபவ2 $கலி.010-15 

 ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) ேநா
கி- 

-!!��_வி.எ�.(பி!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ேபா�தி என
 ேக6பி'_நி.எ�.(ேக2_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.010-16 

 ம�2 ேநா
க# ம7�� ஆ*ேக மய& %	கி.பா2ம'ேனா $கலி.010-17 

 இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) ேநா
க# இைடயி'றி ஈர�தி' இய'ற 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.010-18 

 அ�2 ேநா
க# அழியிL# அவல#_ெப.(அவல#_ெப.) 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழிபவ2 $கலி.010-19 

 என ஆ*� $கலி.010-20 

 விைன ெவஃகி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெசலி' 

வி$#_ெப.எ�.(வி$_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) உயி	 என $கலி.010-21 



 "ைனயிழா1 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) நிைல 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) %ற ைபெயன $கலி.010-22 

 நில@_ெப.(நில@_ெப.) ேவ&_ெப.(ேவ&_ெப.) ெந$�_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) 

தைக ந�2 இைட� $கலி.010-23 

 ெசல@ ஒழி�தனனா& ெசறிக நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) வைளேய 

$கலி.010-24 

 அ!தாய அற' எ1தி_வி.எ�.(எ1�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ�ளிேயா	
� அளி�தK#_ெப.(அளி-வி.+�த&_ெதா.ெப.�றி.+உ#_சா!.) 

$கலி.011-01 

 ெப!தாய பைக ெவ'�_வி.எ�.(ெவ&_வி.+'._இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

ேபணாைர� ெத�த)# $கலி.011-02 

 "!@ அம	 காதலி' "ண	�சி># த�# என $கலி.011-03 

 பி!@_ெப.(பி!@_ெப.) எ/ணி- ெபா�2வயி. 

ெச'ற_ெப.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) 

காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) $கலி.011-04 

 வ�வ	ெகா& வய*கிழாஅ1 வலி-ப& யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ேகஎ2 

இனி $கலி.011-05 

 அ7 தா*�# அள@ இ'றி அழ& அ'ன ெவ#ைமயா& $கலி.011-06 

 க7யேவ கன* �ழாஅ1 கா$_ெப.(கா$_ெப.) எ'றா	 

அ
_96.(அ_பதி.ெப.+
_ஒ..) கா6$2 $கலி.011-07 

 �7 அ7
 கய�தைல கல
கிய_ெப.எ�.(கல
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சி'ன �ைர- $கலி.011-08 

 பி7 ஊ67 பி' உ/O#_ெப.எ�.(உ/O_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) என@# உைர�தனேர $கலி.011-09 

 இ'ப�தி' இக��_வி.எ�.(இக_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒRஇ இைல 

த��த உலைவயா& $கலி.011-10 



 �'"Tஉ# தைகயேவ கா$_ெப.(கா$_ெப.) எ'றா	 

அ
_96.(அ_பதி.ெப.+
_ஒ..) கா6$2 $கலி.011-11 

 அ'"_ெப.(அ'"_ெப.) ெகா2 மட- ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அைசஇய 

வ��த�ைத $கலி.011-12 

 ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) சிறகரா& ஆ.�# "ற@_ெப.("ற@_ெப.) என@# 

உைர�தனேர $கலி.011-13 

 க& மிைச ேவ1 வாட
 கைன கதி	 ெத�தலா' $கலி.011-14 

 �'னXஉ# தைகயேவ கா$_ெப.(கா$_ெப.) எ'றா	 

அ
_96.(அ_பதி.ெப.+
_ஒ..) கா6$2 $கலி.011-15 

 இ' நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) இ'ைமயா' 

வ��திய_ெப.எ�.(வ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மட- பிைண
�� 

$கலி.011-16 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) நிழைல
 ெகா$�� 

அளி
�#_வி.எ�.(அளி_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கைல என@# உைர�தனேர $கலி.011-17 

 என ஆ*� $கலி.011-18 

 இைன நல#_ெப.(நல#_ெப.) உைடய கான#_ெப.(கான#_ெப.) 

ெச'ேறா	_வி.அ.ெப.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+ஓ	_பட	.ப'.) $கலி.011-19 

 "ைன நல#_ெப.(நல#_ெப.) வா6$ந	_அ&ல	 மைனவயி' $கலி.011-20 

 ப&லி># பா*� ஒ�� இைச�தன $கலி.011-21 

 ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) உ/கO# ஆ$மா& இடேன 

$கலி.011-22 

 இ$ 42_ெப.(42_ெப.) ெந$_ெப.அ.(ெந$_ெப.அ.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 

ேபால ெகாைலவ	 $கலி.012-01 

 ெகா$மர# ேத1�தா	 ப�
ைக நிைர�த $கலி.012-02 



 க$ நைவ ஆ	 ஆ.� அ�9ைன 

4.றி_வி.எ�.(4.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.012-03 

 உட*� ந�	 ேவ6ட உட#"_ெப.(உட#"_ெப.) உய*� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$கலி.012-04 

 க$� தா# பதி" ஆ*�
 ைக ெதற-ப6$ $கலி.012-05 

 ெவறி நிைர ேவறாக� சா	�சார& ஓ7 $கலி.012-06 

 ெநறி மய
�.ற நிர#பா ந�$ அ�த#_ெப.(அ�த#_ெப.) $கலி.012-07 

 சி� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

�Hசி_வி.எ�.(�H9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ.பிL# அH9# 

$கலி.012-08 

 ந�8த& ந���- ெபா�2வயி. ெச&ேவா1 $கலி.012-09 

 உரLைட உ2ள�ைத_ெப.(உ2ள#_ெப.+அ��_சா!.+ஐ_ெச.ேவ.) ெச1 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) 

4.றிய_ெப.எ�.(4.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.012-10 

 வளைமயா' ஆ�#_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) எ'பா1 

$கலி.012-11 

 இளைம># காம4# நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) பாணி நி&லா $கலி.012-12 

 இைட 4ைல
 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) �ைழய 4ய*�# $கலி.012-13 

 4ைற நா2_ெப.(நா2_ெப.) கழித& உறாஅைம
 கா/ைட $கலி.012-14 

 கைட நா2_ெப.(நா2_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) எ'� 

அறி�தா�# இ&ைல $கலி.012-15 

 ேபா.றா1 ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

காம#_ெப.(காம#_ெப.) "க	பட $கலி.012-16 

 ேவ.�ைம
 ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெபா�2வயி. ேபா�வா1 $கலி.012-17 



 %.ற4# A-"# மற�தாேரா$ ஓராஅ*� $கலி.012-18 

 மா.�ைம
 ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வழி 

$கலி.012-19 

 ெச� மி� சின ேவ�த'_ெப.(ேவ�த'_ெப.) 

சிவ��_வி.எ�.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "ல# ேபால $கலி.013-01 

 எ! ேம1�த_ெப.எ�.(ேம1_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க! வற&வா1 

"க@_ெப.("க@_ெப.) காணாவா1 $கலி.013-02 

 ெபா! மல	�த'ன ெபாறிய மட மா' $கலி.013-03 

 தி! ம�-"_ெப.(ம�-"_ெப.) ஏெறா$ ேத	 அற.� ஓட $கலி.013-04 

 மர& சாய மைல ெவ#ப ம�தி உய*க $கலி.013-05 

 உர&_ெப.(உர&_ெப.) ேபா& அ7ய உட#"_ெப.(உட#"_ெப.) உய*� 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.013-06 

 ஊ� ந�	 அட*கலி' உ/ கய#_ெப.(கய#_ெப.) காணா� $கலி.013-07 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 9ைவ�� த# ெச& உயி	 தா*�# $கலி.013-08 

 "ய&_ெப.("ய&_ெப.) �ளி மாறிய ேபா
� அ� ெவH_ெப.அ.(ெவ#_ெப.அ.) 

9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) $கலி.013-09 

 எ&வைள எ#ெமா$ ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ!' யாழ 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.013-10 

 ெம&_ெப.அ.(ெம&_ெப.அ.) இய&_ெப.(இய&_ெப.) ேம 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீற7 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.013-11 

 அ&லி_ெப.(அ&லி_ெப.) ேச	 ஆ1 இதF_ெப.(இதF_ெப.) அர
�� ேதா1�தைவ 

ேபால $கலி.013-12 

 க& உறி' அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) அ7 க�
�ந அ&லேவா $கலி.013-13 



 நல#_ெப.(நல#_ெப.) ெப�#_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

9ட	8தா& எ#ெமா$ ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ!' $கலி.013-14 

 இல*� மா/ அவி	 <வி அ'ன ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேச
ைக>2 

$கலி.013-15 

 �ல*� மா' ேம& ஊ	தி� �யி& ஏ.பா1 ம.� ஆ/ைட $கலி.013-16 

 வில*� மா' �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) 

ேக6பி'_நி.எ�.(ேக2_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ெவ�@ைவ அ&ைலேயா 

$கலி.013-17 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) "ைர கிளவியா1 எ#ெமா$ ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ!' 

$கலி.013-18 

 தளி ெபாழி தளி	 அ'ன எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தைக 

வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.013-19 

 4ளி அ!& ெபா�திய 4ழ*�_ஏவ.(4ழ*�_வி.) அழ& இைட ேபாF�த 

$கலி.013-20 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) உறி' அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) 

வா$ைவ அ&ைலேயா $கலி.013-21 

 என ஆ*� $கலி.013-22 

 அைனயைவ காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) %றலி' விைனவயி. $கலி.013-23 

 பி!�வ	 என- ெப!�_ெப.(ெப!�_ெப.) அழியாதி தி!" உற�இ $கலி.013-24 

 க$*_ெப.அ.(க$#_ெப.அ.) �ைர அ�ைமய கா$_ெப.(கா$_ெப.) எனி' 

அ&ல� $கலி.013-25 

 ெகா$*�ழா1 �ற
�ந	_அ&ல	 $கலி.013-26 

 ந$*�த& கா/மா	 நைக �றி�தனேர $கலி.013-27 

 அைண ம�2 இ' �யி& அ# பைண� தட ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) $கலி.014-01 



 �ைண மல	 எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ந�ல�� ஏ�� எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) மல	 

உ/ க/ $கலி.014-02 

 மண ெமௗவ& 4ைக அ'ன மா வ �F வா	 நிைர ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) 

ப& $கலி.014-03 

 மண#_ெப.(மண#_ெப.) நா� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 8த&_ெப.(8த&_ெப.) 

மா!_ெப.(மா!.) வ �F இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) %�த&_ெப.(%�த&_ெப.) 

$கலி.014-04 

 அல	 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ஆக��_ெப.(ஆக#_ெப.+அ��_சா!.) 

அக'ற_ெப.எ�.(அக&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ&�&_ெப.(அ&�&_ெப.) $கலி.014-05 

 பல பல க6$ைர ப/ைடயி' 

பாரா67_வி.எ�.(பாரா6$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.014-07 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ெசா&லி_வி.எ�.(ெசா&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ'னா*�- 

ெபய	-ப� $கலி.014-08 

 இனி அறி�ேத' அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) �னி ஆ�தேல $கலி.014-09 

 ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) அ&லா& ெபா�K# உ/டP என யாழ 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.014-10 

 ம�ளி ெகா2 மட ேநா
க# மய
க-ப6$ அய	�தாேயா $கலி.014-11 

 காதலா	 எவ' ெச1ப ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) இ&லாதா	
� என 

$கலி.014-12 

 ஏதிலா	 %�# ெசா& ெபா�ளாக மதி�தாேயா $கலி.014-13 

 ெச#ைமயி' இக��_வி.எ�.(இக_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒRஇ- 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) ெச1வா	
� அ-_96.(அ_பதி.ெப.+-_ஒ..) 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) $கலி.014-14 

 இ#ைம># ம�ைம># பைகயாவ� அறியாேயா $கலி.014-15 

 அதனா& $கலி.014-16 



 எ#ைம># ெபா�ளாக மதி�த��ைத ந#42 நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) 

$கலி.014-17 

 கவ@
 ைக விட- ெப�#_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா�6 திற��_ெப.(திற#_ெப.+அ��_சா!.) $கலி.014-18 

 அவ@
 ைகவி$த# அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) மL# 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�2_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.014-19 

 அ! மா' இ7�த'ன அ# சிைல வ& வி& $கலி.015-01 

 "! நா/_ெப.(நா/_ெப.) "ைடயி' "ற#_ெப.("ற#_ெப.) கா/ட& அ&லா& 

$கலி.015-02 

 இைண- பைட� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அரேசா$ உறிL# $கலி.015-03 

 கைண� ெதாைட நாO#_ெப.எ�.(நாO_வி.+உ#_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க$� 

�7 ஆ	-பி'_நி.எ�.(ஆ	-"_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.015-04 

 எ���_ெப.(எ���_ெப.) வலிய எ�F_ெப.(எ�F_ெப.) ேநா
� இரைல 

$கலி.015-05 

 ம�-பி' தி!�� மறி�� வ �F தா7 $கலி.015-06 

 உ��த_ெப.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க$H சின�� ஓடா 

மறவ	_ெப.(மறவ	_ெப.) $கலி.015-07 

 ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) "/ ெசயி' 

அ&லைத அ'ேபா$ $கலி.015-08 

 அ�2 "ற#_ெப.("ற#_ெப.) மாறிய ஆ	 இைட அ�த#_ெப.(அ�த#_ெப.) 

$கலி.015-09 

 "!" ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) "ற#_ெப.("ற#_ெப.) மாறி ேபா
� 

எ/ணி_வி.எ�.(எ/O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) "தி� ஈ/7- $கலி.015-
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 ெப�கிய_ெப.எ�.(ெப��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச&வ�தா' 

ெபய	�தர& ஒ&வேதா $கலி.015-11 



 ெசயைல அ# தளி	 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) அ� நல#_ெப.(நல#_ெப.) $கலி.015-

12 

 பயைலயா& உண-ப6$- ப/ைட_ெப.அ.(ப/$_ெப.) ந�	 ஒழி�த
கா& 

$கலி.015-13 

 ெபா1 அ.ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேக2வியா& 

"ைரேயாைர- பட	��_வி.எ�.(பட	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.015-14 

 ைம அ.ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப7வ�தா' ம��தர& 

ஒ&வேதா $கலி.015-15 

 த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) கதி	 மதி 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

தி�4க# அ# 4க#_ெப.(4க#_ெப.) $கலி.015-16 

 பா#"_ெப.(பா#"_ெப.) ேச	 மதி ேபால பச-" 

ஊ	��_வி.எ�.(ஊ	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதாைல�த
கா& $கலி.015-

17 

 பி'னிய ெதாட	 ந�வி பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) நா6$- 

பட	��_வி.எ�.(பட	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

$கலி.015-18 

 ம'னிய "ண	�சியா' ம��தர& ஒ&வேதா $கலி.015-19 

 "! அவிF ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ந�ல#_ெப.(ந�ல#_ெப.) "ைர உ/ க/ க)F" 

ஆனா $கலி.015-20 

 தி! உமிF ெந1ேய ேபா& ெத/_ெப.அ.(ெத/_ெப.அ.) பனி உைற
�*கா& 

$கலி.015-21 

 என ஆ*� $கலி.015-22 

 அைனயைவ ேபா.றி_வி.எ�.(ேபா.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நிைனஇயன நா7
 கா/ $கலி.015-23 



 வளைமேயா ைவக)# ெசயலா�# ம.� 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) $கலி.015-24 

 4ைள நிைர 4�வலா	 ஆய��2 

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

ஆ1�த_ெப.எ�.(ஆ1_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.015-25 

 இளைம># த�வேதா இற�த_ெப.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பி'ேன $கலி.015-26 

 பா$ இ'றி- பச�த க/ ைபதல பனி 

ம&க_�ைற.எ�.(ம&�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.016-01 

 வா$" வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) ஓ7 வண*� இைற வைள ஊர $கலி.016-02 

 ஆ$ எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) அழி@_ெப.(அழி@_ெப.) அHசா� 

அக'றவ	திற�� இனி $கலி.016-03 

 நா$*கா& நிைன-ப� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) உைடேய'ம' அ�@#தா' 

$கலி.016-04 

 ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) ெதாைல" ஈ*� 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) �ய	 உழ-ப� 

�ற��_வி.எ�.(�ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2ளா	 $கலி.016-05 

 �'னி_வி.எ�.(�'L_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) 

காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) �ற��_வி.எ�.(�ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�# ஆ	 இைட $கலி.016-06 

 க&மிைச உ�-"_ெப.(உ�-"_ெப.) அற
 கைன �ளி சித� என $கலி.016-07 

 இ' இைச எழிலிைய இர-ப@# இையவேதா $கலி.016-08 

 "ைனயிழா1 ஈ*� நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) "ல#"ற 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) ெவஃகி $கலி.016-09 

 4ைன எ'னா	 காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) 

4'னிய_ெப.எ�.(4'L_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ	 இைட $கலி.016-10 



 சிைன வாட� சிற
�# நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) சின#_ெப.(சின#_ெப.) 

தணி�த�க என $கலி.016-11 

 கைன கதி	
 கனலிைய
 கா4ற& இையவேதா $கலி.016-12 

 ஒளியிழா1 ஈ*� நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) �ய	 %ர ெபா�2வயி' 

$கலி.016-13 

 அளி ஒRஇ
 காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) 

அக'�_வி.எ�.(அக'_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ�# ஆ	 இைட 

$கலி.016-14 

 4ளி 4த& AFகிய_ெப.எ�.(AF�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ#ைம_ெப.(ெவ#ைம_ெப.) த�	��_வி.எ�.(த�	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�க_விய*.வி.4.(உ�_வி.+க_விய*.வி.4.�றி.) என $கலி.016-15 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) த�# ெச&வைன வாF�த@# இையவேதா $கலி.016-16 

 என ஆ*� $கலி.016-17 

 ெச1 ெபா�6 சிற-"_ெப.(சிற-"_ெப.) எ/ணி� ெச&வா	மா6$ இைனயன 

$கலி.016-18 

 ெத1வ��� திற' ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெத�மர& ேதெமாழி $கலி.016-19 

 வற'_ெப.(வற'_ெப.) ஓ7' ைவயக�� வா'_ெப.(வா'_ெப.) த�# 

க.பினா2 $கலி.016-20 

 நிற' ஓ7- பச-" ஊ	த& உ/$ என $கலி.016-21 

 அற' ஓ7 வில*கி'� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) ஆ2விைன� 

திற�ேத $கலி.016-22 

 பைட ப/ணி- "ைனய@# பா மா/ட பல அைண $கலி.017-01 

 "ைட ெபய	��_வி.எ�.(ெபய	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ$*க@# 

"ற#_ெப.("ற#_ெப.) ேசர உயி	-ப@# $கலி.017-02 

 உைடயைத எவ' ெகா& எ'� ஊ� அள�தவ	வயி' $கலி.017-03 



 நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

ெச&லா1_வி.4.(ெச&_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ஆ1_4'.ஒ�.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஏ*கி ந$*க.கா/ ந�8தா& $கலி.017-04 

 ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ெதாைல" 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) �ய	 உழ-ப 

�ற��_வி.எ�.(�ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

$கலி.017-05 

 வ& விைன வய
�த& வலி�திம' வலி-பளைவ $கலி.017-06 

 ந�2 கதி	 அவி	 மதி நிைற@ ேபா& நிைலயா� $கலி.017-07 

 நாளிL# ெநகிF"_வி.எ�.(ெநகிF_வி.+ண_இ.கா.+"_வி.எ�.�றி.) 

ஓ$#_ெப.எ�.(ஓ$_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) 

உட' நிைல>ேமா $கலி.017-08 

 ஆ.ற&_ெப.(ஆ.ற&_ெப.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) அட 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) அணி 

வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அக'�_வி.எ�.(அக'_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

$கலி.017-09 

 ேதா.ற# சா& ெதா� ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) 4யறிம' 4ய&வளைவ 

$கலி.017-10 

 நா.ற#_ெப.(நா.ற#_ெப.) சா& நளி ெபா1ைக_ெப.(ெபா1ைக_ெப.) அைட 

4தி	 4ைகயி.�
 $கலி.017-11 

 %.� ஊF ேபா& �ைறபYஉ# வாFநாK# நிைல>ேமா $கலி.017-12 

 வைக எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) 

எHச_�ைற.எ�.(எH9_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வைர 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வலி�� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.017-13 

 பைக அ� பய விைன 4யறிம' 4ய&வளைவ $கலி.017-14 



 தைக வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) "தி� உ/ண� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவிF 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேபாதி' $கலி.017-15 

 4ைக வா1�த தட#_ெப.(தட#_ெப.) ேபா)# இளைம># நிைல>ேமா 

$கலி.017-16 

 என ஆ*� $கலி.017-17 

 ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) தா'_த..9.(தா'_த..9.) ேவ6ட 

ெபா�2வயி' நிைந�த_ெப.எ�.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா& 

$கலி.017-18 

 தி��திய யா
ைக>2 ம���வ' ஊ67ய $கலி.017-19 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) ேபா& ம���_ெப.(ம���_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மன' 

உவ-ப_�ைற.எ�.(உவ--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.017-20 

 ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) ெபய	 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ெபய	�தன' 

ெசலேவ $கலி.017-21 

 அ�#_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) ேவ6ைகயி' 

உ2ள#_ெப.(உ2ள#_ெப.) �ர-ப $கலி.018-01 

 -!!��_வி.எ�.(பி!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற Eழாதி ஐய 

வி�#பி_வி.எ�.(வி�#"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.018-02 

 எ' ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) 

எ=திய_ெப.எ�.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதா1யி)# யாழ 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.018-03 

 ைம��ைட மா	பி&_ெப.(மா	"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) 9ண*�# நிைன��
 

கா/ $கலி.018-04 

 ெச'ேறா	_வி.அ.ெப.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+ஓ	_பட	.ப'.) 4க-ப- ெபா�K# 

கிடவா� $கலி.018-05 



 ஒழி�தவ	 எ&லா�# உ/ணா�# ெச&லா	 $கலி.018-06 

 இளைம># காம4# ஓரா*�- ெப.றா	 $கலி.018-07 

 வளைம விைழத
க� உ/டP உள நா2_ெப.(நா2_ெப.) $கலி.018-08 

 ஒேராஒ ைக த#42 தழ�இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒேராஒ 

ைக $கலி.018-09 

 ஒ'ற' %� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ$-பவேரஆயிL# $கலி.018-10 

 ஒ'றினா	 வாF
ைகேய வாF
ைக_ெப.(வாF
ைக_ெப.) அ!�அேரா 

$கலி.018-11 

 ெச'ற_ெப.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இளைம தர.� $கலி.018-

12 

 ெசBவிய த�விய ெசா&லி_வி.எ�.(ெசா&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அவ.ெறா$ $கலி.019-01 

 ைபய 4ய*கிய அHஞா'� அைவ எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) $கலி.019-02 

 ெபா1யாத& யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ய*�_வி.அ.(யா*�_வி.அ.) 

அறிேகா ம.� ஐய $கலி.019-03 

 அக& நக	 ெகா2ளா அல	 தைல� 

த��_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.019-04 

 பக&_ெப.(பக&_ெப.) 4னி ெவH_ெப.அ.(ெவ#_ெப.அ.) 9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) 

உ2ள&_ெதா.ெப.(உ2K_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) அறி�ேத' $கலி.019-05 

 மக'_ெப.(மக'_ெப.) அ&ைல ம'ற இனி $கலி.019-06 

 ெச& இனி� ெச'�_வி.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விைன 

4.றி_வி.எ�.(4.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.019-07 

 அ'"_ெப.(அ'"_ெப.) அற மாறி யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) உ2ள� 

�ற�தவ2 $கலி.019-08 



 ப/"# அறிதிேரா எ'� வ�வாைர $கலி.019-09 

 எ' திற#_ெப.(திற#_ெப.) யா�# வினவ& வினவி' $கலி.019-10 

 பகலி' விள*� நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெச#ம& 

சிைதய_�ைற.எ�.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.019-11 

 தவ&_ெப.(தவ&_ெப.) அ�H_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) ெச1 விைன 4.றாம& 

ஆ/$ ஓ	 $கலி.019-12 

 அவல#_ெப.(அவல#_ெப.) ப$த)# உ/$ $கலி.019-13 

 ப& வள#_ெப.(வள#_ெப.) பக	" ஊ6$# பய'_ெப.(பய'_ெப.) 

நில#_ெப.(நில#_ெப.) ைப� அற $கலி.020-01 

 ெச& கதி	 ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ெசயி	 சின#_ெப.(சின#_ெப.) 

ெசா!தலி' $கலி.020-02 

 தணி@ இ& ெவ* ேகாைட
�� த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) 

நய��_வி.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அணி 

ெகா2K#_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.020-03 

 பிணி ெதற& உய
க�த ெப�*_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) களி.றின# தா*�# 

$கலி.020-04 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) திகF விற&_ெப.(விற&_ெப.) மைல ெவ#ப 

ம/_ெப.(ம/_ெப.) பக_�ைற.எ�.(ப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.020-05 

 �ணி கய#_ெப.(கய#_ெப.) �க2_ெப.(�க2_ெப.) ப6ட <*� அழ& 

ெவH_ெப.அ.(ெவ#_ெப.அ.) 9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) $கலி.020-06 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) "ைர கிளவியா1 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) அ7
� 

எளியேவா $கலி.020-07 

 தளி உ�" அறியாேவ கா$_ெப.(கா$_ெப.) என
 %�வ �	 $கலி.020-08 

 வளியிL# வைர நி&லா வா= நா2_ெப.(நா2_ெப.) 8#_தி!.(8#_4'.ஒ�.) 

ஆக��_ெப.(ஆக#_ெப.+அ��_சா!.) $கலி.020-09 



 அளி என உைடேய' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) 

அவல#_ெப.(அவல#_ெப.) 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழிவேலா $கலி.020-

10 

 ஊ� ந�	 அமிF� 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

எயி.றா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) உண& ேவ6பி' $கலி.020-11 

 ஆ� ந�	 இல என அற' ேநா
கி
 %�வ �	 $கலி.020-12 

 யா� ந�	 கழி�த'ன இளைம 8#_தி!.(8#_4'.ஒ�.) 

ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) எ'L# $கலி.020-13 

 ேத� ந�	 உைடேய' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ெத�ம�� ஈ*� 

ஒழிவேலா $கலி.020-14 

 மா/ எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ேவ1 

ெவ'ற_ெப.எ�.(ெவ&_வி.+'._இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ேதாளா1 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ!' தா*�# $கலி.020-15 

 மா/ நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) இல ஆ/ைட மர#_ெப.(மர#_ெப.) என
 %�வ �	 

$கலி.020-16 

 ந�2 நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) தளி	 ேபால நிற' ஊF�த& அறிேவ' 

8#_தி!.(8#_4'.ஒ�.) $கலி.020-17 

 தா2_ெப.(தா2_ெப.) நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) ைகவி6$ 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) தவி	தைல� EFவேலா $கலி.020-18 

 என ஆ*� $கலி.020-19 

 அைண அ�#_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) ெவ#ைமய கா$_ெப.(கா$_ெப.) என
 

%�வ �	 $கலி.020-20 

 கைண கழிக&லாத க& பிற*� ஆ	 இைட $கலி.020-21 

 பைண எ���_ெப.(எ���_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ஏ.றி' பி'ன	- 

$கலி.020-22 



 பிைண># காணிேரா பி!>ேமா அைவேய $கலி.020-23 

 பா& ம�2 ம�-பி' உர&_ெப.(உர&_ெப.) "ைர பா@ அ7 $கலி.021-01 

 ஈ	_ெப.அ.(ஈ	_ெப.அ.) ந�*_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) கமF கடாஅ�� 

இன#_ெப.(இன#_ெப.) பி! ஒ��த& $கலி.021-02 

 ஆ� க7 ெகா2K#_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேவ� 

"ல# பட	��_வி.எ�.(பட	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.021-03 

 ெபா�2வயி. பி!த&_ெதா.ெப.(பி!_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) ேவ/$# 

எ'L# $கலி.021-04 

 அ�2 இ& ெசா&)# ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெசா&லிைனேய $கலி.021-05 

 ந'ன	 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 8த&_ெப.(8த&_ெப.) 

நய�தைன_வி.4.(நய_வி.+��_இ.கா.+அ'_-ெராஉ.உ�.+ஐ_4'.ஒ�.) ந�வி 

$கலி.021-06 

 நி'னி' பி!யல' அHச& ஓ#" எ'L# $கலி.021-07 

 ந'ன	 ெமாழி># ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெமாழி�தைனேய $கலி.021-08 

 அவ.�2 யாேவா வாயின மாஅ& மகேன $கலி.021-09 

 கிழவ	_ெப.(கிழவ	_ெப.) இ'ேனா	 எ'னா� ெபா�2தா' $கலி.021-10 

 பழ விைன ம�*கி' ெபய	" ெபய	" 

உைற>#_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.021-11 

 அ'ன ெபா�2வயி. பி!ேவா1 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) இ'� 

$கலி.021-12 

 இைம-"வைர வாழா2 மடேவா2 $கலி.021-13 

 அைம
 கவி' ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) இைண 

மற�ேத_வி.எ�.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.+ஏ_சா!.) $கலி.021-14 

 உ/ கட'_ெப.(கட'_ெப.) வழிெமாழி�� இர
�*கா& 4கL# தா# 

$கலி.022-01 



 ெகா/ட� ெகா$
�*கா& 4கL# ேவறா�த& $கலி.022-02 

 ப/$# இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) உலக��_ெப.(உலக#_ெப.+அ��_சா!.) 

இய.ைக அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_96.+�_பட	.ஒ�.) இ'�# $கலி.022-03 

 "�வ� அ'ேற "லLைட மா�தி	 $கலி.022-04 

 தா1_ெப.(தா1_ெப.) உயி	 ெப1த_ெப.எ�.(ெப1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபால $கலி.022-05 

 நல'_ெப.(நல'_ெப.) உைடயா	 ெமாழி
க/ தாவா	 தா# த# 

நல#_ெப.(நல#_ெப.) $கலி.022-06 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேத	 பறைவயி' அ���_ஏவ.(அ���_வி.) இற& 

ெகா$
�*கா& $கலி.022-07 

 ஏதிலா	 %�வ� எவேனா நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) ேவ6ைக $கலி.022-08 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 4&ைல_ெப.(4&ைல_ெப.) ேந	 4ைக 

ஒ-ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ-"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிைர�த $கலி.022-09 

 ெசறி 4ைற பாரா67னா1 ம.� எ# ப&லி' $கலி.022-10 

 பறி 4ைற பாரா67ைனேயா ஐய $கலி.022-11 

 ெந1 இைட ந�வி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி வி6ட'ன $கலி.022-12 

 ஐவைக பாரா67னா1 ம.� எ# %�த&_ெப.(%�த&_ெப.) $கலி.022-13 

 ெச1விைன பாரா67ைனேயா ஐய $கலி.022-14 

 �ள' அணி தாமைர-_ெப.(தாமைர_ெப.+-_ஒ..) பாச�#" 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

$கலி.022-15 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) பாரா67னா1 ம.� எ# 

மா	பி&_ெப.(மா	"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) $கலி.022-16 

 தள	 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) பாரா67ைனேயா ஐய $கலி.022-17 



 என ஆ*� $கலி.022-18 

 அட	 ெபா' அவி	 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) வ! 

வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.022-19 

 9ட	 கா1 9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) 

ேபா�#_ெப.எ�.(ேபா_வி.+
_ெபா�.உ�.+உ#_ெப.எ�.�றி.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

8#ைம யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) எ*க/ $கலி.022-20 

 பட	 %ற நி'ற�# உ/டP ெதாட	 %ர $கலி.022-21 

 �Bவாைம வ�த
கைட $கலி.022-22 

 இல*� ஒளி ம�-பி' ைக#மா உள#"ந	 $கலி.023-01 

 "ல# க7 கவைணயி' JH_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) 

சிைனஉதி	
�#_ெப.எ�.(உதி	_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.

�றி.) $கலி.023-02 

 வில*� மைல ெவ#பிய ேபா
� அ� ெவH_ெப.அ.(ெவ#_ெப.அ.) 

9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) $கலி.023-03 

 தனிேய இற-ப யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ஒழி�தி��த& $கலி.023-04 

 ந�த
க'� இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) அ=*க& ஊ	
ேக $கலி.023-05 

 இனி யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.023-06 

 உ/ண)# உ/ேண' வாழ)# வாேழ' $கலி.023-07 

 ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) உ/$ �ற
க-ப6டP	 $கலி.023-

08 

 ேவ2_ெப.(ேவ2_ெப.) ந�	 உ/ட �ைட ஓர'ன	 $கலி.023-09 

 ந&�ந	 "!�� நல'_ெப.(நல'_ெப.) உண-ப6டP	 $கலி.023-10 

 அ&�ந	 ேபாகிய ஊ	 ஓர'ன	 $கலி.023-11 



 %7ன	 "!�� �ண'_ெப.(�ண'_ெப.) உண-ப6டP	 $கலி.023-12 

 E7ன	 இ6ட J ஓர'ன	 $கலி.023-13 

 என ஆ*� $கலி.023-14 

 யாL# நி'னக�� அைனேய' ஆனா� $கலி.023-15 

 ெகாைல ெவ* ெகா2ைகெயா$ நா1_ெப.(நா1_ெப.) அக-ப$-ப $கலி.023-16 

 வைலவ	
� அம	�த_ெப.எ�.(அம	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மட மா' 

ேபால $கலி.023-17 

 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ஆ*� வXஉ# எ' ெநHசிைன $கலி.023-18 

 எ' ஆ*� வாரா� ஓ#பிைன ெகா/ேம $கலி.023-19 

 ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) ந$
�ற
 ேக6$# க$��# தா# $கலி.024-01 

 அHசிய� ஆ*ேக அண*கா�# எ'L# ெசா& $கலி.024-02 

 இ' த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) கிளவியா1 வா1 ம'ற 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேக2 $கலி.024-03 

 "�வ� ப& நாK# பாரா6ட_ெப.எ�.(பாரா6$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) யாL# 

$கலி.024-04 

 இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என 

எ/ணி_வி.எ�.(எ/O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) ேதர $கலி.024-05 

 மா9 இ& வ/ ேச
ைக மண�த_ெப.எ�.(மண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

"ண	�சி>2 $கலி.024-06 

 பாய& ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ' 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) கன@வா	 ஆ1 ேகா& $கலி.024-07 

 ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) நிைர 4' ைகயா2 ைகயா� ெகா2ளா2 $கலி.024-08 

 க7 மைன கா�� ஓ#ப வ&)வ2ெகா&ேலா $கலி.024-09 



 இ$ ம�-"_ெப.(ம�-"_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இல*� ேத	
� 

ஓ$#_ெப.எ�.(ஓ$_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.024-10 

 ெந$_ெப.அ.(ெந$_ெப.அ.) மைல ெவH_ெப.அ.(ெவ#_ெப.அ.) 

9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) ேபாகி ந$ 

நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.024-11 

 ெச1 ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) 4.�# அள@ எ'றா	 ஆயிழா1 $கலி.024-

12 

 தா# இைட ெகா/ட� அ�வாயி' த# இ'றி $கலி.024-13 

 யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) உயி	 வா=# ம�ைக இேலமாயி' $கலி.024-14 

 ெதா1யி& �ற�தா	 அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) என த#வயி' 

$கலி.024-15 

 ெநா1யா	 8வ)# பழி நி.ப த#ெமா$ $கலி.024-16 

 ேபாயி'� ெசா& எ' உயி	 $கலி.024-17 

 வய
�� ம/7ல# வடெமாழி- ெபய	 

ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.025-01 

 4க�தவ' ம
கK2 4தியவ' "ண	-பினா& $கலி.025-02 

 ஐவ	_ெப.(ஐவ	_ெப.) எ'� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ��# அரச	க2 அக�தரா 

$கலி.025-03 

 ைக "ைன அர
� இ&ைல
 கதF எ! EF�தா*� $கலி.025-04 

 களி திகF கடாஅ�த க$*_ெப.அ.(க$#_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

அக�தவா $கலி.025-05 

 4ளி கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) உய	 மைல 

4.றிய_ெப.எ�.(4.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

4ழ*�_ஏவ.(4ழ*�_வி.) அழ& $கலி.025-06 

 ஒ2_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) உ� அர
� இ&ைல வளிமக' உைட��� 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.025-07 



 உ2ள��
 கிைளகேளா$ உய- ேபா�வா' ேபால $கலி.025-08 

 எ= உறF தட
 ைகயி' இன#_ெப.(இன#_ெப.) 

கா
�#_ெப.எ�.(கா_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ேவழ#_ெப.(ேவழ#_ெப.) $கலி.025-09 

 அ=வ#_ெப.(அ=வ#_ெப.) EF "ைக அழ& அத	பட மிதி��� த# $கலி.025-10 

 �=ெவா$ "ண	��_வி.எ�.("ண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா# 
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உ2ளா	 அவராயி' $கலி.028-13 

 மதைல இ& ெநHெசா$ மதனில2 எ'னா� $கலி.028-14 

 8த&_ெப.(8த&_ெப.) ஊ�#_ெப.எ�.(ஊ	_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பச-பாயி' 8ண*கிைற அளி எ'ேனா $கலி.028-15 

 ேதாயின அறலாயி' 9�#"_ெப.(9�#"_ெப.) ஆ	
�# சிைனயாயி' 

$கலி.028-16 

 மாவின தளிராயி' மற��_வி.எ�.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ2ளா	 அவராயி' $கலி.028-17 

 J எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க/ "ல#" ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைமயா� $கலி.028-18 

 பாய& ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) மி�மாயி' ைப�ெதா7 அளி எ'ேனா $கலி.028-

19 

 என ஆ*� $கலி.028-20 

 ஆயிழா1 ஆ*கன# உைரயாதி ேசயா	
� $கலி.028-21 

 நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) ��_ெப.(<�_ெப.) ெமாழி�தன# விட& 

ேவ/டா ந#மிL# $கலி.028-22 

 தா# -!!��_வி.எ�.(பி!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைறத&_ெதா.ெப.(உைற_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) ஆ.றல	 $கலி.028-23 

 ப!��_வி.எ�.(ப!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எவ' ெச1தி வ��வ	 

விைர�ேத $கலி.028-24 

 ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) வைர�� அ'றி 

வய@_ெப.(வய@_ெப.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) நலிதலி' $கலி.029-01 

 அ&லா�தா	 அல@ற ஈ'றவ2 கிட
ைக_ெப.(கிட
ைக_ெப.) ேபா& $கலி.029-

02 



 ப& பய#_ெப.(பய#_ெப.) உதவிய_ெப.எ�.(உத@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப9ைம_ெப.(ப9ைம_ெப.) த�	 அக& ஞால#_ெப.(ஞால#_ெப.) $கலி.029-03 

 "&லிய "னி� ஒRஇ- "�_ெப.அ.("�_ெப.அ.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) ஏ	தர 

$கலி.029-04 

 வைளயவ	 வ/ட&_ெப.(வ/ட&_ெப.) ேபா& வா	 மண&_ெப.(மண&_ெப.) 

வ$
 ெகாள $கலி.029-05 

 இைளயவ	 ஐ#பா& ேபா& எ
க	_ெப.(எ
க	_ெப.) ேபாF�� 

அற&_ெப.(அற&_ெப.) வார $கலி.029-06 

 மா ஈ'ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தளி	மிைச மாயவ2 

திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) ேபா& $கலி.029-07 

 ஆ1 இதF- ப& மல	 ஐய ெகா*�_ெப.(ெகா*�_ெப.) உைற�தர $கலி.029-08 

 ேம தக இளேவனி& இ��த�த ெபா=தி'க/ $கலி.029-09 

 ேசயா	க/ ெச'ற_ெப.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ' 

ெநHசிைன சி'ெமாழி $கலி.029-10 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) %�# வைர�� அ'றி நி�-ெப'ம' நிைற ந�வி 

$கலி.029-11 

 வா1 வி!" பனி ஏ.ற விர@- ப& மல	 த�/7_வி.எ�.(த�/$-

வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.029-12 

 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ேச	�த_ெப.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைவகலா' வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல�தXஉ# $கலி.029-13 

 ேபாF� உ2ளா	 �ற�தா	க/ "! 

வா$#_ெப.எ�.(வா$_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா2ைகைய� 

$கலி.029-14 

 EF" ஆ*ேக 9ட!ழா1 கர-ெப'ம' ைகந�வி $கலி.029-15 



 வ �F கதி	 வி$�த J வி���_ெப.(வி���_ெப.) 

உ/O#_ெப.எ�.(உ/O_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ��_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) �#பி_ெப.(�#பி_ெப.) $கலி.029-16 

 யாF ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இமிF இைச 

இய& மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அைல�தXஉ# $கலி.029-17 

 ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) நிைல ெநகிF�தா	க/ ேதா># எ' ஆ	 உயி	 

$கலி.029-18 

 வ$ ந�*�_ஏவ.(ந�*�_வி.) கிளவியா1 வலி-ெப'ம' வலி-ப@# $கலி.029-19 

 ெந$_ெப.அ.(ெந$_ெப.அ.) நிலா திற�� 

உ/ண_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிைர இதF_ெப.(இதF_ெப.) 

வா1 வி6ட $கலி.029-20 

 க7 மல	 கமF நா.ற#_ெப.(நா.ற#_ெப.) க*�&_ெப.(க*�&_ெப.) 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல�தXஉ# $கலி.029-21 

 என ஆ*� $கலி.029-22 

 வ��திைன வதி�த_ெப.எ�.(வதி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) வைள 

ந�*க_�ைற.எ�.(ந�*�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேச1_ெப.(ேச1_ெப.) நா6$- 

$கலி.029-23 

 -!!��_வி.எ�.(பி!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச1 ெபா�6 பிணி பி' 

ேநா
கா� ஏகி ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) $கலி.029-24 

 அ��_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) �ய	 

கைளஞ	_வி.அ.ெப.(கைள_வி.+ண_இ.இ.கா.+அ	_பட	.ப'.) 

வ�தன	_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ	_பட	.ப'.) $கலி.029-

25 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) இல*� 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழி பட	�ேத $கலி.029-

26 



 அ��தவ# ஆ.றியா	 8க	�சி_ெப.(8க	�சி_ெப.) ேபா& அணி ெகாள $கலி.030-

01 

 வி!��_வி.எ�.(வி!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆனா� சிைன ெதாTஉ# 

ேவ/$# தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

அம	��_வி.எ�.(அம	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ7 $கலி.030-02 

 "!�� ஆ	
�# வ/ெடா$_ெப.(வ/�_ெப.+ஒ$_க�.ேவ.) "ல#" 

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

எB_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+B_ஒ..) வா># $கலி.030-03 

 இ��_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) �#பி_ெப.(�#பி_ெப.) இைற ெகாள எதி!ய 

ேவனிலா' $கலி.030-04 

 �யி& இ'றி யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) 

ந��த_�ைற.எ�.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெதா=ைவ அ# 

"ன&_ெப.("ன&_ெப.) ஆ7 $கலி.030-05 

 மயி&_ெப.(மயி&_ெப.) இயலா	 ம� உ/$ 

மற��_வி.எ�.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைம�வா'ம'ேனா 

$கலி.030-06 

 ெவயி&_ெப.(ெவயி&_ெப.) ஒளி அறியாத வி! மல	� த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) 

காவி& $கலி.030-07 

 �யி&_ெப.(�யி&_ெப.) ஆ)# ெபா=�_ெப.(ெபா=�_ெப.) என
 %�ந	 

உளராயி' $கலி.030-08 

 பானா2 யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) பட	 %ர பைண எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) 

அைண ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) $கலி.030-09 

 மா' ேநா
கினவேரா$ மற��_வி.எ�.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைம�வா'ம'ேனா $கலி.030-10 

 ஆனா� சீ	
 %ட)2 அ�#" அவிF ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

4&ைல_ெப.(4&ைல_ெப.) $கலி.030-11 

 ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) ஆ	
�# ெபா=�_ெப.(ெபா=�_ெப.) என� ெதளி
�ந	 

உளராயி' $கலி.030-12 



 உற& யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) ஒளி 

வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உய	�தவ' விழவிL2 

$கலி.030-13 

 விற&_ெப.(விற&_ெப.) இைழயவேரா$ விைளயா$வா'ம'ேனா $கலி.030-14 

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

ெபா=ேதா$ பிற*� இண	� ���தி 

EF��_வி.எ�.(EF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.030-15 

 அற&_ெப.(அற&_ெப.) வா�# ைவைய எ'� அைற>ந	 உளராயி' $கலி.030-

16 

 என ஆ*� $கலி.030-17 

 தணியா ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

உழ��_வி.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆனா� தைகயவ2 தைக 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.030-18 

 அணி கிள	 ெந$�_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	 

அய	மதி பணி" நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.030-19 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) கழ&_ெப.(கழ&_ெப.) அ7 ேசரா $கலி.030-20 

 நாம# சா& ெதBவ!' ந$*கின2 ெப!ேத $கலி.030-21 

 க$# "ன&_ெப.("ன&_ெப.) கா& ப6$
 க)F ேதறி
 கவி' 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.031-01 

 ெந$*_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) கய��_ெப.(கய#_ெப.+அ��_சா!.) அய& அய& 

அயி	 ேதா'ற_�ைற.எ�.(ேதா'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ# 

மண&_ெப.(மண&_ெப.) $கலி.031-02 

 வ$�� ஊர வ!-ப_�ைற.எ�.(வ!--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேபா& 

ஈ*ைக_ெப.(ஈ*ைக_ெப.) வா$ உதி	" உக $கலி.031-03 

 -!	�தவ	_வி.அ.ெப.(பி!_வி.+��_இ.கா.+அB_வி.அ.ெப.�றி.+அ	_பட	.ப'.) 

8த&_ெப.(8த&_ெப.) ேபால- ப	ீ வ �ய காதல	- $கலி.031-04 



 "ண	�தவ	 4க#_ெப.(4க#_ெப.) ேபால- ெபா1ைக_ெப.(ெபா1ைக_ெப.) J- 

"தி� ஈன $கலி.031-05 

 ெம1 %	�த பனிெயா$ ேம& 

நி'ற_ெப.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாைடயா& $கலி.031-06 

 ைகயா� கைட
%6ட
 கல
�Tஉ# ெபா=�ம' $கலி.031-07 

 ெபா1ேய# எ'� ஆயிழா1 "ண	�தவ	 உைர�தைத $கலி.031-08 

 மய*�_ஏவ.(மய*�_வி.) அம	 மா� அ6$ ம/_ெப.(ம/_ெப.) ெவௗவி 

வ�பவ	_வி.அ.ெப.(வா_வி.+-_இ.இ.கா.+அB_வி.அ.ெப.�றி.+அ	_பட	.ப'.) 

$கலி.031-09 

 தய*கிய களி.றி'ேம& தைக காண வி$வேதா $கலி.031-10 

 பய* ெக= ப& கதி	 பா& ேபா)# ெபா=ெதா$ $கலி.031-11 

 வய*�_எவ.(வய*�_வி.) இைழ த/ெணன 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) 

அைச வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $கலி.031-12 

 தா2_ெப.(தா2_ெப.) வல#பட 

ெவ'�_வி.எ�.(ெவ&_வி.+'._இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) தைக 

ந'_ெப.அ.(ந&_ெப.அ.) மா ேம&ெகா/$ $கலி.031-13 

 வா2_ெப.(வா2_ெப.) ெவ'�_வி.எ�.(ெவ&_வி.+'._இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

வ�பவ	_வி.அ.ெப.(வா_வி.+-_இ.இ.கா.+அB_வி.அ.ெப.�றி.+அ	_பட	.ப'.) 

வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி$வேதா $கலி.031-14 

 ந�2 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) நிவ�த J நிற#_ெப.(நிற#_ெப.) வாட� <.�" 

$கலி.031-15 

 ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) அதி	" அக#_ெப.(அக#_ெப.) ேசர �வ.�# 

இ�_96.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ..) சி& மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $கலி.031-16 

 பைக ெவ'�_வி.எ�.(ெவ&_வி.+'._இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

திைற_ெப.(திைற_ெப.) 



ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா1 

தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	 மிைசயவ	 $கலி.031-17 

 வைக ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச#ம& 

நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி$வேதா $கலி.031-18 

 "ைக என- "த&_ெப.("த&_ெப.) 

EF��_வி.எ�.(EF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) J அ# க2 ெபாதி 

ெச1யா_எதி	.ம.ெப.எ�.(ெச1_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.031-19 

 4ைக ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) ப& 8தி ெபார 

4.றிய_ெப.எ�.(4.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க$# பனி $கலி.031-20 

 என ஆ*� $கலி.031-21 

 வாளாதி வய*கிழா1 

வ���வ2_வி.4.(வ���_வி.+B_இ.இ.கா.+அ2_பட	.ஒ�.) 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) என $கலி.031-22 

 நா2_ெப.(நா2_ெப.) வைர நி���� தா# 

ெசா&லிய_ெப.எ�.(ெசா&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா1 அ'றி $கலி.031-

23 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ேவ&_ெப.(ேவ&_ெப.) தாைனய	 "�த�தா	 $கலி.031-24 

 ந�2 உய	 %ட& ெந$*_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) எழேவ 

$கலி.031-25 

 எஃ� இைட ெதா6ட கா	
 கவி' 

ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஐ#பா& ேபா& $கலி.032-01 

 ைம அற விள*கிய_ெப.எ�.(விள*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �வ	 

மண&_ெப.(மண&_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) $கலி.032-02 

 ஐதாக ெநறி�த'ன அற&_ெப.(அற&_ெப.) அவி	 ந�2 ஐ#பா& $கலி.032-03 

 அணி நைக இைடயி6ட ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) அ# க/ணி ேபா& $கலி.032-04 



 பிணி ெநகிF அல	 ேவ*ைக_ெப.(ேவ*ைக_ெப.) 

வி!�த_ெப.எ�.(வி!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) J ெவறி ெகாள $கலி.032-05 

 �ணி ந�ரா& < மதி நாளா& அணி 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.032-06 

 ஈ'றவ2 திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) ேபா& ஈ	_ெப.அ.(ஈ	_ெப.அ.) 

ெப1>#_ெப.எ�.(ெப1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தளிெரா$# 

$கலி.032-07 

 ஆ'றவ	 அட
க# ேபா& அல	� ெச&லா� சிைனெயா$# $கலி.032-08 

 வ&லவ	 யாF ேபால வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) ஆ	
�# "தெலா$# $கலி.032-

09 

 ந&லவ	 8ட
க# ேபா& நய#_ெப.(நய#_ெப.) 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா#ெபா$# $கலி.032-10 

 உண	�தவ	 ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) ேபா& இண	 ஊF�த மர�ெதா$# $கலி.032-

11 

 "ண	�தவ	 4ய
க# ேபா& "!@.ற ெகா7ெயா$# $கலி.032-12 

 நய�தா	
ேகா ந&ைலம' இளேவனி& எ# ேபால $கலி.032-13 

 பச�தவ	 ைபத& ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) பைக என� தணி�� 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) $கலி.032-14 

 இ' உயி	 ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ம��தாகி பி'னிய $கலி.032-15 

 காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) அ�வி ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 4&ைல- $கலி.032-16 

 ேபா� ஆர
 ெகா2K#_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கமF �ர.� எ'L# $கலி.032-17 



 ��_ெப.(<�_ெப.) 

வ�த'ேற_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+�+பட	.ஒ�.+ஏ_சா!.) 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.032-18 

 �ய	 அ� கிளவிேயா$ அய	�த�க# வி��ேத $கலி.032-19 

 வ �� சா& ஞால�� விய&_ெப.(விய&_ெப.) அணி காணிய $கலி.033-01 

 யா� க/ விழி�த ேபா& கய#_ெப.(கய#_ெப.) ந�தி
 கவி' 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.033-02 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) "ைர வய*க)2 �-" எறி�தைவ ேபால $கலி.033-03 

 பிணி வி$_ஏவ.(வி$_வி.) 4�
� இதF_ெப.(இதF_ெப.) அணி 

கய��_ெப.(கய#_ெப.+அ��_சா!.) 

உதி	��_வி.எ�.(உதி	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக $கலி.033-04 

 �ணி கய நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) ேநா
கி� �ைத" உட' 

வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$கலி.033-05 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால அ�#" ஊF�� மர#_ெப.(மர#_ெப.) 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) மல	 ேவய $கலி.033-06 

 காதல	- "ண	�தவ	 கவ@
 ைக ெநகிழா� $கலி.033-07 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவிF ேவனிேலா 

வ�த'�_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+�_படெரா.ஒ�.) 

வாரா	_வி.4.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ	_பட	.ப'.) ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) 

$கலி.033-08 

 ேபா� எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) உ/க/ 

"ல#ப_�ைற.எ�.("ல#"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந��தவ	 $கலி.033-09 

 எ! உ� உறழ இலவ#_ெப.(இலவ#_ெப.) 

மலர_�ைற.எ�.(மல	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.033-10 

 ெபா! உ� உறழ- "'�_ெப.("'�_ெப.) J உதிர $கலி.033-11 



 "�_ெப.அ.("�_ெப.அ.) மல	
 ேகா*க#_ெப.(ேகா*க#_ெப.) ெபா' என� 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஊF-ப $கலி.033-12 

 தமியா	- "ற�� எறி��_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ2ளி 

4னிய வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.033-13 

 ஆ	-ப� ேபா)# ெபா=�_ெப.(ெபா=�_ெப.) எ' அணி நல#_ெப.(நல#_ெப.) 

$கலி.033-14 

 ேபா	-ப� ேபா)# பச-" $கலி.033-15 

 ெநா��_வி.எ�.(ெநா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�வன ேபா& ந�தின 

ெகா#"_ெப.(ெகா#"_ெப.) ைந�� உ2ளி $கலி.033-16 

 உ�வ� ேபா)# எ' ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) எ2ளி $கலி.033-17 

 ெதா�" உட' ஆ$வ ேபா)# மயி&_ெப.(மயி&_ெப.) ைகயி& $கலி.033-18 

 உ�வன ேபா)# வைள எ' க/ ேபா& $கலி.033-19 

 இ�" அற&_ெப.(அற&_ெப.) வா�# ப�வ��# 

வாரா	_வி.4.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ	_பட	.ப'.) $கலி.033-20 

 மி�வ� ேபா)# இ� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) $கலி.033-21 

 நர#பி' த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) நி�
�# 

�ழ&_ெப.(�ழ&_ெப.) ேபா& $கலி.033-22 

 இர*� இைச மிஞZெறா$ �#பி_ெப.(�#பி_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஊத 

$கலி.033-23 

 ��_ெப.(<�_ெப.) அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) வி$தரா	 

�ற-பா	ெகா& ேநாதக $கலி.033-24 

 இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) �யி&_ெப.(�யி&_ெப.) ஆ)# அேரா. $கலி.033-25 

 என ஆ*� $கலி.033-26 

 "!�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) எ2K# �யிைல># அவைர># "லவாதி 

$கலி.033-27 



 ந�&_ெப.அ.(ந�ல#_ெப.) இதF_ெப.(இதF_ெப.) உ/கணா1 ெநறி 

%�த&_ெப.(%�த&_ெப.) பிணி விட $கலி.033-28 

 நா2_ெப.(நா2_ெப.) வைர நி���� தா# 

ெசா&லிய_ெப.எ�.(ெசா&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா1 அ'றி $கலி.033-

29 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாF விய' மா	ப	 �ைனத�தா	 $கலி.033-30 

 கா& உறF க$� தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	 கடவின	 விைர�ேத $கலி.033-

31 

 ம' உயி	 ஏ4ற மல	 ஞால#_ெப.(ஞால#_ெப.) "ர@ 

ஈ'�_வி.எ�.(ஈ_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.034-01 

 ப& ந�ரா& பா1 "ன&_ெப.("ன&_ெப.) 

பர��_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ67 

இற�த_ெப.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி' $கலி.034-02 

 சி& ந�ரா& அற&_ெப.(அற&_ெப.) வார அக& யா� கவி' 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.034-03 

 4' ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) தம
� ஆ.றி 4ய'றவ	 இ�தி
க/ $கலி.034-

04 

 பி' ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) ெபய	�� ஆ.�# ப$ீைடயாள	 ேபா& $கலி.034-

05 

 ப& மல	 சிைன உக 9�#"_ெப.(9�#"_ெப.) இமி	�� 

வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$கலி.034-06 

 இ' அம	 இளேவனி& இ��த�த ெபா=தினா' $கலி.034-07 

 வி! காHசி� தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ7 இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) 

�யி&_ெப.(�யி&_ெப.) விளி-ப@# $கலி.034-08 

 பி!@_ெப.(பி!@_ெப.) அHசாதவ	 த�ைம மைற-ெப'ம' மைற-ப@# 

$கலி.034-09 



 க! ெபா1�தா' கீF இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மர#_ெப.(மர#_ெப.) ேபால
 கவி' வா7 $கலி.034-10 

 எ! ெபா�தி எ' ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) 9$#_ஆயி' எவ' ெச1ேகா 

$கலி.034-11 

 ெபாைற தள	 ெகா#பி'ேம& சித!ன# இைற ெகாள $கலி.034-12 

 நிைற தளராதவ	 த�ைம மைற-ெப'ம' மைற-ப@# $கலி.034-13 

 * 4ைற தள	�த_ெப.அ.(தள	�த_ெப.அ.) ம'னவ'_ெப.(ம'னவ'_ெப.) கீF
 

�7 ேபால
 கல*�" $கலி.034-14 

 ெபாைற தள	" பனி வா�# க/_ஆயி' எவ' ெச1ேகா $கலி.034-15 

 தைள அவிF JH_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) சிைன� 9�#"_ெப.(9�#"_ெப.) யாF 

ேபால இைச-ப@# $கலி.034-16 

 ெகாைள தளராதவ	 த�ைம மைற-ெப'ம' மைற-ப@# $கலி.034-17 

 கிைள அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வாFபவ' ஆ
க# 

ேபா& "&ெல'� $கலி.034-18 

 வைள ஆனா ெநகிF"_வி.எ�.(ெநகிF_வி.+ண_இ.கா.+"_வி.எ�.�றி.) 

ஓ$#_ெப.எ�.(ஓ$_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதா2_ஆயி' எவ' 

ெச1ேகா $கலி.034-19 

 என ஆ*� $கலி.034-20 

 நி'L2 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) உைர�� அலமர& 

எ&லா நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.034-21 

 எ/ணிய_ெப.எ�.(எ/O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா2வைர இறவா� 

காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) $கலி.034-22 

 ப/ணிய மாவின	 "�த�தா	 $கலி.034-23 

 க/ உ� Jச&_ெப.(Jச&_ெப.) ைக கைள�தா*ேக $கலி.034-24 



 ம7யிலா' ெச&வ#_ெப.(ெச&வ#_ெப.) ேபா& மர' 

ந�த_�ைற.எ�.(ந��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�_96.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ..) 

ெச&வ#_ெப.(ெச&வ#_ெப.) $கலி.035-01 

 ப7 உ/பா	 8க	�சி_ெப.(8க	�சி_ெப.) ேபா& ப& சிைன மிஞZ� 

ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.035-02 

 மாயவ2 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபா& தளி	 ஈன அ# 

ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ..) $கலி.035-03 

 தாய 9ண*� ேபா& தளி	மிைச� தா�_ெப.(தா�_ெப.) உக $கலி.035-04 

 மல	 தாய ெபாழி&_ெப.(ெபாழி&_ெப.) 

ந/ணி_வி.எ�.(ந/O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந�ர 

கய#_ெப.(கய#_ெப.) நி.ப $கலி.035-05 

 அல	 தாய �ைற ந/ணி_வி.எ�.(ந/O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அயி	 

வ!�� அற&_ெப.(அற&_ெப.) வார $கலி.035-06 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) எ2K# �யி&_ெப.(�யி&_ெப.) 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைன" உ� 

ெநHச�தா& $கலி.035-07 

 �ற��_வி.எ�.(�ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2ளா	 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) என� �னி ெகா2ள& எ&லா 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.035-08 

 வ/ண வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) இமி	�� ஆனா ைவைய வா	 உய	 

எ
க	_ெப.(எ
க	_ெப.) $கலி.035-09 

 த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) அ�வி ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 4&ைல� 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

உ/O#_ெப.எ�.(உ/O_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா=த'ேறா 

$கலி.035-10 

 க/ நிலா ந�	 ம&க
 கவவி_வி.(கவ@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) வி$�த
கா& $கலி.035-11 



 ஒ/Oதா& நம
�_பதி.ெப.(ந#_த'.ப'.+
�_ெகா.ேவ.) 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

வ��#_வி.4.(வா_வி.+	_(?)+�_இ.இ.கா.+உ#_த'.ப'.) எ'� உைர�தைத 

$கலி.035-12 

 ம&கிய ���தி>2 மகிF �ைண- 

"ண	��_வி.எ�.("ண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) $கலி.035-13 

 வி&லவ' விழவிL2 விைளயா$# ெபா=த'ேறா $கலி.035-14 

 வல' ஆக விைன எ'� 

வண*கி_வி.எ�.(வண*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) வி$�த
கா& $கலி.035-15 

 ஒளியிழா1 நம
�_பதி.ெப.(ந#_த'.ப'.+
�_ெகா.ேவ.) 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

வ��#_வி.4.(வா_வி.+	_(?)+�_இ.இ.கா.+உ#_த'.ப'.) எ'� உைர�தைத 

$கலி.035-16 

 நில'_ெப.(நில'_ெப.) நாவி& தி!தXஉ# ந�2 மாட
 %டலா	 $கலி.035-17 

 "ல'_ெப.("ல'_ெப.) நாவி& 

பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா& "தி� 

உ/O#_ெப.எ�.(உ/O_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா=�_ெப.(ெபா=�_ெப.) அ'ேறா $கலி.035-18 

 பல நா$ ெநHசிேன# ப!��_வி.எ�.(ப!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) வி$�த
கா& $கலி.035-19 

 9ட!ழா1 நம
�_பதி.ெப.(ந#_த'.ப'.+
�_ெகா.ேவ.) 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

வ��#_வி.4.(வா_வி.+	_(?)+�_இ.இ.கா.+உ#_த'.ப'.) எ'� உைர�தைத 

$கலி.035-20 

 என ஆ*� $கலி.035-21 



 உ2Kெதா� உைட># நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) உய@ 

ேநா1
�_ெப.(ேநா1_ெப.+
�_ெகா.ேவ.) உயி	-பாகி $கலி.035-22 

 எ2 அ� காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) இையத�தா	 "2_ெப.("2_ெப.) இய& 

$கலி.035-23 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) க$� தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	- ெபா�-ப' 

$கலி.035-24 

 வா1ைம_ெப.(வா1ைம_ெப.) அ'ன ைவகெலா$ "ண	�ேத $கலி.035-25 

 ெகா$ மிட& நாHசிலா' தா	_ெப.(தா	_ெப.) ேபா& மரா�� $கலி.036-01 

 ெந$மிைச� E=# மயி&_ெப.(மயி&_ெப.) ஆ)# சீர $கலி.036-02 

 வ7 நர#"_ெப.(நர#"_ெப.) இைச-ப ேபா& 

வ/ெடா$_ெப.(வ/�_ெப.+ஒ$_க�.ேவ.) 9�#"_ெப.(9�#"_ெப.) 

ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.036-03 

 ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) மக2_ெப.(மக2_ெப.) 4ர.சி ேபா& 

�#பி_ெப.(�#பி_ெப.) வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இமி	தர 

$கலி.036-04 

 இய' எழ�இயைவ ேபால எB_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+B_ஒ..) வா># 

இ#ெமன $கலி.036-05 

 கய' அணி ெபா�#ப�2 க7 மல	� ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) ஊத $கலி.036-06 

 மல	 ஆ1��_வி.எ�.(ஆ1_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வயி'_ெசா.உ�.(வயி'_ெசா.உ�.) வயி' விளி-ப ேபா& மர' ஊF-ப 

$கலி.036-07 

 இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) �யி&_ெப.(�யி&_ெப.) ஆல 

ெப��_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) �ைற கவி' 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.036-08 

 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) ேவனி&_ெப.(ேவனி&_ெப.) விழ@ எதி	ெகா2K# 

$கலி.036-09 



 சீரா	 ெசBவி># 

வ�த'�_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+�_படெரா.ஒ�.) 

$கலி.036-10 

 வாரா	_வி.4.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ	_பட	.ப'.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) காதேலாேர $கலி.036-11 

 பாஅ1- பாஅ1- 

பச�த'�_வி.4.(பச_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+�_பட	.ஒ�.) 

8த&_ெப.(8த&_ெப.) $கலி.036-12 

 சாஅ1� சாஅ1 

ெநகிF�தன_வி.4.(ெநகிF_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ_பட	.ப'.) 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) $கலி.036-13 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அற&_ெப.(அற&_ெப.) வா�# 

ெபா=�_ெப.(ெபா=�_ெப.) என ெவ1ய_�றி.வி.4.(ெவ1_ெப.+அ_பட	.ப'.) 

$கலி.036-14 

 பனி அற&_ெப.(அற&_ெப.) வா�# எ' க/ $கலி.036-15 

 மைலயிைட- ேபாயின	_வி.4.(ேபா_வி.+இ'_இ.கா.+அ	_பட	.ப'.) வர& 

நைசஇ_வி.எ�.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேநாெயா$ $கலி.036-16 

 4ைலயிைட
 கன)# எ' ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) $கலி.036-17 

 காதலி' பி!�தா	ெகா&ேலா வறி� ஓ	 $கலி.036-18 

 <ெதா$ மற�தா	ெகா&ேலா ேநாதக $கலி.036-19 

 காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) காத)# கா/பா#ெகா&ேலா $கலி.036-20 

 �ற�தவ	 ஆ/$ ஆ/$ உைற�வ	ெகா&ேலா யாவ� $கலி.036-21 

 ந�2 இைட- ப$த)# ஒ&)# யாழ நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.036-22 

 வா2_ெப.(வா2_ெப.) இைட-ப$�த வய*�_எவ.(வய*�_வி.) 

ஈ	_ெப.அ.(ஈ	_ெப.அ.) ஓதி $கலி.036-23 



 நா2_ெப.(நா2_ெப.) அணி சிைத�த)# உ/$ என நய 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.036-24 

 ேக2வி அ�தண	_ெப.(அ�தண	_ெப.) கட@# $கலி.036-25 

 ேவ2வி ஆவியி' உயி	
�# எ' ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.036-

26 

 கய மல	 உ/க/ணா1 காணா1 ஒ�வ'_ெப.(ஒ�வ'_ெப.) $கலி.037-01 

 வய மா' அ7� ேத	வா' ேபால ெதாைட மா/ட $கலி.037-02 

 க/ணிய' வி&ல' வ�# எ'ைன ேநா
�" $கலி.037-03 

 4'ன�தி' கா6$த& அ&ல� தா'_த..9.(தா'_த..9.) 

உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.037-04 

 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) உைர
க&லா' ெபய�#ம' ப& நாK# $கலி.037-05 

 பாய& ெபேறஎ' பட	 %	��_வி.எ�.(%	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ'வயி' $கலி.037-06 

 ேசேய'ம' யாL# �ய	 உழ-ேப' ஆயிைட
 $கலி.037-07 

 க/ நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) %�த& ஆ.றா' 

அவனாயி' $கலி.037-08 

 ெப/_ெப.(ெப/_ெப.) அ'� 

உைர�த&_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த&_ெதா.ெப.�றி.) நம
காயி' இ'ன<உ# 

$கலி.037-09 

 காணா' கழித)# உ/$ எ'� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

எ' $கலி.037-10 

 ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) ெநகிF"_வி.எ�.(ெநகிF_வி.+ண_இ.கா.+"_வி.எ�.�றி.) 

உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) �யரா& �ணித�� ஓ	 

$கலி.037-11 

 நா/_ெப.(நா/_ெப.) இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) ெச1ேத' ந�8தா& 

ஏன&_ெப.(ஏன&_ெப.) $கலி.037-12 



 இன
 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) க7�� ஓ#"# "ன�� 

அய& $கலி.037-13 

 ஊச&_ெப.(ஊச&_ெப.) ஊ	��_வி.எ�.(ஊ	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ஞா'� 

வ�தாைன $கலி.037-14 

 ஐய சிறி� எ'ைன ஊ
கி என
 %ற $கலி.037-15 

 ைதயா& ந'�_ெப.(ந'�_ெப.) எ'� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) ஊ
க ைக 

ெநகிF"_வி.எ�.(ெநகிF_வி.+ண_இ.கா.+"_வி.எ�.�றி.) $கலி.037-16 

 ெபா1யாக வ �F�ேத' அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) மா	பி' 

வாயா� ெச�� $கலி.037-17 

 ஒ1ெயன ஆ*ேக எ$�தன' 

ேகா/டா'_வி.4.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+ஆ'_பட	.ஒ�.) ேம& $கலி.037-18 

 ெம1 அறியாேத' ேபா& கிட�ேத'ம' ஆயிைட $கலி.037-19 

 ெம1 அறி��_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ.� 

எ=ேவனாயி' ம.� ஒ1ெயன $கலி.037-20 

 ஒ/�ழா1 ெச&க_விய*.வி.4.(ெச&_வி.+க_விய*.வி.4.�றி.) என
 

%றி_வி.எ�.(%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வி$#_ெப.எ�.(வி$_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப/பி' $கலி.037-21 

 அ*க/ உைடய' அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) $கலி.037-22 

 இைமய வி& வா*கிய ஈ	H சைட அ�தண' $கலி.038-01 

 உைம அம	��_வி.எ�.(அம	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உய	மைல 

இ��தனனாக $கலி.038-02 

 ஐ இ� தைலயி' அர
க	 ேகாமா'_ெப.(ேகாமா'_ெப.) $கலி.038-03 

 ெதா7- ெபாலி தட
 ைகயி' கீF "��� அ# மைல $கலி.038-04 

 எ$
க&ெச&லா� உழ-பவ' ேபால $கலி.038-05 



 உ� "லி_ெப.("லி_ெப.) உ� ஏ1-ப- 

J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ*ைகைய
 $கலி.038-06 

 க�@ ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அத' 4த& 

��திய மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.038-07 

 ந�$ இ� விட	_ெப.(விட	_ெப.) அக#_ெப.(அக#_ெப.) சில#ப
 %1 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.038-08 

 ேகா$ "1
க&லா� உழ
�# நாட ேக2 $கலி.038-09 

 ஆ	 இைட எ'னா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) அர@ அHசா1 வ�த
கா& 

$கலி.038-10 

 ந�	 அ.ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "லேம ேபா& 

"&ெல'றா2 ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $கலி.038-11 

 கா	 ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "லேம ேபா& கவி' 

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

அ
_96.(அ_பதி.ெப.+
_ஒ..) கவி' $கலி.038-12 

 த�ராம& கா-ப� ஓ	 திற' உ/ேட& உைர�ைத
கா/ $கலி.038-13 

 இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) இைட எ'னா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

இர@_ெப.(இர@_ெப.) அHசா1 வ�த
கா& $கலி.038-14 

 ெபா�ளி&லா' இளைம ேபா& "&ெல'றா2 ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) 

$கலி.038-15 

 அ�2 வ&லா' ஆ
க# ேபா& அணி 

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

அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) அணி $கலி.038-16 

 ெத�ளாம& கா-ப� ஓ	 திற' உ/ேட& உைர�ைத
கா/ $கலி.038-17 

 மற#_ெப.(மற#_ெப.) தி��தா	 எ'னா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) மைலயிைட 

வ�த
கா& $கலி.038-18 

 அற#_ெப.(அற#_ெப.) சாரா' A-ேப ேபா& அழித
கா2 

ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $கலி.038-19 



 திற#_ெப.(திற#_ெப.) ேச	�தா' ஆ
க# ேபா& தி��த�# 

அ�_96.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ..) தி�- $கலி.038-20 

 "ற*%.�� த�	-ப� ஓ	 ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) உ/ேட& 

உைர�ைத
கா/ $கலி.038-21 

 என ஆ*� $கலி.038-22 

 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) உ� வி=ம# %ற
 

ேக6$_வி.எ�.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.038-23 

 வ�ேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) மைல 

நாட'_�றி.வி.4.(நா$_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) $கலி.038-24 

 ேவ*ைக_ெப.(ேவ*ைக_ெப.) வி!@ இட#_ெப.(இட#_ெப.) 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.038-25 

 வ �*�_ஏவ.(வ �*�_வி.) இைற- பைண� ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) வைர�தன' 

ெகாள.ேக $கலி.038-26 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) க$# "ன&_ெப.("ன&_ெப.) 

கல��_வி.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ#ேமா$ ஆ$வா2 

$கலி.039-01 

 தாமைர
க/ "ைத��_வி.எ�.("ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அHசி� 

தள	�� அதேனா$ ஒ=கலா' $கலி.039-02 

 ந�2 நாக ந��_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) தா	_ெப.(தா	_ெப.) 

தய*க- பா1��_வி.எ�.(பா1_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளினா& 

$கலி.039-03 

 J/ ஆக#_ெப.(ஆக#_ெப.) உற� தழ�இ- ேபா�த�தா' அக' 

அகல#_ெப.(அகல#_ெப.) $கலி.039-04 

 வ� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 

"ண	�தன_வி.4.("ண	_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ_பட	.ப'.) 

எ'பதனா& எ' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.039-05 



 அ� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தர& 

ேவ/7'_நி.எ�.(ேவ/$_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) த�கி.�# ெப�ைமயேள 

$கலி.039-06 

 அவL#தா' ஏன&_ெப.(ஏன&_ெப.) இதண�� அகி. "ைக உ/$ 

இய*�#_ெப.எ�.(இய*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.039-07 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஊ	 மதிய# வைர ேச!' அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) 

வைர $கலி.039-08 

 ேதனி' இறா& என ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) இைழ�தி�
�# $கலி.039-09 

 கா' அக& நாட'_�றி.வி.4.(நா$_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) $கலி.039-10 

 சி��7யேீர சி��7யேீர $கலி.039-11 

 வ2ளி_ெப.(வ2ளி_ெப.) கீF வ �ழா வைரமிைச� ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) ெதாடா 

$கலி.039-12 

 ெகா&ைல �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) வா*கி ஈனா மைல வாFந	 $கலி.039-13 

 அ&ல "!�� ஒ=கலா' $கலி.039-14 

 க�த2_ெப.(கா�த2_ெப.) க7 

கம=#_ெப.எ�.(கமF_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க/ வா*� 

இ�H_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) சில#பி' $கலி.039-15 

 வா*� அைம ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா6 �றவ	_ெப.(�றவ	_ெப.) மட 

மகளி	_ெப.) $கலி.039-16 

 தா# பிைழயா	 ேக2வ	� 

ெதா=�_வி.எ�.(ெதா=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எழலா& த# ஐய�# 

$கலி.039-17 

 தா# பிைழயா	 தா# ெதா$�த ேகா& $கலி.039-18 

 என ஆ*� $கலி.039-19 

 அற�ெதா$ நி'ேறைன
 க/$ திற-பட $கலி.039-20 



 எ'ைனய	
� உ1��_வி.எ�.(உ1_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைர�தா2 யா1 $கலி.039-21 

 அவ�# ெத! கைண ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

சிைல ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) க/ ேச�� 

$கலி.039-22 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பக&_ெப.(பக&_ெப.) எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) 

உ��� எ=��_வி.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆறி $கலி.039-23 

 இ�வ	க/ �.ற4# இ&ைலயா& எ'� $கலி.039-24 

 ெத�ம�� சா1�தா	 தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கலி.039-25 

 ெத!யிழா1 ந�># நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேகK# "ணர $கலி.039-26 

 வைர உைற ெத1வ#_ெப.(ெத1வ#_ெப.) 

உவ-ப_�ைற.எ�.(உவ--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உவ��_வி.எ�.(உவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.039-27 

 �ரைவ_ெப.(�ரைவ_ெப.) தழ�இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) ஆட_�ைற.எ�.(ஆ$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

�ரைவ>2 $கலி.039-28 

 ெகா/$நிைல பா7
கா/ $கலி.039-29 

 ந&லா1 $கலி.039-30 

 ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) தைலவ�# 

எ&ைல_ெப.(எ&ைல_ெப.) நம	 மைல� $கலி.039-31 

 த# நா/_ெப.(நா/_ெப.) தா# தா*�வா	 எ' ேநா.றன	ெகா& $கலி.039-32 

 "ன ேவ*ைக� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

உைற
�#_ெப.எ�.(உைற_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா' அைற 4'!&_ெப.(4'றி&_ெப.) $கலி.039-33 

 நனவி& "ண	�சி_ெப.("ண	�சி_ெப.) நட
�மா# அ'ேறா $கலி.039-34 

 நனவி& "ண	�சி_ெப.("ண	�சி_ெப.) நட
க)# ஆ*ேக $கலி.039-35 



 கனவி& "ண	�சி_ெப.("ண	�சி_ெப.) க7�மா# அ'ேறா $கலி.039-36 

 வி/_ெப.(வி/_ெப.) ேதா1 க& நாடL# ந�># வ�ைவ>2 $கலி.039-37 

 ப/$ அறியாத�	 ேபா& பட	கி.ப	ீம' ெகாேலா $கலி.039-38 

 ப/$ அறியாத�	 ேபா& பட	�த�	 பழ* ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) 

$கலி.039-39 

 க/$ அறியாேத' ேபா& கர
கி.ெப'ம' ெகாேலா $கலி.039-40 

 ைம தவF ெவ.ப' மண அணி காணாம& $கலி.039-41 

 ைகயா& "ைத ெபTஉ#_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ#_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) 

க/கK# க/கேளா $கலி.039-42 

 எ'ைன ம' நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) க/ணா& கா/ெப'ம' 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.039-43 

 ெந1த&_ெப.(ெந1த&_ெப.) இதF_ெப.(இதF_ெப.) உ/க/ 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) க/ ஆக எ' க/ மன $கலி.039-44 

 என ஆ*� $கலி.039-45 

 ெநறி அறி ெசறி �றி "! தி!" 

அறியா_ெப.எ�.(அ!_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அறிவைன 4��ற�இ 

$கலி.039-46 

 தைக மி� ெதாைக வைக அறி>#_வி.4.(அறி_வி.1_இ.இ.கா.+உ#_பட	.ஒ�.) 

சா'றவ	 இனமாக $கலி.039-47 

 ேவ1 "ைர ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா6 பசைல># அ#ப)# $கலி.039-48 

 மாய- "ண	�சி># எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) உட' 

ந�*க_�ைற.எ�.(ந�*�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.039-49 

 ேச1_ெப.(ேச1_ெப.) உய	 ெவ.பL# 

வ�தன'_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ'_பட	.ஒ�.) 

$கலி.039-50 

 J எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) உ/ கO# ெபாலிகமா இனிேய $கலி.039-51 



 அகவின# பா$வா# ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அம	 க/ $கலி.040-01 

 நைக ெமாழி ந&லவ	 நாO#_ெப.எ�.(நாO_வி.+உ#_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நிைல ேபா& $கலி.040-02 

 தைக ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏன)2 தாF 

�ர&_ெப.(�ர&_ெப.) உRஇ $கலி.040-03 

 4ைக வள	 சா�� உர&_ெப.(உர&_ெப.) 4�� ஆ	 ம�-பி' $கலி.040-04 

 வைக சா& உல
ைக_ெப.(உல
ைக_ெப.) வயி'_ெசா.உ�.(வயி'_ெசா.உ�.) 

வயி' ஓ�சி $கலி.040-05 

 பைக இ& ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ெச1தா' பய மைல 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.040-06 

 அகவின# பா$வா# நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.040-07 

 ஆ1 8த&_ெப.(8த&_ெப.) அணி %�த&_ெப.(%�த&_ெப.) அ# பைண� தட 

ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) $கலி.040-08 

 ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) நா� க�-பினா1 யாL# ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

ஏ��� $கலி.040-09 

 ேவ1 நர& விடரக# ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

பா7�ைத $கலி.040-10 

 ெகா7�சிய	 %-பி வைர ெதா= ைக ேபா& $கலி.040-11 

 எ$�த_ெப.எ�.(எ$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நறவி' �ைல 

அல*கா�த2 $கலி.040-12 

 ெதா$�த ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) ேசார தய*�# த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) உ.றா	 

$கலி.040-13 

 இ$
க/ தவி	-பா' மைல $கலி.040-14 

 க&லா
 க$வ'_ெப.(க$வ'_ெப.) கண#_ெப.(கண#_ெப.) மலி 9.ற�� 

$கலி.040-15 



 ெம&_ெப.அ.(ெம&_ெப.அ.) விர&_ெப.(விர&_ெப.) ம�தி �ைற %�# 

ெச#ம.ேற $கலி.040-16 

 ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ேதா1�தா	 

ெதாைலயி' அவ!L# $கலி.040-17 

 அ&ல.ப$வா' மைல $கலி.040-18 

 "! வி! "ைத �ைத J� தைத�த_ெப.எ�.(தைத_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தாF சிைன� $கலி.040-19 

 தளி	 அ'ன எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தைக 

வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ெச1தா' 

$கலி.040-20 

 அ� வைர அ$
க# நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) 

அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

பா$வா# $கலி.040-21 

 வி/_ெப.(வி/_ெப.) ேதா1 வைர ப��_ெப.(ப��_ெப.) எறி�த அயா வ �ட 

$கலி.040-22 

 த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) தாF அ�வி அரமகளி	 ஆ$பேவ $கலி.040-23 

 ெப/7	_ெப.(ெப/$_ெப.+இ	_பட	.ப'.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) ெவௗவி 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) சார&_ெப.(சார&_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

உ/O#_ெப.எ�.(உ/O_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.040-24 

 வ/7' �ற-பா' மைல $கலி.040-25 

 ஒ$*கா எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ேவழ#_ெப.(ேவழ#_ெப.) வ �F பி7
� 

உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.040-26 

 க$HE& வயாவி.� அம	��_வி.எ�.(அம	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெந$H_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) சிைன� $கலி.040-27 

 த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) க/ க�#பி' கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) 

வா*�#_ெப.எ�.(வா*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உ.றா!' 

$கலி.040-28 



 ந�*கல# எ'பா' மைல $கலி.040-29 

 என நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.040-30 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) மைல பாட_�ைற.எ�.(பா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நயவ�� ேக6$_வி.எ�.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளி $கலி.040-31 

 ெம1# மலி உவைகய' "�த�தா' 

"ண	��_வி.எ�.("ண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆரா $கலி.040-32 

 ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ஆக#_ெப.(ஆக#_ெப.) 

கவி' ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.040-33 

 ெச#மைல ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மைலகிழேவாேன $கலி.040-34 

 பா$க# வா வாழி_விய*.வி.4.(வாF_வி.+இ_விய*.வி.4.�றி.) 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வய
 களி.�
 $கலி.041-01 

 ேகா$ உல
ைகயாக ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ேச#பி' இைல 9ளகா $கலி.041-

02 

 ஆ$ கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ெந&ைல அைற உர)2 

ெப1�_வி.எ�.(ெப1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�வா# $கலி.041-03 

 பா$க# வா வாழி_விய*.வி.4.(வாF_வி.+இ_விய*.வி.4.�றி.) 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

பா$.� $கலி.041-04 

 இ7 உமிF"_�ைற.எ�.(உமிF_வி.+"_�ைற.எ�.�றி.) 

இர*கிய_ெப.எ�.(இர*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விர@ 

ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) ந$ நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

$கலி.041-05 

 ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) வி$" இ�ளிய மி'L� ெச1 விள
க�� $கலி.041-06 

 பி7ெயா$ ேம>#_ெப.எ�.(ேம1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) "'ெச1 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.041-07 



 அ7 ஒ�*� இய
க# ேக6ட கானவ'_ெப.(கான#_ெப.+அ'_பட	.ப'.) 

$கலி.041-08 

 ெந$_ெப.அ.(ெந$_ெப.அ.) வைர ஆசினி- பணைவ ஏறி $கலி.041-09 

 க$ விைச
 கவைணயி& க& ைக வி$தலி' $கலி.041-10 

 இ� வைர ேவ*ைக_ெப.(ேவ*ைக_ெப.) ஒ2_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) வ � 

சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.041-11 

 ஆசினி ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) பழ# அளி�தைவ உதிரா $கலி.041-12 

 ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) ெச1 இறாஅ& �ைளபட- ேபாகி $கலி.041-13 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) வ7 மாவி' ைப�_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) �ண	 உழ
கி 

$கலி.041-14 

 �ைல>ைட வாைழ
 ெகா= மட&_ெப.(மட&_ெப.) கிழியா $கலி.041-15 

 பலவி' பழ��2 த*�#_ெப.எ�.(த*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மைல ெக= ெவ.பைன- $கலி.041-16 

 பா$க# வா வாழி_விய*.வி.4.(வாF_வி.+இ_விய*.வி.4.�றி.) 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

பா$.� $கலி.041-17 

 இல*�#_ெப.எ�.(இல*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�வி�� 

இல*�#_ெப.எ�.(இல*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�வி�ேத 

$கலி.041-18 

 வானி' இல*�#_ெப.எ�.(இல*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�வி�ேத தா'_த..9.(தா'_த..9.) 

உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.041-19 

 E2_ெப.(E2_ெப.) ேபணா' ெபா1�தா' மைல $கலி.041-20 

 ெபா1�த.� உ!யேனா ெபா1�த.� உ!யேனா $கலி.041-21 

 அHச& ஓ#" எ'றாைர- ெபா1�த.� உ!யேனா $கலி.041-22 



 �'� அக& ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) 

நாட'_�றி.வி.4.(நா$_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) வா1ைமயி& ெபா1 ேதா'றி' 

$கலி.041-23 

 தி*கK2 த�� ேதா'றிய.� $கலி.041-24 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ$# இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ$# $கலி.041-25 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ைவக)# ஆ$# எ' 4'ைக 

$கலி.041-26 

 வைள ெநகிழ_�ைற.எ�.(ெநகிF_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வாராேதா' �'� 

$கலி.041-27 

 வாரா� அைமவாேனா வாரா� அைமவாேனா $கலி.041-28 

 வாரா� அைம�வா' அ&ல' மைலநாட' $கலி.041-29 

 ஈர��2 இ'னைவ ேதா'றி' நிழ. கய��_ெப.(கய#_ெப.+அ��_சா!.) 

$கலி.041-30 

 ந��2 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) ெவ�த.� $கலி.041-31 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால� 

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

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால� 

ேதா'�#_ெப.எ�.(ேதா'�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.041-32 

 ம/ணா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபால� 

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

ேமனிைய� $கலி.041-33 

 �'னா' �ற�தா' மைல $கலி.041-34 

 �ற
�வ' அ&ல' �ற
�வ' அ&ல' $கலி.041-35 

 ெதாட	 வைர ெவ.ப' �ற
�வ' அ&ல' $கலி.041-36 

 ெதாட	"2 இைனயைவ ேதா'றி' வி9#பி& $கலி.041-37 



 9ட�2 இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) ேதா'றிய.� $கலி.041-38 

 என ஆ*� $கலி.041-39 

 ந'�_ெப.(ந'�_ெப.) ஆகி'றா& ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) வ2ைள>2 $கலி.041-40 

 ஒ'றி நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) 

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

நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேக6$_வி.எ�.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளி $கலி.041-41 

 ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா6 கிழவL#_ெப.(கிழவ'_ெப.+உ#_சா!.) 

வ�தன'_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ'_பட	.ஒ�.) 

8�ைத># $கலி.041-42 

 ம'ற&_ெப.(ம'ற&_ெப.) ேவ*ைக
 கீF 

இ���_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.041-43 

 மண#_ெப.(மண#_ெப.) 

நய�தன'_வி.4.(நய_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ'_பட	.ஒ�.) அ# 

மைலகிழேவா.ேக $கலி.041-44 

 மற#_ெப.(மற#_ெப.) ெகா2 இ�#_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) "லி� 

ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) 4ர/ 

ெதாைல�த_ெப.எ�.(ெதாைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.042-01 

 4ற#ெசவி வாரண#_ெப.(வாரண#_ெப.) 4' �ள� 

அ��தி_வி.எ�.(அ���_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.042-02 

 கற*� ெவ2_ெப.எஅ.(ெவ2_ெப.அ.) அ�வி ஓலி' 

�H9#_ெப.எ�.(�H9_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.042-03 

 பிற*� இ�H_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) மைல நாட'_�றி.வி.4.(நா$_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) 

$கலி.042-04 



 மற�தா'_வி.4.(மற_வி.+��_இ.கா.+ஆ'_பட	.ஒ�.) 

மற
க_�ைற.எ�.(மற

_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இனி எ&லா நம
�� 

$கலி.042-05 

 சிற�தைம நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) ந'�_வி.அ.(ந'�_ெப.) 

அறி�தன#_வி.4.(அறி_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ#_த'.ப'.) 

ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) திற#_ெப.(திற#_ெப.) $கலி.042-06 

 ெகா& யாைன
 ேகா6டா& ெவதி	ெந&_ெப.(ெந&_ெப.) ��வா# 

நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.042-07 

 வ2ைள அக@வ# வா இ�ைள_ெப.(இ�ைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.042-08 

 வ2ைள அக@வ# வா $கலி.042-09 

 காணிய வா வாழி_விய*.வி.4.(வாF_வி.+இ_விய*.வி.4.�றி.) 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வைர� தாF" $கலி.042-10 

 வா2_ெப.(வா2_ெப.) நிற#_ெப.(நிற#_ெப.) 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�வி�ேத 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) அ�ளா $கலி.042-11 

 நாணிலி நா6$ மைல $கலி.042-12 

 ஆ	@.றா	 ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி$வாேனா $கலி.042-13 

 ஓ	@ உ.� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) திற#_ெப.(திற#_ெப.) ஒ&காத ேந	ேகா& 

$கலி.042-14 

 அற#_ெப.(அற#_ெப.) "! ெநHச�தவ' $கலி.042-15 

 த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ந�*_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) 

ேகா*க#_ெப.(ேகா*க#_ெப.) மல	�த_ெப.அ.(மல	�த_ெப.அ.) வைரெய&லா# 

$கலி.042-16 



 ெபா' அணி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபா& ேதா'�ேம 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) அ�ளா
 $கலி.042-17 

 ெகா'னாள' நா6$ மைல $கலி.042-18 

 %� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ஏ1-ப வி$வாேனா த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) மைல 

$கலி.042-19 

 ந�!L# சாய&_ெப.(சாய&_ெப.) உைடய' நய�ேதா	
�� $கலி.042-20 

 ேத	 ஈ># வ/ ைகயவ' $கலி.042-21 

 வைரமிைச ேம& ெதா$�த ெந1
 க/ இறாஅ& $கலி.042-22 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 8ைழ தி*க2_ெப.(தி*க2_ெப.) ேபா& 

ேதா'�#_ெப.எ�.(ேதா'�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைழ 

ெநகிழ_�ைற.எ�.(ெநகிF_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.042-23 

 எBவ#_ெப.(எBவ#_ெப.) உற�இயினா' �'� $கலி.042-24 

 எHசா� எ&லா ெகா$ைம_ெப.(ெகா$ைம_ெப.) 8வலாதி $கலி.042-25 

 அH9வ� அHசா அறனிலி அ&ல' எ' $கலி.042-26 

 ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) பிணி
ெகா/டவ' $கலி.042-27 

 எ'� யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) 

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

நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேக6டன'_வி.4.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ'_பட	.ஒ�.) 

$கலி.042-28 

 தாF இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) %�த&_ெப.(%�த&_ெப.) எ' ேதாழிைய
 

ைக கவியா $கலி.042-29 

 சாய&_ெப.(சாய&_ெப.) இ' மா	ப' சி� "ற#_ெப.("ற#_ெப.) சா	தர $கலி.042-

30 

 ஞாயி.�_ெப.(ஞாயி.�_ெப.) 4'ன	 இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) ேபால 

மா1�த� எ' $கலி.042-31 



 ஆயிைழ ேமனி-_ெப.(ேமனி_ெப.+-_ஒ..) பச-" $கலி.042-32 

 ேவ*ைக_ெப.(ேவ*ைக_ெப.) 

ெதாைல�த_ெப.எ�.(ெதாைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவறி ெபாறி 

வாரண�� $கலி.043-01 

 ஏ�� ம�-பி' இன வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) இமி	" 

ஊ�#_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.043-02 

 சா�த மர�தி' இய'ற உல
ைகயா& $கலி.043-03 

 ஐவன ெவ/ெந&_ெப.(ெந&_ெப.) அைற உர)2 

ெப1�_வி.எ�.(ெப1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�வா# $கலி.043-04 

 ஐயைன ஏ��வா# ேபால அணிெப.ற $கலி.043-05 

 ைம ப$ ெச'னி- பய மைல நாடைன $கலி.043-06 

 ைதயலா1 பா$வா# நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.043-07 

 தைகயவ	 ைக� ெசறி�த தா2ேபால க�த2_ெப.(கா�த2_ெப.) $கலி.043-08 

 4ைகயி'ேம& �#பி_ெப.(�#பி_ெப.) 

இ�
�#_ெப.எ�.(இ�
�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பைக எனி' 

$கலி.043-09 

 %.ற# வ!L# ெதாைலயா' த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) ந6டா	
�� $கலி.043-

10 

 ேதா.றைல நாணாேதா' �'� $கலி.043-11 

 ெவ�2" உட' ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

விய&_ெப.(விய&_ெப.) அைற [க# $கலி.043-12 

 இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) <*� இ� வைர 

ஊ	"_வி.எ�.(ஊ	_வி.+ண_இ.கா.+"_வி.எ�.�றி.) 

இழி"_வி.எ�.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+"_வி.எ�.�றி.) ஆ$# $கலி.043-13 

 வ�ைடமா' �ழவிய வள மைல நாடைன� $கலி.043-14 



 ெத�ள ெத!யிழா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

பா7�ைத $கலி.043-15 

 8/ ெபாறி மா' ெசவி ேபால ெவதி	 4ைள
 $கலி.043-16 

 க/ ெபாதி பாைள கழ'�_வி.எ�.(கழ&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�# ப/பி.ேற $கலி.043-17 

 மா� ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ.றா	_எனிL# பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) �.ற#_ெப.(�.ற#_ெப.) $கலி.043-18 

 %�த& ேத.றாேதா' �'� $கலி.043-19 

 "ண	 நிைல வளகி' �ள� 

அம	��_வி.எ�.(அம	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ட $கலி.043-20 

 "ண	 ம�-"_ெப.(ம�-"_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைர "ைர ெசலவி' 

$கலி.043-21 

 வய*�_எவ.(வய*�_வி.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) யாைன- பய மைல 

நாடைன $கலி.043-22 

 மண#_ெப.(மண#_ெப.) நா� க�-பினா1 ம��� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

பா7�ைத $கலி.043-23 

 க$*_ெப.அ.(க$#_ெப.அ.) க/ உ=ைவ அ7 ேபால வாைழ
 $கலி.043-24 

 ெகா$*_ெப.அ.(ெகா$#_ெப.அ.) கா1 �ைலெதாTஉ# 

<*�#_ெப.எ�.(<*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ$#ைபயா& 

$கலி.043-25 

 இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) உைர�தா	
� அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) 

நிைற
க& ஆ.றா
கா& $கலி.043-26 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) ெம1 �ற-பா' மைல $கலி.043-27 

 என ஆ*� $கலி.043-28 



 %7_வி.எ�.(%$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) திற#_ெப.(திற#_ெப.) 

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

ேதாழி
�_ெப.(ேதாழி_ெப.+
�_ெகா.ேவ.) $கலி.043-29 

 வா7ய ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதாK# 

வ �*கின_வி.4.(வ �*�_வி.+இ'_இ.கா.+அ_பட	.ப'.) $கலி.043-30 

 ஆ$ அைம ெவ.ப' அளி�த
கா& ேபா'ேற $கலி.043-31 

 கதி	 வி! கைன 9ட	
 கவி' 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நனH 

சார&_ெப.(சார&_ெப.) $கலி.044-01 

 எதிெரதி	 ஓ*கிய_ெப.எ�.(ஓ*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா& வைர 

அ$
க��_ெப.(அ$
க#_ெப.+அ��_சா!.) $கலி.044-02 

 அதி	 இைச அ�வி த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) அ# சிைன மிைச 

வ �ழ_�ைற.எ�.(வ �F_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.044-03 

 4தி	_இண	 ஊF ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

4ழ@�தா2 எ!ேவ*ைக $கலி.044-04 

 வ! 8த&_ெப.(8த&_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ேவழ#_ெப.(ேவழ#_ெப.) J 

ந�	 ேம& ெசா!தர $கலி.044-05 

 "! ெநகிF தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல	 அ# க/ வ �� 

எ1தி_வி.எ�.(எ1�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.044-06 

 தி� நய��_வி.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ��த'ன ேத# கமF 

விற&_ெப.(விற&_ெப.) ெவ.ப_ெப.(ெவ.ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.044-07 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) எBவ#_ெப.(எBவ#_ெப.) %!L# 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�2 இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) $கலி.044-08 

 எ'ைன># மைற�தா2 எ' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) 

ேக6$_வி.எ�.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.044-09 



 நி'ைன யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) 4'ன	- பழி 

%ற& தா'_த..9.(தா'_த..9.) நாணி $கலி.044-10 

 %�# ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) சிற-ப@# ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�2 

இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) $கலி.044-11 

 ேச!># மைற�தா2 எ' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) ேக6டா*� $கலி.044-12 

 ஓ�# ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) நிைலயைல என
 %ற& 

தா'_த..9.(தா'_த..9.) நாணி $கலி.044-13 

 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) அட வ��தி># ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�2 

இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) $கலி.044-14 

 ஆய4# மைற�தா2 எ' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) 

ேக6$_வி.எ�.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.044-15 

 மாய நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ப/"_ெப.(ப/"_ெப.) 

இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) %ற& 

தா'_த..9.(தா'_த..9.) நாணி $கலி.044-16 

 என ஆ*� $கலி.044-17 

 இைனயன த�ைம நிைனவன2 கா�தா*� $கலி.044-18 

 அைன அ�#_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) ப/பினா' நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

த�ைம கா�தவ2 $கலி.044-19 

 அ�#_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) �ய	 ஆ	 அஞ	 த�	
�# $கலி.044-20 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) ஆகி� 

ெச&க#_வி.4.(ெச&_வி.+
_இ.இ.கா.+அ#_த'.ப'.) 

ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) 

விைர�ேத $கலி.044-21 



 வி7ய&_ெப.(வி7ய&_ெப.) ெவ* கதி	 கா># ேவ1 அம& அக& அைற 

$கலி.045-01 

 க7 9ைன கவினிய க�த2_ெப.(கா�த2_ெப.) அ# �ைலயிைன $கலி.045-02 

 அ�#_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அவி	 உ�தி அர@ ந�	 உண& 

ெச�� $கலி.045-03 

 ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) மைல மிளி	-ப'ன கா.�ைட
 கைன 

ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) $கலி.045-04 

 உ�4
 க/O�தலி' உய	 �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) ஒலி ஓ7 $கலி.045-05 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) வ �ய நனH சார&_ெப.(சார&_ெப.) சில#பலி' க�ெமன 

$கலி.045-06 

 சி��7 �யி& எ\உ# ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) உய	 விற&_ெப.(விற&_ெப.) 

ெவ.ப_ெப.(ெவ.ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.045-07 

 கா& ெபார 8ட*கல கற*� இைச அ�வி நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

$கலி.045-08 

 மா& வைர மலி 9ைன மல	 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

எ'பேதா $கலி.045-09 

 "&_ெப.("&_ெப.) ஆரா- "ண	�சியா& 

"ல#பிய_ெப.எ�.("ல#"_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ' 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.045-10 

 ப& இதF_ெப.(இதF_ெப.) மல	 உ/க/ 

பச-ப_�ைற.எ�.(பச--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

சிைத�தைத $கலி.045-11 

 "க	_ெப.("க	_ெப.) 4க
 களிெறா$ "லி_ெப.("லி_ெப.) ெபா�� உழ
�# 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.045-12 



 அக& மைல அ$
க�த அைம 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

எ'பேதா $கலி.045-13 

 கைட என
 க)=# ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ைக#மிக எ' 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.045-14 

 தைடயின திர/ட_ெப.எ�.(திர2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) தைக வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

சிைத�தைத $கலி.045-15 

 9ட	 உற உற ந�/ட_ெப.எ�.(ந�2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

9�#"_ெப.(9�#"_ெப.) இமி	 அ$
க�த $கலி.045-16 

 விட	_ெப.(விட	_ெப.) வைர எ! ேவ*ைக_ெப.(ேவ*ைக_ெப.) இண	 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

எ'பேதா $கலி.045-17 

 யாம��#_ெப.எ�.(யாம#_ெப.+அ��_சா!.+உ#_சா!.) �யிலல2 அலம�# 

எ' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.045-18 

 காம� ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) கவி' 

வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சிைத�தைத $கலி.045-19 

 என ஆ*� $கலி.045-20 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) த�ைம பல %றி
 கழறலி' எ' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

$கலி.045-21 

 மைறயி& தா'_த..9.(தா'_த..9.) ம�@ற 

மண�த_ெப.எ�.(மண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந6"_ெப.(ந6"_ெப.) 

அ�கலா' $கலி.045-22 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) "ைர 8த&_ெப.(8த&_ெப.) அவ	- ேபணி 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) $கலி.045-23 

 உைற வைர�தன	 அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

உவ
�#_ெப.எ�.(உவ
�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாேள $கலி.045-

24 



 வ �யக# "ல#ப_�ைற.எ�.("ல#"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ6ட# ேபாகிய 

$கலி.046-01 

 மாஅ& அ# சிைற மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற� �#பி_ெப.(�#பி_ெப.) $கலி.046-02 

 வா1 இழி_வி.(இழி_வி.) கடா�த வா& ம�-"_ெப.(ம�-"_ெப.) ஒ��தேலா$ 

$கலி.046-03 

 ஆ1 ெபாறி உ=ைவ தா
கிய_ெப.எ�.(தா
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா=தி' $கலி.046-04 

 ேவ*ைக_ெப.(ேவ*ைக_ெப.) அ# சிைன என விற. "லி_ெப.("லி_ெப.) 

4.றி># $கலி.046-05 

 J# ெபாறி யாைன- "க	_ெப.("க	_ெப.) 4க#_ெப.(4க#_ெப.) ��கி># 

$கலி.046-06 

 வலி மி� ெவ�ளியா' வா2_ெப.(வா2_ெப.) 

உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ம'னைர $கலி.046-07 

 நய' நா7 ந6"_ெப.(ந6"_ெப.) ஆ
�# விைனவ	 ேபா& மறித�# $கலி.046-08 

 அய# இழி_வி.(இழி_வி.) அ�விய அணி மைல ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) நாட 

$கலி.046-09 

 ஏ� இர*� இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) இைட இரவினி& பத#_ெப.(பத#_ெப.) 

ெபறாஅ' $கலி.046-10 

 மாறிென' என
 %றி_வி.எ�.(%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மன#_ெப.(மன#_ெப.) 

ெகா2K#_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தா'_த..9.(தா'_த..9.) எ'ப $கலி.046-11 

 %$த& ேவ6ைகயா' �றி 

பா	��_வி.எ�.(பா	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) 

ெநா�சி- $கலி.046-12 

 பா$ ஓ	
�# ெசவிேயா$ ைபதேல' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ஆக 

$கலி.046-13 



 அ�H_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) ெசல@ ஆ	 இைட அ�ளி 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அளி ெபறாஅ' $கலி.046-14 

 வ��திென' என- பல வா1விYஉ# தா'_த..9.(தா'_த..9.) எ'ப $கலி.046-

15 

 நிைல உய	 கட@6�
 கட#_ெப.(கட#_ெப.) J/$ த'மா6$- $கலி.046-16 

 பல E=# மன�ேதா$ ைபதேல' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ஆக 

$கலி.046-17 

 கைன ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) ந$ நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) க/ மாற �றி ெபறாஅ' $கலி.046-18 

 "ைனயிழா1 எ' பழி நின
� உைர
�# தா'_த..9.(தா'_த..9.) எ'ப 

$கலி.046-19 

 �ளி நைச ேவ6ைகயா' மிைச பா$# "2ளி' த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) 

$கலி.046-20 

 அளி நைசஇ_வி.எ�.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ	@.ற 

அ'பிேன' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ஆக $கலி.046-21 

 என ஆ*� $கலி.046-22 

 கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ைக#மிக க/ படா எ'வயி' $கலி.046-23 

 "ல�தா># ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) 

ெபா1யாேன ெவ&�ைவ $கலி.046-24 

 இல*� தாF அ�விேயா$ அணி 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) மைல� $கலி.046-25 

 சில#"_ெப.(சில#"_ெப.) ேபா& %�வ %�# $கலி.046-26 

 இல*� ஏ	 எ& வைள இவKைட ேநாேய_ெப.(ேநா1_வி.+ஏ_சா!.) $கலி.046-27 



 ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) இர-பா' ேபா& எளிவ��# ெசா&)# 

உலக#_ெப.(உலக#_ெப.) $கலி.047-01 

 "ர-பா' ேபா&வ� ஓ	 ம�ைக># உைடய' $கலி.047-02 

 வ&லாைர வழிப6$ ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) அறி�தா' ேபா& $கலி.047-03 

 ந&லா	க/ ேதா'�#_ெப.எ�.(ேதா'�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அட
க4# உைடய' $கலி.047-04 

 இ&ேலா	 "'க/_ெப.("'க/_ெப.) ஈைகயி' தணி
க $கலி.047-05 

 வ&லா' ேபா&வ� ஓ	 வ'ைம># உைடய' $கலி.047-06 

 அ'னா'_ெப.(அ'ன'_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) ஒ�வ'_ெப.(ஒ�வ'_ெப.) 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) ஆ/தைக வி6$ எ'ைன� $கலி.047-07 

 ெசா&)# ெசா& ேக6V 9ட!ழா1 ப& மாO# $கலி.047-08 

 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) இ'றி அைமயேல' 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) எ'L# 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) 

ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.047-09 

 அ'னா'_ெப.(அ'ன'_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) ெசா& ந#"/ட& யா	
�# 

இ*� அ!�ஆயி' $கலி.047-10 

 எ' உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) பிற	
�# ஆ*� 

உளெகா&ேலா ந�8தா& $கலி.047-11 

 அறியா1_வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி	.ம.+ஆ1_4'.ஒ�.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ���வ& யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) எ'L# 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) 

ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.047-12 

 தமியேர �ணிகி.ற& ெப/7	
�# அ!�ஆயி' $கலி.047-13 

 அளியேரா எ# ேபால ஈ*� இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) 

வைல-ப6டா	 $கலி.047-14 



 வாழேல' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) எ'L# ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ந�-பி'_நி.எ�.(ந�-"_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) 

ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.047-15 

 ஏைழய	 என- பல	_பதி.ெப.(பல	_ெப.) %�# ெசா& பழி 

ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.047-16 

 E=* கா& நிைன-ப� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) அறிகேல' வ���வ& 

$கலி.047-17 

 E=*கா& ந�8தா& ந#4ேள EF�வ# $கலி.047-18 

 அவைன $கலி.047-19 

 நா/_ெப.(நா/_ெப.) அட ெபய	�த& நம
�# ஆ*� ஒ&லா� $கலி.047-20 

 ேபணின	 என-ப$த& ெப/ைம># அ'� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) $கலி.047-21 

 ெவௗவின' 4ய*�# மா�திர# வா என
 $கலி.047-22 

 %�ெவ' ேபால
 கா67 $கலி.047-23 

 ம.� அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) ேமஎவழி ேமவா1 

ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.047-24 

 ஆ# இழி_வி.(இழி_வி.) அணி மைல அல	 ேவ*ைக� தைக ேபால $கலி.048-01 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) A9 நைன க@2 திைச காவ&_ெப.(காவ&_ெப.) 

ெகாள.� ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.048-02 

 வா1 நி&லா வலி 4'பி' வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) ஊ� "க	_ெப.("க	_ெப.) 

4க- $கலி.048-03 

 ப$ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அ$
க�த மா வி9#" 

ஓ*கிய_ெப.எ�.(ஓ*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.048-04 

 க7 மர� ���திய கமF கடா# திகFத�# $கலி.048-05 



 ெப�*_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) களி.றின�ெதா$ வ �*�_ஏவ.(வ �*�_வி.) 

எ���_ெப.(எ���_ெப.) எ�F_ெப.(எ�F_ெப.) 4'பி' $கலி.048-06 

 இ�#_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) "லி_ெப.("லி_ெப.) மய
�.ற இக& மைல 

ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) நாட $கலி.048-07 

 வ �Fெபய. க*�லி' விளி ஓ	�த ஒ$
க�தா& $கலி.048-08 

 வா=# நா2_ெப.(நா2_ெப.) சிற�தவ2 வ���_ஏவ.(வ���_வி.) 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உ/ேடாகலி $கலி.048-09 

 தாF ெசறி க$*_ெப.அ.(க$#_ெப.அ.) கா-பி' தா1_ெப.(தா1_ெப.) 4'ன	 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) சார&_ெப.(சார&_ெப.) $கலி.048-10 

 ஊF உ� ேகாட&_ெப.(ேகாட&_ெப.) ேபா& எ& வைள உ�பவா& $கலி.048-11 

 இைனஇ�2 இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) என ஏ*கி 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) வர& 

நைசஇ_வி.எ�.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.048-12 

 நிைன �ய	 உழ-பவ2 பா$ இ& க/ பழி உ/ேடாகலி $கலி.048-13 

 இைனய2 எ'� எ$��_வி.எ�.(எ$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர.�# 

அய& 4'ன	 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 9ைன
 $கலி.048-14 

 கைன ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) ந�ல#_ெப.(ந�ல#_ெப.) 

ேபா& க/ பனி க)Fபவா& $கலி.048-15 

 ப& நாK# பட	 அட பசைலயா& உண-ப6டா2 $கலி.048-16 

 ெபா' உைர மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ'ன மாைம
க/ பழி உ/ேடாகலி 

$கலி.048-17 

 இ' 8ைர� ெச�#" அர.�# ெசBவி>2 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கலி.048-18 

 மி' உ� தளி	 அ'ன ெமலி@ 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர-பதா& $கலி.048-19 

 என ஆ*� $கலி.048-20 



 பி' ஈத&_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த&_ெதா.ெப.�றி.) ேவ/$# 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) பி!�ேதா2 ந6"_ெப.(ந6"_ெப.) என ந�வி- $கலி.048-21 

 J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) க/ ப$த)# அH9வ& 

தா*கிய_ெப.எ�.(தா*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.048-22 

 அ��_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) �ய	 அவல#_ெப.(அவல#_ெப.) <
கி' $கலி.048-

23 

 ம�*�_ெப.(ம�*�_ெப.) அறிவாரா மைலயிL# ெப!ேத $கலி.048-24 

 ெகா$வ! தா
கி_வி.எ�.(தா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெவ'ற_ெப.எ�.(ெவ&_வி.+'._இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) வ��தெமா$ $கலி.049-

01 

 ெந$_ெப.அ.(ெந$_ெப.அ.) வைர ம�*கி' 

�H9#_ெப.எ�.(�H9_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.049-02 

 நனவி& தா'_த..9.(தா'_த..9.) ெச1த� மன�த� ஆகலி' $கலி.049-03 

 கனவி& க/$ க�ெமன ெவRஇ $கலி.049-04 

 "�வதாக மல	�த_ெப.அ.(மல	�த_ெப.அ.) ேவ*ைகைய $கலி.049-05 

 அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) என 

உண	��_வி.எ�.(உண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அத' அணி 

நல#_ெப.(நல#_ெப.) 4�
கி $கலி.049-06 

 ேபணா 4'பி' த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) சின#_ெப.(சின#_ெப.) 

தணி���_வி.எ�.(தணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ# மர#_ெப.(மர#_ெப.) 

$கலி.049-07 

 காO#_ெப.எ�.(கா/_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா=தி' 

ேநா
க& ெச&லா�_எதி	.ம.வி.எ�.(ெச&_வி.ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$கலி.049-08 

 நாணி இைறH9# ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) மைல ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) 

நாட $கலி.049-09 



 ேபா� எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) மல	 உ/க/ இவ2மா6$ 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) இ'ன $கலி.049-10 

 காதைல எ'பேதா இனி� ம.� இ'னாேத $கலி.049-11 

 மி' ஓ�# க/ ஆக இ7 எ'னா1 

ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) எ'னா1 $கலி.049-12 

 இ'ன�_�றி.வி.4.(இ'_ெப.+அ�_பட	.ஒ�.) ஓ	 ஆ	 இைட ஈ*� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ�வைத $கலி.049-13 

 இ'"ற_�ைற.எ�.(இ'"�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அளி�தைன இவ2மா6$ 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) இ'ன $கலி.049-14 

 அ'பிைன எ'பேதா இனி� ம.� இ'னாேத $கலி.049-15 

 மண#_ெப.(மண#_ெப.) கமF மா	பிைன மH9 

இவ	_பதி.ெப.(இ_96.+அ	_பட	.ப'.) அ$
க# ேபாF�� $கலி.049-16 

 அண*�ைட ஆ	 இைட ஈ*� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ�வைத $கலி.049-17 

 இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) உறF இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) 

%�த&_ெப.(%�த&_ெப.) இவ2மா6$ ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) இ'ன 

$கலி.049-18 

 அ�ளிைன எ'பேதா இனி� ம.� இ'னாேத $கலி.049-19 

 ஒளி� ேவ&_ெப.(ேவ&_ெப.) வல' ஏ�தி ஒ�வ'_ெப.(ஒ�வ'_ெப.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) எ'னா� $கலி.049-20 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) இய*� ஆ	 இைட ஈ*� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

வ�வைத $கலி.049-21 

 அதனா& $கலி.049-22 

 இரவி' வார& ஐய விர@ வ � $கலி.049-23 

 அக& அைற வ!
�# சார&_ெப.(சார&_ெப.) $கலி.049-24 

 பக)# ெப�ைவ இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) தட 

ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதாேள_ெப.(ேதா2_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.049-25 



 வா*�ேகா& ெந&ெலா$ வா*கி வ�ைவக& $கலி.050-01 

 A*கி&_ெப.(A*கி&_ெப.) மிைச�த 4ழ�தா2 இ�#_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) 

பி7 $கலி.050-02 

 <*� இைல வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) நளி "
� ஞா*க	 $கலி.050-03 

 வ�ைட_ெப.(வ�ைட_ெப.) மட மறி ஊ	@ இைட� 

�H9#_ெப.எ�.(�H9_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.050-04 

 இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) <*� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இல*� ந�	 

ெவ.ப_ெப.(ெவ.ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.050-05 

 அரவி' ெபாறி># அண*�# 

"ண	�த_ெப.எ�.("ண	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.050-06 

 உர@ வி&ேம& அைச�த_ெப.எ�.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைகைய ஓரா*� $கலி.050-07 

 நிைரவைள 4'ைக எ' ேதாழிைய 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.050-08 

 ப7 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) பா>#_ெப.எ�.(பா1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ப9*_ெப.அ.(ப9ைம_ெப.) �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) ஏன&_ெப.(ஏன&_ெப.) $கலி.050-

09 

 க7த& மற-பி�தா1_ஆயி' இனி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.050-10 

 ெந7� உ2ள&_ெதா.ெப.(உ2K_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) ஓ#"த& ேவ/$# 

இவேள $கலி.050-11 

 ப& ேகா6 பலவி' பயி	-" உ� த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) கனி $கலி.050-12 

 அ&� அைற
 ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ/ 

அமைல� சி��7 $கலி.050-13 

 ந&%	�தா	 ெச&வ மக2_ெப.(மக2_ெப.) $கலி.050-14 

 ந�ேய வளியி' இக& மி�#_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேத�# களி�# $கலி.050-15 



 தளியி' சிற�தைன வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

"லவ	
� $கலி.050-16 

 அளிெயா$ ைக<வைல $கலி.050-17 

 அதனா& $கலி.050-18 

 க$ மா கட@Tஉ# ேகா& ேபா& எைன��# $கலி.050-19 

 ெகா$ைம_ெப.(ெகா$ைம_ெப.) இைலயாவ� அறி��# அ$-ப& $கலி.050-20 

 வைழ வள	 சார&_ெப.(சார&_ெப.) வ�ைட_ெப.(வ�ைட_ெப.) 

ந'_ெப.அ.(ந&_ெப.அ.) மா' $கலி.050-21 

 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) வள	-பவ	 ேபால 

பாரா67_வி.எ�.(பாரா6$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.050-22 

 உைழயி' பி!யி' பி!># $கலி.050-23 

 இைழ அணி அ&�&_ெப.(அ&�&_ெப.) எ' ேதாழிய� கவிேன $கலி.050-24 

 9ட	�ெதாVஇ ேகளா1 ெத�வி& நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) ஆ$# $கலி.051-

01 

 மண._ெப.(மண&_ெப.) சி.றி& காலி' சிைதயா அைட�சிய $கலி.051-02 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ப!��_வி.எ�.(ப!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ! ப��_ெப.(ப��_ெப.) 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ7 $கலி.051-03 

 ேநா த
க ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி� ப67 

ேம& ஓ	 நா2_ெப.(நா2_ெப.) $கலி.051-04 

 அ'ைன># யாL# இ��ேதமா இ&லிேர $கலி.051-05 

 உ/O ந�	 ேவ6ேட' என வ�தா.� 

அ'ைன_ெப.(அ'ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.051-06 

 அட	 ெபா. சிரக�தா& வா
கி 9ட!ழா1 $கலி.051-07 

 உ/O ந�	 ஊ67 வா எ'றா2 என யாL# $கலி.051-08 



 த'ைன அறியா�_எதி	.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச'ேற' ம.� எ'ைன $கலி.051-09 

 வைள 4'ைக ப.றி நலிய_�ைற.எ�.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெத�ம�தி6$ $கலி.051-10 

 அ'னா1_ெப.(அ'ைன_ெப.+ஆ1_விளி.ேவ.) இவெனா�வ' ெச1த� கா/ 

எ'ேறனா $கலி.051-11 

 அ'ைன_ெப.(அ'ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அலறி- பட	தர த'ைன 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.051-12 

 உ/O ந�	 வி
கினா' எ'ேறனா அ'ைன># $கலி.051-13 

 த'ைன- "ற#" அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�வ 

ம.� எ'ைன
 $கலி.051-14 

 கைட
க/ணா& ெகா&வா' ேபா& 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நைக
 

%6ட#_ெப.(%6ட#_ெப.) $கலி.051-15 

 ெச1தா' அ
_96.(அ_பதி.ெப.+
_ஒ..) க2வ' மக'_ெப.(மக'_ெப.) $கலி.051-

16 

 4ற# ெசவி மைற- பா1" 4ர/ 

ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "லி_ெப.("லி_ெப.) ெச.� 

$கலி.052-01 

 மற#_ெப.(மற#_ெப.) தைல
ெகா/ட P.�வ	 தைலவைன
 $கலி.052-02 

 �ற*� அ��தி$வா' ேபா& %	 8தி ம$�� அத' $கலி.052-03 

 நிற#_ெப.(நிற#_ெப.) சா7 4ர/ 

த�	�த_ெப.எ�.(த�	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�2 ம�-"_ெப.(ம�-"_ெப.) 

எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கலி.052-04 

 ம&லைர மற#_ெப.(மற#_ெப.) சா1�த மா& ேபா& த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) 

கிைள நா-ப/ $கலி.052-05 



 க& உய	 நனH சார&_ெப.(சார&_ெப.) 

கல��_வி.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இய)# நாட ேக2 $கலி.052-

06 

 தாமைர
_ெப.(தாமைர_ெப.+
_ஒ..) க/ணிைய த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) 

ந�H_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) சா�திைன $கலி.052-07 

 ேந	 இதF
 ேகாைதயா2 ெச1�றி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ!' $கலி.052-08 

 மண#_ெப.(மண#_ெப.) கமF நா.ற�த மைல 

நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பலி 

ெபTஉ#_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ#_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.052-09 

 அண*� என அH9வ	 சி��7ேயாேர $கலி.052-10 

 ஈ	� த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ஆைடைய எ&லி மாைலைய $கலி.052-11 

 ேசா	�� வ �F க�-பினா2 ெச1�றி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ!' $கலி.052-12 

 ஒளி திகF ெஞகிழிய	 கவைணய	 வி&ல	 $கலி.052-13 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) என ஆ	-பவ	 ஏன&_ெப.(ஏன&_ெப.) காவலேர 

$கலி.052-14 

 ஆர_�ைற.எ�.(ஆ	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா	பிைன அ/ணைல அளிைய 

$கலி.052-15 

 ஐ� அக& அ&�லா2 ெச1�றி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ!' $கலி.052-16 

 கறி வள	 சில#பி&_ெப.(சில#"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) வழ*க& ஆனா- 

$கலி.052-17 

 "லி_ெப.("லி_ெப.) எ'� ஓ	
�# இ
_96.(இ_பதி.ெப.+
_ஒ..) கலி ேகF ஊேர 

$கலி.052-18 

 என ஆ*� $கலி.052-19 

 வில*� ஓரா	_வி.4.(ஓ	_வி.+ஆ_எதி	.ம.+அ	_பட	.ப'.) ெம1 ஓ	-பி' 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) வாழா2 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) அ'றி $கலி.052-20 



 "ல# "கF ஒ�வ யாL# வாேழ' $கலி.052-21 

 அதனா& ெபாதி அவிF ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) �ைற 

%றி_வி.எ�.(%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.052-22 

 வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) அய	த& ேவ/$வ& ஆ*� $கலி.052-23 

 "�ைவ ேபா)# நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) வர@# 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) $கலி.052-24 

 வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) நா/_ெப.(நா/_ெப.) ஒ$
க4# கா/�வ& 

யாேன_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.+ஏ_சா!.) $கலி.052-25 

 வற'_ெப.(வற'_ெப.) உற& அறியாத வைழ அைம 

ந�H_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) சார&_ெப.(சார&_ெப.) $கலி.053-01 

 விற&_ெப.(விற&_ெப.) மைல விய&_ெப.(விய&_ெப.) அைற வ �F பி7 

உைழயதா $கலி.053-02 

 மற#_ெப.(மற#_ெப.) மி� ேவழ#_ெப.(ேவழ#_ெப.) த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) 

மா�ெகா2 ைம�தினா' $கலி.053-03 

 "க	_ெப.("க	_ெப.) 8த&_ெப.(8த&_ெப.) "/ 

ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "1 ேகா$ ேபால $கலி.053-04 

 உய	 4ைக ந�*_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) க�த2_ெப.(கா�த2_ெப.) நா2ேதா�# 

"தி� ஈன $கலி.053-05 

 அய# ந�தி அணிெபற அ�வி 

ஆ	��_வி.எ�.(ஆ	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழித�#_ெப.எ�.(இழித�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.053-06 

 பய மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

தைலஇய_ெப.எ�.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா$ சா& 

விற&_ெப.(விற&_ெப.) ெவ.ப_ெப.(ெவ.ப_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.053-07 
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மயி&_ெப.(மயி&_ெப.) இய& தள	" ஒ&கி $கலி.057-02 

 ஆ1 சில#"_ெப.(சில#"_ெப.) அ! 

ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அவி	 ஒளி இைழ இைம-ப 

$கலி.057-03 

 ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) என மி' என அண*� என யா� ஒ'�# $கலி.057-04 

 ெத!க&லா இைடயி'க/ க/ கவ	" ஒ�*� ஓட $கலி.057-05 

 வளைம சா& உய	 சிற-பி' 8�ைத_ெப.(8�ைத_ெப.) 

ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) விய&_ெப.(விய&_ெப.) நக	 $கலி.057-06 

 இளைமயா' எறி ப�ெதா$ இக�த�தா1 ேக2 இனி $கலி.057-07 

 J�_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) தா	_ெப.(தா	_ெப.) "ல	 

சா�தி' ெத'னவ'_ெப.(ெத'னவ'_ெப.) உய	 %ட& $கலி.057-08 

 ேத# பாய_�ைற.எ�.(பா1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அவிF ந�ல�� அல	 

ெவ'ற_ெப.எ�.(ெவ&_வி.+'._இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) அம	 உ/க/ $கலி.057-

09 

 ஏ�� ேகா6$ எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒ'னாதா	
� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) ேவலி' $கலி.057-10 

 ேச�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) இைனையயா& ஒ�தேதா சி'ெமாழி $கலி.057-

11 

 ெபாழி ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) வ/ைமயா' அேசாக# 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) காவிL2 $கலி.057-12 



 கழி கவி' இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மாவி' தளி	 

அ'னா1_ெப.(அ'ைன_ெப.+ஆ1_விளி.ேவ.) அத' தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$கலி.057-13 

 பைண அைம பா1 மா' ேத	 அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) 

ெச.றா	 நிற#_ெப.(நிற#_ெப.) 

பா1�த_ெப.எ�.(பா1_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.057-14 

 கைணயிL# ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ெச1த&_ெதா.ெப.(ெச1_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) கட-" அ'ேறா கன*�ழா1 

$கலி.057-15 

 வைக அைம த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) தாரா' ேகா$ உய	 ெபா�-பி'ேம& 

$கலி.057-16 

 தைக இண	 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவ*ைக_ெப.(ேவ*ைக_ெப.) மல	 அ'ன 

9ண*கினா1 $கலி.057-17 

 மத வலி மி� கடாஅ�� அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம�-பிL# $கலி.057-18 

 கதவவா& த
கேதா காF 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) $கலி.057-19 

 என ஆ*� $கலி.057-20 

 இைனயன %ற இைறH9" நில#_ெப.(நில#_ெப.) 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.057-21 

 நிைன>" ெந7� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) நிைன-பா2 ேபா& ம.� ஆ*ேக 

$கலி.057-22 

 �ைண அைம ேதாழிய	
� 

அம	�த_ெப.எ�.(அம	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க/ண2_�றி.வி.4.(க/_ெப.+அ2_பட	.ஒ�.) $கலி.057-23 

 மைன ஆ*�- ெபய	�தா2 எ' அறி@_ெப.(அறி@_ெப.) அக-ப$�ேத 

$கலி.057-24 



 வா	 உ� வண	 ஐ#பா& வண*� இைற ெந$_ெப.அ.(ெந$_ெப.அ.) 

ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) $கலி.058-01 

 ேப	 எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) மல	 உ/க/ பிைண எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) மா' 

ேநா
கி' $கலி.058-02 

 கா	 எதி	 தளி	 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கவி' ெப� 9ட	 8த&_ெப.(8த&_ெப.) 

$கலி.058-03 

 %	 எயி.�_ெப.(எயி.�_ெப.) 4ைக ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) ப& 

ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) 

"ைர>#_ெப.எ�.("ைர_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 89-பினா1 

$கலி.058-04 

 ேந	 சில#"_ெப.(சில#"_ெப.) அ! 

ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிைர ெதா7
 ைக வ �சிைன 

$கலி.058-05 

 ஆ	 உயி	 ெவௗவி
ெகா/$ அறி�த�யா� இற-பா1 ேக2 $கலி.058-06 

 உளனா எ' உயிைர உ/$ உய@ ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ைக#மிக $கலி.058-07 

 இளைமயா' உணராதா1 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இ&லாL# $கலி.058-08 

 கைளந	 இ& ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கவி' 

அறி��_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அணி��_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த# $கலி.058-09 

 வளைமயா' ேபா�த�த 8ம	_�றி.வி.4.(8#_பதி.ெப.+அ	_பட	.ப'.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ& எ'பா1 $கலி.058-10 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெமலி��_வி.எ�.(ெமலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அய	@ உற�இ நாK# எ' 

நலி>#_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

$கலி.058-11 



 மடைமயா' உணராதா1 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இ&லாL# $கலி.058-12 

 இைட நி&லா� எ1
�# நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) உ� 

அறி��_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அணி��_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த# $கலி.058-13 

 உைடைமயா& ேபா�த�த 8ம	_�றி.வி.4.(8#_பதி.ெப.+அ	_பட	.ப'.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ& எ'பா1 $கலி.058-14 

 அ&ல& %	��_வி.எ�.(%	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழி@ற 

அண*காகி அட�# ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) $கலி.058-15 

 ெசா&லிL# அறியாதா1 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இ&லாL# $கலி.058-16 

 ஒ&ைலேய 

உயி	ெவௗ@#_ெப.எ�.(ெவௗ@_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உ� 

அறி��_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அணி��_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த# $கலி.058-17 

 ெச&வ�தா& ேபா�த�த 8ம	_�றி.வி.4.(8#_பதி.ெப.+அ	_பட	.ப'.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ& எ'பா1 $கலி.058-18 

 என ஆ*� $கலி.058-19 

 ஒ�-பி' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ஒ�-ப� 8மைர 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ம.� இ� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) $கலி.058-20 

 ெபா�
கலா# வைர�� அ'றி- ெப!தாயி' ெபால*�ழா1 $கலி.058-21 

 ம��� இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஊ	 ம'ற��_ெப.(அ��_சா!.) 

மட&_ெப.(மட&_ெப.) ஏறி $கலி.058-22 

 நி�
�ெவ' ேபா&வ& யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ப$ பழிேய $கலி.058-23 

 தைள ெநகிF பிணி நிவ�த பாசைட� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.059-01 



 4ைள நிமி	�தைவ ேபா)# 4��
 ேகா& அவி	 ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) 

$கலி.059-02 

 அ$
க# நா�#_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அல	 

க�த2_ெப.(கா�த2_ெப.) 8/ ஏ	 த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ஏ	 உ�வி' 

$கலி.059-03 

 �$-" என- "ைர>#_ெப.எ�.("ைர_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

திர/ட_ெப.எ�.(திர2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேந	 அ! 4'ைக 

$கலி.059-04 

 9ட	 வி! விைன வா1�த <ைத># பாைவ># $கலி.059-05 

 விைளயாட_�ைற.எ�.(விைளயா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ! 

ெப1த_ெப.எ�.(ெப1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

அைம "ைன விைன $கலி.059-06 

 ஆ1 சில#"_ெப.(சில#"_ெப.) 

எ=��_வி.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ# சில இய)# 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.059-07 

 பி'L வி6$ இ�ளிய ஐ#பா& க/$ எ' பால $கலி.059-08 

 எ'ைன வி6$ இக�தர இற�த�வா1 ேக2 இனி $கலி.059-09 

 ம�ளி யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ம�2 உற 

இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) உ.ற� எவ' எ'L# $கலி.059-
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 அ�2 இைல இவ6� என அயலா	 நி. பழி
�*கா& $கலி.059-11 

 ைவ எயி.றவ	 நா-ப/ வைக அணி- 

ெபாலி��_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.059-12 

 ைதயி& ந�	 ஆ7ய_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) தைல-ப$வாேயா $கலி.059-13 



 உ�ளிழா1 ஒளி வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) உ2 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) யா� 

எ'L# $கலி.059-14 

 அ�2 இைல இவ6� என அயலா	 நி. பழி
�*கா& $கலி.059-15 

 ெபா1தல மகைளயா1 பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) மைன- பா7 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.059-16 

 எ1திய_ெப.எ�.(எ1�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பல	
� ஈ�த 

பய#_ெப.(பய#_ெப.) பய
கி.பேதா $கலி.059-17 

 ஆ1ெதா7 ஐ� உயி	�� இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) உ2 

ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) யா� எ'L# $கலி.059-18 

 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) இைல இவ6� என ெநா�மல	 பழி
�*கா& $கலி.059-

19 

 சி� 4�தைன- ேபணி சி� ேசா� ம$�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.059-20 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 8தலவெரா$ ந
க� ந'�_வி.அ.(ந'�_ெப.) 

இையவேதா $கலி.059-21 

 என ஆ*� $கலி.059-22 

 அைனயைவ உைளய@# யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) நின
� உைர�தைத 

$கலி.059-23 

 இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ெச1த� உதவாயாயி' ேசயிழா1 $கலி.059-24 

 ெச1தத' பய#_ெப.(பய#_ெப.) ப.� விடா� $கலி.059-25 

 நய#_ெப.(நய#_ெப.) ப.� வி7'_நி.எ�.(வி$_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) இ&ைல 

நைசஇேயா	 திற�ேத $கலி.059-26 

 9ண*� அணி வன 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 9ட	 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 8த&_ெப.(8த&_ெப.) $கலி.060-01 



 மண#_ெப.(மண#_ெப.) கமF ந�*_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மா!_ெப.(மா!.) வ �F இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) 

%�த&_ெப.(%�த&_ெப.) $கலி.060-02 

 8ண*� எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ஒ/_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) தி�தி 8ைழ ெநாசி 

மட ம�*�& $கலி.060-03 

 வண*� இைற வ! 4'ைக வ! ஆ	�த அ&�லா1 $கலி.060-04 

 க/ ஆ	�த நல�தாைர க�ெமன க/டவ	
� $கலி.060-05 

 உ2 நி'ற_ெப.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உயி	 எH9 �ய	 

ெச1த&_ெதா.ெப.(ெச1_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) $கலி.060-06 

 ெப/_ெப.(ெப/_ெப.) அ'� "ைனயிழா1 என
 

%றி_வி.எ�.(%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெதா\உ# ெதா=ேத 

$கலி.060-07 

 க/O# ந�ராக ந$*கின' இ' நகா1 $கலி.060-08 

 எ' ெச1தா' ெகா&ேலா இஃ� ஒ�த' த'க/ $கலி.060-09 

 ெபா�களி� அ'ன தைக சா#பி உ2_உ2 $கலி.060-10 

 உ��வா' ேபா)# உைட�� $கலி.060-11 

 ெத�வி'க/ காரண# இ'றி
 கல*�வா	
 க/$ ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

$கலி.060-12 

 வாரணவாசி- பத#_ெப.(பத#_ெப.) ெபய	�த& ஏதில $கலி.060-13 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) நி'ேம& ெகா2வ� எவ' $கலி.060-14 

 அல	4ைல ஆ1_இைழ ந&லா1 க�ெமன $கலி.060-15 

 ேப	 அம	 உ/க/ நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

உற�இய $கலி.060-16 

 ஆ	 அஞ	 எBவ#_ெப.(எBவ#_ெப.) உயி	 

வா*�#_ெப.எ�.(வா*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.060-17 



 ம.� இ� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

த��#_ெப.எ�.(த�	_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம���_ெப.(ம���_ெப.) 

அ�ளா1 ஒ/ெதாV $கலி.060-18 

 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 4க#_ெப.(4க#_ெப.) 

காO#_ெப.எ�.(கா/_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம��திேன' 

எ'Lமா& $கலி.060-19 

 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 4க#_ெப.(4க#_ெப.) தா'_த..9.(தா'_த..9.) 

ெபறி�_நி.எ�.(ெப�_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) அ&ல� ெகா'ேன $கலி.060-20 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) பிறி� யா�# இ&ேல& தி��திழா1 $கலி.060-21 

 எ' ெச1வா#ெகா& இனி நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.060-22 

 ெபா' ெச1வா# $கலி.060-23 

 ஆ� வில*கி� ெத�வி'க/ 

நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�வ'_ெப.(ஒ�வ'_ெப.) 

$கலி.060-24 

 %�# ெசா& வா1 என
 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அத' 

ப/"_ெப.(ப/"_ெப.) உணரா# $கலி.060-25 

 ேதற& எளி� எ'பா# நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.060-26 

 ஒ�வ'_ெப.(ஒ�வ'_ெப.) சா# ஆ� எளி� எ'பா# ம.� $கலி.060-27 

 சிறி� ஆ*ேக மாணா ஊ	 அ#ப& அல!' அல	க என $கலி.060-28 

 நாO#_ெப.எ�.(நாO_வி.+உ#_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நிைற># நய-" இ& 

பிற-" இலி $கலி.060-29 

 J/ ஆக#_ெப.(ஆக#_ெப.) 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைமயா' 

நய��_வி.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) 

$கலி.060-30 



 ேக/ைம_ெப.(ேக/ைம_ெப.) வி�-".றவைன எதி	 

நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.060-31 

 நா/_ெப.(நா/_ெப.) அட- ெபய	�த நயவர@ இ'ேற $கலி.060-32 

 எ&லா இஃ� ஒ�த' எ' ெபறா' ேக6ைட
 கா/ $கலி.061-01 

 ெச&வ#_ெப.(ெச&வ#_ெப.) கைடெகாள சாஅ1 சா'றவ	 $கலி.061-02 

 அ&ல& கைள த
க ேகளி�ைழ� 

ெச'�_வி.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.061-03 

 ெசா&)த&_ெதா.ெப.(ெசா&)_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) உ.� 

உைரக&லாதவ	 ேபால $கலி.061-04 

 ப& ஊF ெபய	��_வி.எ�.(ெபய	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ'ைன 

ேநா
�#_ெப.(ேநா
�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம.� 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ேநா
கி' $கலி.061-05 

 ெம&ல_வி.அ.(ெம'ைம_ெப.) இைறH9# தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கலி.061-06 

 எ&லா ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 4'ன�தா' ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

�றி�தா1ேபா& கா67ைன $கலி.061-07 

 நி'னி' விடாஅ நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) ேபா& தி!த�வா1 $கலி.061-08 

 எ' ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெபறாத� ஈ� எ' $கலி.061-09 

 ெசா&லி'_நி.எ�.(ெசா&_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) மறாத�வா2 ம'ேனா 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) $கலி.061-10 

 ெசறாஅ� ஈத&_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த&_ெதா.ெப.�றி.) இர�தா	
� 

ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) ஆ.றா� வாFதலி' $கலி.061-11 

 சாத)# %$மா# ம.� $கலி.061-12 

 இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) 

காதலி' யா	
�# 

ெகா$
�#_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 



வி=- ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) யா� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ேவ/7ய� 

$கலி.061-13 

 ேபதா1 ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) ேவ/$# "'க/ைம ஈ/$ இ&ைல 

யாழ $கலி.061-14 

 ம�ளி மட ேநா
கி' நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

எ'ைன $கலி.061-15 

 அ�ள �ய& ேவ/$வ& யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.061-16 

 அ'ைனேயா ம/$ அம	 அ6ட களி�_ெப.(களி�_ெப.) அ'னா'த'ைன 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $கலி.061-17 

 ஒ/ெதாV நா/_ெப.(நா/_ெப.) இல'_�றி.வி.4.(இ&_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) 

ம'ற இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) $கலி.061-18 

 ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ஏஎ $கலி.061-19 

 ப&லா	 ந
� எ2ள-ப$ மட&மா ஏறி $கலி.061-20 

 ம&ல&_ெப.(ம&ல&_ெப.) ஊ	 ஆ*க/ ப$ேம ந�#_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) 

8த&_ெப.(8த&_ெப.) $கலி.061-21 

 ந&கா2 க/மாறிவி7' என� ெச&வானா# $கலி.061-22 

 எ2ளி நகிL# வXஉ# இைடஇைட
 $கலி.061-23 

 க2வ	 ேபா& ேநா
கிL# 

ேநா
�#_ெப.(ேநா
�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �றி�த� $கலி.061-24 

 ெகா2ளா�_எதி	.ம.வி.எ�.(ெகா2_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_பட	.ஒ�.) ேபாகா
 

�ண'_ெப.(�ண'_ெப.) உைடய' எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.061-25 

 உ2ள#_ெப.(உ2ள#_ெப.) �ைறபடாவா� $கலி.061-26 

 ஏஎ இஃ� ஒ�த' நா/_ெப.(நா/_ெப.) 

இல'_�றி.வி.4.(இ&_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) 

த'ெனா$_ெப.(த'_பதி.ெப.+ஒ$_க�.ேவ.) $கலி.062-01 



 ேமேவ# எ'பாைர># ேமவின' ைக-ப.�# $கலி.062-02 

 ேமவிL# ேமவா
கைட># அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_96.+�_பட	.ஒ�.) 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) $கலி.062-03 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) அறிதி யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) 

அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_96.+�_பட	.ஒ�.) அறிக&ேல' J அம'ற $கலி.062-04 

 ெம&_ெப.அ.(ெம&_ெப.அ.) இண	 ெச&லா
 ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) 

அ'னா1_ெப.(அ'ைன_ெப.+ஆ1_விளி.ேவ.) நி'ைன 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.062-05 

 "&_ெப.("&_ெப.) இனி� ஆகலி' "&லிென' எ&லா $கலி.062-06 

 தம
� இனி� எ'� வலிதி' பிற	
� இ'னா $கலி.062-07 

 ெச1வ� ந'�_ெப.(ந'�_ெப.) ஆேமா ம.� $கலி.062-08 

 9ட	� ெதாV ேபா.றா1 கைள நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 4�
�ைறைம 

ேபா.றி
 ேக2 $கலி.062-09 

 ேவ6டா	
� இனி� ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) அ&ல� ந�	
� 

இனி� எ'� $கலி.062-10 

 உ/பேவா ந�	 உ/பவ	 $கலி.062-11 

 ெச1வ� அறிக&ேல' யா� ெச1ேவ'ெகாேலா $கலி.062-12 

 ஐ வா1 அரவி' இைட-ப6$ ைந வாரா $கலி.062-13 

 ைம இ& மதியி' 

விள*�#_ெப.எ�.(விள*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 4க�தாைர 

$கலி.062-14 

 ெவௗவி
 ெகாள)# அற' என
 க/ட'� $கலி.062-15 

 அறL# அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) க/ட.றாயி' திற' இ'றி 

$கலி.062-16 

 %�# ெசா& ேகளா' நலித�# ப/$ நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.062-

17 



 ேவ� அ&ல# எ'ப� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) உ/டா& அவெனா$ $கலி.062-

18 

 மா� உ/டP ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) 

நம
�_பதி.ெப.(ந#_த'.ப'.+
�_ெகா.ேவ.) $கலி.062-19 

 ேநா
�*கா& ேநா
கி� ெதா\உ# பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) கா/பா	 $கலி.063-01 

 <
� இலி <.�# பழி என
 ைக கவி��- $கலி.063-02 

 ேபா
�*கா& ேபா
� நிைந��_வி.எ�.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.063-03 

 கா
�#_ெப.எ�.(கா_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட#_ெப.(இட#_ெப.) அ'� இனி $கலி.063-04 

 எ&லா எவ' ெச1வா# $கலி.063-05 

 J
�ழா1 ெச&ல&_ெப.(ெச&ல&_ெப.) அவLைழ
 %உ1
 %உ1 $கலி.063-

06 

 வி�#பி_வி.எ�.(வி�#"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) வி6ேடL# ேபா&வ& எ' ேதா2ேம& 

$கலி.063-07 

 க�#"_ெப.(க�#"_ெப.) எ=� ெதா1யி.�� ெச&வ& ஈ*� ஆக $கலி.063-08 

 இ��தாேயா எ'� ஆ*� இற $கலி.063-09 

 அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

தி���அ7ேம& வ �F��_வி.எ�.(வ �F_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இர
�#_ெப.எ�.(இர
�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) த�	
�# $கலி.063-10 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ஆ�தலா' $கலி.063-11 

 கட#_ெப.(கட#_ெப.) J/$ ஒ�கா& ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ�ைத 

உட#ப6டா2 $கலி.063-12 

 எ'னாைம எ' ெம1 ெதா$ $கலி.063-13 



 இஃேதா அட*க
 ேக2 $கலி.063-14 

 நி'ெனா$ E=*கா& ந�># நில#_ெப.(நில#_ெப.) கிைளயா $கலி.063-15 

 எ'ெனா$ நி.ற& எளி� அ'ேறா ம.� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) $கலி.063-16 

 த'ெனா$_ெப.(த'_பதி.ெப.+ஒ$_க�.ேவ.) 

நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி$_ஏவ.(வி$_வி.) 

$கலி.063-17 

 அணி 4க#_ெப.(4க#_ெப.) மதி ஏ1-ப அ# மதிைய 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

$கலி.064-01 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4க#_ெப.(4க#_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) பி' 

ஒ-ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ-"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பி'னி'க/ $கலி.064-02 

 வி! 8/ P& 9.றிய_ெப.எ�.(9.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஈ	_ெப.அ.(ஈ	_ெப.அ.) இதF_ெப.(இதF_ெப.) அல! $கலி.064-03 

 அர@
க/ அணி உறF ஆர& மீ'_ெப.(மீ'_ெப.) தைக 

ஒ-ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ-"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.064-04 

 அ�#_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) பட	 க/டாைர� 

ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ*� இய)# $கலி.064-05 

 வி!��_வி.எ�.(வி!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலி %�தலா1 க/ைட 

எம
�- $கலி.064-06 

 ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) ெபா' ப$�ைவ ப/$ $கலி.064-07 

 ஏஎ எ&லா ெமாழிவ� க/ைட இஃ� ஒ�த' ெதா1யி& $கலி.064-08 

 எ=தி_வி.எ�.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) ெபா' ப$க# $கலி.064-09 



 உ=வ� உைடயேமா யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) $கலி.064-10 

 உ=தா1 $கலி.064-11 

 9�#"_ெப.(9�#"_ெப.) இமி	 J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அ# ந&லா1 யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.064-12 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) இைழ ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) இைழ�த_ெப.எ�.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம.� இஃேதா $கலி.064-13 

 க�#"_ெப.(க�#"_ெப.) எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) உழ@_ெப.(உழ@_ெப.) அ'ேறா ஒ�*ேக 

$கலி.064-14 

 �க2_ெப.(�க2_ெப.) அ� வா2_ெப.(வா2_ெப.) 4க#_ெப.(4க#_ெப.) 

ஒ-ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ-"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மல	�த_ெப.அ.(மல	�த_ெப.அ.) $கலி.064-15 

 �வைள># நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) உழ@_ெப.(உழ@_ெப.) அ'ேறா 

இகலி $கலி.064-16 

 4ைக மா� ெகா2K#_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எயி.றா1 இைவ_பதி.ெப.(இ_96.+ஐ_பட	.ப'.) அ&ல $கலி.064-17 

 எ' உ=வா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ம.� இனி $கலி.064-18 

 எ&லா ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) 

இைழ�த_ெப.எ�.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க�#"
�_ெப.(க�#"_ெப.+
�_ெகா.ேவ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) %� 

$கலி.064-19 

 4.� எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ந�ல_ெப.அ.(ந�ல#_ெப.) மல	 என 

உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.064-20 

 இ�#"_ெப.(இ�#"_ெப.) ஈ	_ெப.அ.(ஈ	_ெப.அ.) வ7 அ'ன உ/க6�# 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) $கலி.064-21 



 ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) ெபா' உ/$ எ'பா1 இனி $கலி.064-22 

 ந&லா1 இ�ைள_ெப.(இ�ைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேக2 $கலி.064-23 

 ஈ*ேக தைல-ப$வ' உ/டா' தைல-ெபயி' $கலி.064-24 

 ேவ��_ெப.(ேவ��_ெப.) ெகா/ட'ன பல $கலி.064-25 

 ஆ*� ஆக அ�_96.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ..) திற#_ெப.(திற#_ெப.) அ&லா
கா& 

ேவ*ைக_ெப.(ேவ*ைக_ெப.) வ � $கலி.064-26 

 4.� எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 9ண*� அணி J/ 

ஆக#_ெப.(ஆக#_ெப.) $கலி.064-27 

 ெபா1�� ஒ�கா& எ#ைம 4ய*கிைன ெச'ற�ேமா $கலி.064-28 

 4�� ஏ	 4�வலா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ப$# ெபா' 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) $கலி.064-29 

 உ�தி எறி��விட.� $கலி.064-30 

 தி��திழா1 ேகளா1 ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) ஊ	
� 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) சா)# $கலி.065-01 

 ெப� நைக அ&க& நிகF�த� ஒ�நிைலேய $கலி.065-02 

 ம'பைத எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) ம7�த இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) 

க*�&_ெப.(க*�&_ெப.) $கலி.065-03 

 அ# �கி&_ெப.(�கி&_ெப.) ேபா	ைவ அணிெபற� ைதஇA 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) $கலி.065-04 

 இ' சாய&_ெப.(சாய&_ெப.) மா	ப' �றி 

நி'ேற'_வி.4.(நி&_வி.+'._இ.கா.+ஏ'_த'.ஒ�.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ஆக $கலி.065-05 

 த�ர� தைற�த தைல># த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) க#ப)# $கலி.065-06 

 கார
 �ைற�� கைற-ப6$ வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) $கலி.065-07 



 ேச!யி' ேபாகா 4ட 4தி	 பா	-பாைன $கலி.065-08 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ேபா.�தி எ'றி 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) ஆ*ேக $கலி.065-09 

 பாரா �றழா பணியா ெபா=�_ெப.(ெபா=�_ெப.) அ'றி $கலி.065-10 

 யா	 இவ/_ெப.(இவ/_ெப.) நி'ற�	 என
 

%றி_வி.எ�.(%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைபெயன $கலி.065-11 

 ைவ கா/ 4� பக67' ப
க�தி' ேபாகா� $கலி.065-12 

 ைதயா& த#பல# தி'றிேயா எ'� த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.065-13 

 ப
� அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெகா/V என� 

தர)# யா� ஒ'�# $கலி.065-14 

 வா1வாேள' நி.ப க7� 

அக'�_வி.எ�.(அக'_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகமாறி $கலி.065-15 

 ைக-ப$
க-ப6டா1 சி�மி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ம.� 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.065-16 

 ஏைன- பிசா9 அ�2 எ'ைன நலித!' $கலி.065-17 

 இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஊ	- பலி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெபறாஅம& 

ெகா2ேவ' $கலி.065-18 

 என- பல@# தா*கா� வா1 பா7 நி.ப $கலி.065-19 

 4� பா	-பா' அHசின' ஆத&_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) 

அறி��_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) எHசா� $கலி.065-20 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக மண&_ெப.(மண&_ெப.) 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேம& <வ
 க/ேட 

$கலி.065-21 



 க7� அர.றி- Jச&_ெப.(Jச&_ெப.) 

ெதாட*கின'_வி.4.(ெதாட*�_வி.+இ'_இ.கா.+அ'_த'.ஒ�.) ஆ*ேக 

$கலி.065-22 

 ஒ$*கா வய�தி' ெகா$*_ெப.அ.(ெகா$#_ெப.அ.) ேகF 

க$*
/_ெப.(க$*க/_ெப.) $கலி.065-23 

 இ�#_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) "லி_ெப.("லி_ெப.) ெகா/மா	 நி��த வைல>2 

ஓ	 $கலி.065-24 

 ஏதி& �� ந! ப6ட.றா& காதல'_ெப.(காதல'_ெப.) $கலி.065-25 

 கா6சி_ெப.(கா6சி_ெப.) அ=*க_�ைற.எ�.(அ=*�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) ஊ	
� எலாஅ# $கலி.065-26 

 ஆ�ல# ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விைள�தைத 

எ'�# த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.065-27 

 வாF
ைக_ெப.(வாF
ைக_ெப.) அ�வாக
 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 4� பா	-பா' 

$கலி.065-28 

 வ �F
ைக- ெப�*_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) க�*_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) %�� 

$கலி.065-29 

 வ �*�_ஏவ.(வ �*�_வி.) ந�	 அவிF ந�ல#_ெப.(ந�ல#_ெப.) பக	பவ	 வய. 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.066-01 

 ஞா*க	 மல	 EFத�� ஊ	 "��த வ! வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) $கலி.066-02 

 ஓ*�_ஏவ.(ஓ*�_வி.) உய	 எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) யாைன
 கைன கடா# 

கமF நா.ற#_ெப.(நா.ற#_ெப.) $கலி.066-03 

 ஆ*� அைவ வி���_ெப.(வி���_ெப.) ஆ.ற பக&_ெப.(பக&_ெப.) அ&கி 

க*�லா' $கலி.066-04 

 வ �*�_ஏவ.(வ �*�_வி.) இைற வ$ ெகாள வ �=ந	- "ண	�தவ	 $கலி.066-05 

 ேத# கமF க�-பிL2 அ�#" அவிF ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

4&ைல_ெப.(4&ைல_ெப.) $கலி.066-06 



 பா1��_வி.எ�.(பா1_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதி பட	 

த�	��_வி.எ�.(த�	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப/$ தா# 

மRஇய_ெப.எ�.(ம!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.066-07 

 J# ெபா1ைக_ெப.(ெபா1ைக_ெப.) 

மற��_வி.எ�.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2ளா- 

"ன&_ெப.("ன&_ெப.) அணி ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஊர $கலி.066-08 

 அைண ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அம	 �ைண- "ண	��_வி.எ�.("ண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.066-09 

 மண மைனயா1 என வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம&லலி' மா/"_ெப.(மா/"_ெப.) அ'ேறா $கலி.066-10 

 ெபா�
 ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கBைவயி' 

J அணி- ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.066-11 

 வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) அ# கமF நா.ற#_ெப.(நா.ற#_ெப.) ைவகைற- 

ெப.றைத $கலி.066-12 

 கன)# ேநா1� தைல># ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) கன* �ைழயவெரா$ 

$கலி.066-13 

 "ன&_ெப.("ன&_ெப.) உளா1 என 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Jசலி' 

ெப!�_ெப.(ெப!�_ெப.) அ'ேறா $கலி.066-14 

 தா	_ெப.(தா	_ெப.) ேகா/டா2_வி.4.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+ஆ2_பட	.ஒ�.) 

தைல
 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) த$மாறி- 

J/ட_ெப.எ�.(J/_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.066-15 

 ஈரணி சிைதயா� எ# இ& வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி'றைத $கலி.066-16 



 தண�தத' தைல># ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) தள!யலவெரா$ $கலி.066-17 

 �ண*ைகயா1 என வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கBைவயி' கட-" அ'ேறா $கலி.066-18 

 ஒளி J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 8தலாேரா$ ஓ	 அணி- 

ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.066-19 

 களி த6ப வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ
_96.(இ_பதி.ெப.+
_ஒ..) கவி' காண இைய�தைத $கலி.066-20 

 என ஆ*� $கலி.066-21 

 அளி ெப.ேற# எ#ைம ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) அ�ளிைன விளியா� 

$கலி.066-22 

 ேவ6டP	 திற��_ெப.(திற#_ெப.+அ��_சா!.) 

வி�#பிய_ெப.எ�.(வி�#"_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) பாகL# $கலி.066-23 

 ந�67�தா1 எ'� கடாஅ# க$� தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	 $கலி.066-24 

 J6$ விடாஅ நி��� $கலி.066-25 

 கா	 4.றி_வி.எ�.(4.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இண	 ஊF�த கமF 

ேதா6ட மல	 ேவ1��_வி.எ�.(ேவ1_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.067-01 

 சீ	 4.றி_வி.எ�.(4.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

"லவ	_ெப.("லவ	_ெப.) வா1� சிற-"_ெப.(சிற-"_ெப.) 

எ1தி_வி.எ�.(எ1�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ� நில#_ெப.(நில#_ெப.) 

$கலி.067-02 

 தா	_ெப.(தா	_ெப.) 4.றிய� ேபால தைக 

J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைவைய த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) 

$கலி.067-03 

 ந�	 4.றி_வி.எ�.(4.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மதி&_ெப.(மதி&_ெப.) 

ெபாXஉ# பைக அ&லா& ேநராதா	 $கலி.067-04 



 ேபா	 4.� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) அறியாத "!ைச EF 

"ன&_ெப.("ன&_ெப.) ஊர'_ெப.(ஊர'_ெப.) $கலி.067-05 

 நல�தைக எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) உ/க/ ந&லா	 த# ேகாைதயா& 

$கலி.067-06 

 அைல�த_ெப.எ�.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "/ வ$ கா67 

அ'"_ெப.(அ'"_ெப.) இ'றி வ!' எ&லா $கலி.067-07 

 "ல-ெப' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) எ'ேப'ம' அ� நிைலேய அவ. 

காணி'_நி.எ�.(கா/_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.067-08 

 கல-ெப' எ'L# இ
_96.(இ_பதி.ெப.+
_ஒ..) ைகய� 

ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.067-09 

 ேகா$ எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) அக& அ&�. ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) அ'னா	 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) AFகி $கலி.067-10 

 பா$ அழி சா�தின' ப/"_ெப.(ப/"_ெப.) இ'றி வ!' எ&லா $கலி.067-11 

 ஊ$ெவ' எ'ேப'ம' அ� நிைலேய அவ. 

காணி'_நி.எ�.(கா/_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.067-12 

 %$ெவ' எ'L# இ
_96.(இ_பதி.ெப.+
_ஒ..) ெகா2ைக இ& 

ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.067-13 

 இனி- "ண	�த_ெப.எ�.("ண	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ந&லா	 இல*� எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உறாஅலி' 

$கலி.067-14 

 நனி� சிவ�த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ$
 கா67 

நா/_ெப.(நா/_ெப.) இ'றி வ!' எ&லா $கலி.067-15 

 �னி-ெப' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) எ'ேப'ம' அ� நிைலேய அவ. 

காணி'_நி.எ�.(கா/_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.067-16 

 தனி�ேத தா=# இ�_96.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ..) தனி இ& 

ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.067-17 

 என ஆ*� $கலி.067-18 



 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) "ைர ஏ	 8தா& தா# எ/ணியைவ 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) $கலி.067-19 

 �ைறேபாத& ஒ&)ேமா < 

ஆகா�_எதி	.ம.வி.எ�.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ*ேக $கலி.067-

20 

 அைற 

ேபா�#_ெப.எ�.(ேபா_வி.+
_ெபா�.உ�.+உ#_ெப.எ�.�றி.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) உைடயா	
� $கலி.067-21 

 ெபா� ெமாழி பிற	
� இ'றி 4=� ஆK# ெச&வ	
� $கலி.068-01 

 மதி ெமாழி இட& மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விைனவ	 ேபா& வ&லவ	 

$கலி.068-02 

 ெச� ெமாழி சீ�த ெசவி ெச� ஆக $கலி.068-03 

 4� ெமாழி ந�ரா "ல'_ெப.("ல'_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) 

உழவ	_ெப.(உழவ	_ெப.) $கலி.068-04 

 "�_ெப.அ.("�_ெப.அ.) ெமாழி %6$/O# "!ைச EF "ன&_ெப.("ன&_ெப.) 

ஊர $கலி.068-05 

 ஊர'_ெப.(ஊர'_ெப.) ம' உர' அ&ல' 

நம
�_பதி.ெப.(ந#_த'.ப'.+
�_ெகா.ேவ.) எ'ன உட' வாளா� $கலி.068-06 

 ஓ	 ஊ	 ெதா
� இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெப/7�2 ேநராகி $கலி.068-07 

 கைளயா நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) �றி 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ# கதவ#_ெப.(கதவ#_ெப.) 

ேச	��_வி.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைச�த_ெப.எ�.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைக $கலி.068-08 

 வைளயி'வா1 விட& மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மகளிைர ேநாேவேமா 

$கலி.068-09 



 ேக2 அல' நம
�_பதி.ெப.(ந#_த'.ப'.+
�_ெகா.ேவ.) 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) ��க'மி' என ம.� எ# 

$கலி.068-10 

 ேதாெளா$ பைகப6$ நிைன வா$ ெநHச�ேத# $கலி.068-11 

 ஊ7யா	 நல#_ெப.(நல#_ெப.) ேத#ப_�ைற.எ�.(ேத#"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஒ7ெயறி�� அவ	வயி' $கலி.068-12 

 மா& த�	
�# அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) 

மா	"_ெப.(மா	"_ெப.) எ'� 

எ=�த_ெப.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா& ேநாேவேமா 

$கலி.068-13 

 4ைக வா1�த 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) பாய
 �ைழ�த 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) தா	_ெப.(தா	_ெப.) எ2ள $கலி.068-14 

 வைக வ!� ெச-பிL2 ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாைதேய# $கலி.068-15 

 ேச!யா& ெச'�_வி.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ேச	�த_ெப.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ& வினாயின' $கலி.068-16 

 ேதெரா$ தி!த�# பாகைன- பழி-ேபேமா $கலி.068-17 

 ஒலி ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 9#ைமயா' 

மண மைன �றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ# இ& 

$கலி.068-18 

 ெபாலிக_விய*.வி.4.(ெபாலி_வி.+க_விய*.வி.4.�றி.) என- "��த 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) "ைலயைன
 

க/ட_ெப.எ�.(கா/_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) $கலி.068-19 

 என ஆ*� $கலி.068-20 

 நனவினா' ேவறா�# ேவளா 4ய
க# $கலி.068-21 



 மைன வ!' ெப.�_வி.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உவ��_வி.எ�.(உவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம.� எ# 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.068-

22 

 இைனய	 என உண	�தா	 எ'� ஏ
க.� ஆ*� $கலி.068-23 

 கனவினா' எ1திய_ெப.எ�.(எ1�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச&வ�� 

அைனயேத $கலி.068-24 

 ஐய எம
�_பதி.ெப.(எ#_பதி.ெப.+
�_ெகா.ேவ.) நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

மா	"_ெப.(மா	"_ெப.) $கலி.068-25 

 ேபா� அவிF பனி- ெபா1ைக_ெப.(ெபா1ைக_ெப.) "�வ� தைளவி6ட 

$கலி.069-01 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) EF தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ..) தனி மல	- 

"ற#_ெப.("ற#_ெப.) ேச	" $கலி.069-02 

 காத&_ெப.(காத&_ெப.) ெகா2 வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

கலி*க��2 ஒ$*கிய_ெப.எ�.(ஒ$*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$கலி.069-03 

 மாத	_ெப.(மாத	_ெப.) ெகா2 மா' ேநா
கி' மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) �ைணயாக $கலி.069-04 

 ஓ�ைட அ�தண' எ! வல# 

ெச1வா'_வி.4.(ெச1_வி.+B_இ.இ.கா.+ஆ'_பட	.ஒ�.) ேபா& $கலி.069-05 

 ஆ1 <வி அ'ன#_ெப.(அ'ன#_ெப.) த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) அணி நைட- 

ெபைடெயா$ $கலி.069-06 

 ேமதக� தி!தXஉ# மி� "ன&_ெப.("ன&_ெப.) ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஊர 

$கலி.069-07 

 ெத2 அ!� சில#"_ெப.(சில#"_ெப.) 

ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெத�வி'க/ 

தா
கி_வி.எ�.(தா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.069-08 



 உ2ள#_ெப.(உ2ள#_ெப.) 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒழி�தாைள
 �ைற 

%றி
 ெகாள நி'றா1 $கலி.069-09 

 �ணி�த� பிறிதாக �ணிவில2 இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) 

என $கலி.069-10 

 பணி�தா1 ேபா& வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ/$- 

பயனில ெமாழிவாேயா $கலி.069-11 

 ப6$ழி அறியா�_எதி	.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பாகைன� ேதெரா$# $கலி.069-12 

 வி6$ அவ2_பதி.ெப.(அ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) வர& 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வி���_ெப.(வி���_ெப.) ஏ.�
ெகாள நி'றா1 $கலி.069-13 

 ெநHச�த பிறவாக நிைறயில2 இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) 

என $கலி.069-14 

 வHச�தா' வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ*� வலி 

அைல�த�வாேயா $கலி.069-15 

 இண	 தைத த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) காவி' இய'ற 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) �றி 

வ�தா2_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ2_பட	.ஒ�.) $கலி.069-16 

 "ண	வினி& "க'� ஆ*ேக "னலாட- ப/ணியா1 $கலி.069-17 

 த�
கிய பிறவாக த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) 

இல2_�றி.வி.4.(இ&_ெப.+அ2_பட	.ஒ�.) 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) என $கலி.069-18 

 ெச�
கினா& வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ*�� ெசா& 

உ��த�வாேயா $கலி.069-19 

 என ஆ*� $கலி.069-20 



 த�
ேக# ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ந&க& வி�-".�� $கலி.069-21 

 தாF�தா1 ேபா& வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தகவில 

ெச1யா�_எதி	.ம.வி.எ�.(ெச1_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.069-22 

 EF�தைவ ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம.� 

எ#ைம># உ2Kவா1 $கலி.069-23 

 வ �F�தா	 வி�-"_ெப.(வி�-"_ெப.) அ.ற
கா& $கலி.069-24 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற#_ெப.) மல	- ெபா1ைக_ெப.(ெபா1ைக_ெப.) 

மகிF��_வி.எ�.(மகிF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$# 

அ'ன#_ெப.(அ'ன#_ெப.) த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.070-01 
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 இ� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) உழ�த&_ெதா.ெப.(உழ_வி.+�த&_ெதா.ெப.�றி.) 

எம
�_பதி.ெப.(எ#_பதி.ெப.+
�_ெகா.ேவ.) $கலி.072-26 

 அக' �ைற அணி ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) "தெலா$ 

தாF�த_ெப.எ�.(தாF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.073-01 

 பக'ைற- J உற ந�/ட_ெப.எ�.(ந�2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாசைட� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.073-02 

 க/ ெபார ஒளி வி6ட ெவ2ளிய வ2ள�தா' $கலி.073-03 

 த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) கமF ந��_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) ேதற& உ/பவ2 

4க#_ெப.(4க#_ெப.) ேபால $கலி.073-04 

 வ/ பிணி தைள விYஉ# வய&_ெப.(வய&_ெப.) அணி 

ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஊர $கலி.073-05 

 ேநாத
கா1 என நி'ைன ெநா�த�வா	 இ&வழி $கலி.073-06 

 த��_ெப.(த��_ெப.) இேல' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) என� 

ேத.றிய_ெப.எ�.(ேத.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�திம' $கலி.073-07 

 ெஞகிF_ஏவ.(ெஞகிF_வி.+ண_4'.ஒ�.) ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) இைளயவ	 

இைட 4ைல� தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேசா	�� $கலி.073-08 

 இதF_ெப.(இதF_ெப.) வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) 

இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) க/ணி 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா
கா& $கலி.073-09 

 கன.றி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெச1வ� க7�த�வா	 இ&வழி $கலி.073-10 



 மன�தி&_ெப.(மன#_ெப.+அ��_சா!.+இ&_இட.ேவ.) த��_ெப.(த��_ெப.) 

இல'_�றி.வி.4.(இ&_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) என 

மய
கிய_ெப.எ�.(மய
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�திம' $கலி.073-11 

 அலமர& உ/க/ணா	 ஆ1 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) �ைழ�த 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.073-12 

 மல	 மா	பி' ம�-ப6ட சா�த#_ெப.(சா�த#_ெப.) 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா
கா& $கலி.073-13 

 எ'ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெச1யிL# உைர�த�வா	 இ&வழி $கலி.073-
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 4' அ7- பணி��_வி.எ�.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ#ைம 

உண	�திய_ெப.எ�.(உண	��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�திம' 

$கலி.073-15 

 நிைர ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) ந&லவ	 �ண*ைக>2 தைல
 

ெகா2ள_�ைற.எ�.(ெகா2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.073-16 

 கைரயிைட
 கிழி�த நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) காழக# 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா
கா& $கலி.073-17 

 என ஆ*� $கலி.073-18 

 ம/$ ந�	 ஆரா மலி கட&_ெப.(கட&_ெப.) ேபா)# 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.073-19 

 த/டா- பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) தைல
ெகா2ள நாK# $கலி.073-20 

 "ல� தைக- ெப/7ைர� ேத.றி ம.� யா#_எனி' $கலி.073-21 

 ேதாலாேமா நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெபா1 

ம�/$_வி.எ�.(ம�2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.073-22 

 ெபா1ைக-_ெப.(ெபா1ைக_ெப.+-_ஒ..) J- "தி� உ/ட வ! 

வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) கழி- J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$கலி.074-01 



 ெந1த&_ெப.(ெந1த&_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

அம	��_வி.எ�.(அம	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ7 பாசைட� 

ேச-பிL2 $கலி.074-02 

 ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இய.றிய� ேபால 

வய&_ெப.(வய&_ெப.) J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.074-03 

 ைம த"_வி.(த"_வி.) கிள	 ெகா6ைட மா/ பதி- பட	தXஉ# $கலி.074-04 

 ெகா1 �ைழ அைக காHசி� �ைற அணி ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஊர 

$கலி.074-05 

 அ'"_ெப.(அ'"_ெப.) இல'_�றி.வி.4.(இ&_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) அற' 

இல'_�றி.வி.4.(இ&_ெப.+அ'_பட	.ஒ�.) என-படா' என 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.074-06 

 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) "கF பல பா$# பாணL# ஏ4.றா' $கலி.074-

07 

 நH9_ெப.(நH9_ெப.) உயி	 ெச��த)# 

அறி��_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/டா*� அளி 

இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) $கலி.074-08 

 க/$# நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெமாழி ேத�# ெப/7�# ஏ4.றா	 

$கலி.074-09 

 4'பக& தைல
%7 ந'பக& அவ2_பதி.ெப.(அ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) 

ந��� $கலி.074-10 

 பி'பக& பிற	� ேத�# ெநHச4# ஏ4.றா1 $கலி.074-11 

 என ஆ*� $கலி.074-12 

 கி/கிணி மணி� தாேரா$ ஒலி�� 

ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ/_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) 

ெதா7- $கலி.074-13 



 ேப	 அம	
 க/ணா	
�# ப$ வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) என $கலி.074-14 

 ஊரவ	 உட' நக� தி!த�# $கலி.074-15 

 ேத	 ஏ4.ற'� நி'னிL# ெப!ேத $கலி.074-16 

 ந�	 ஆ	 ெச�வி& ெந1தெலா$ 

ந�7ய_ெப.எ�.(ந�$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.075-01 

 ேந	 இதF_ெப.(இதF_ெப.) ஆ#ப&_ெப.(ஆ#ப&_ெப.) நிைர 

இதF_ெப.(இதF_ெப.) ெகா/மா	 $கலி.075-02 

 சீ	 ஆ	 ேசயிைழ ஒலி-ப 

ஓ$#_ெப.எ�.(ஓ$_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.075-03 

 ஓைர மகளி	_ெப.) ஓைத ெவRஇ 

எ=��_வி.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.075-04 

 ஆர& ஆ	ைக அ# சிைற� ெதா=தி $கலி.075-05 

 உய	�த_ெப.எ�.(உய	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா*க	 உய	 

மர#_ெப.(மர#_ெப.) ஏறி $கலி.075-06 

 அம	
 க/ மகளி	_ெப.) அல-பிய அ� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) $கலி.075-07 

 தம	
� உைர-பன ேபா& ப& �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) பயி.�# $கலி.075-08 

 உய	�த_ெப.எ�.(உய	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா!' ஒலி 

ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஊர'_ெப.(ஊர'_ெப.) $கலி.075-09 

 "�ேவா	- "ண	த& ெவ1ய'_ஆயி' $கலி.075-10 

 வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) நாளா& ைவக)# 

அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_96.+�_பட	.ஒ�.) யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.075-
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 �ேவ'_வி.4.(ேநா_வி.+B_இ.இ.கா.+ஏ'_த'.ஒ�.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

ேநாவா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) என $கலி.075-12 



 எ. பா	��_வி.எ�.(பா	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�ேவா1 ேக2 இனி� 

ெத.ெறன $கலி.075-13 

 எ&லிைன வ�தி_வி.4.(வா_வி.+��_(?)+இ_4'.ஒ�.) எவ' �றி�தைன 

என� $கலி.075-14 

 ெசா&லாதி�-ேபனாயி' ஒ&ெலன $கலி.075-15 

 வி!உைள
 கலி மா' ேதெரா$ 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.075-16 

 வி���_ெப.(வி���_ெப.) எதி	ேகாடலி' மற-ப& எ'�# $கலி.075-17 

 வா7ய Jெவா$ வார& எ# மைன என $கலி.075-18 

 ஊ7யி�-ேபனாயி' ந�டா� $கலி.075-19 

 அ�9 ஆறாக உண!ய வ�பவ' $கலி.075-20 

 ெபா1� E2_ெப.(E2_ெப.) அHசி- "லேவ' ஆ�வ& $கலி.075-21 

 பக&_ெப.(பக&_ெப.) ஆ/$ அ&கிைன பர�த எ'� 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.075-22 

 இகலியி�-ேபனாயி' தா'_த..9.(தா'_த..9.) த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) 

$கலி.075-23 

 4த&வ'_ெப.(4த&வ'_ெப.) ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) ெபய	 

4ைற>ளி- ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.075-24 

 "த&வ. "&லி- ெபா1� �யி& 

�H9#_ெப.எ�.(�H9_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.075-25 

 ஆ*க $கலி.075-26 

 வி���_ெப.(வி���_ெப.) எதி	 ெகா2ள@# ெபா1� E2_ெப.(E2_ெப.) 

அHச@# $கலி.075-27 

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

"த&வைன 4ய*க
 காண@# $கலி.075-28 



 ஆ*� அவி��_வி.எ�.(அவி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒழி># எ' 

"லவி தா*கா� $கலி.075-29 

 அB_அB இட�தா' அைவஅைவ காண $கலி.075-30 

 J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) க/ மகளி	_ெப.) "ைன நல#_ெப.(நல#_ெப.) 

சிைத
�#_ெப.எ�.(சிைத_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$கலி.075-31 

 மாய மகிFந'_ெப.(மகிFந'_ெப.) பர�ைதைம $கலி.075-32 

 ேநாெவ' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கட'_ெப.(கட'_ெப.) 

நம
�_பதி.ெப.(ந#_த'.ப'.+
�_ெகா.ேவ.) எனேவ $கலி.075-33 

 "ைனஇைழ ேநா
கி># "ன&_ெப.("ன&_ெப.) ஆட- "ற#_ெப.("ற#_ெப.) 

EF��# $கலி.076-01 

 அணி வ! ைதஇ># ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) இ& 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வண*கி># $கலி.076-02 

 நிைன>" வ���#_ெப.எ�.(வ���_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ� 

ெந$�தைக_ெப.(ெந$�தைக_ெப.) திற��_ெப.(திற#_ெப.+அ��_சா!.) 

இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஊ	 $கலி.076-03 

 இைனய2 எ'� எ$��_வி.எ�.(எ$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓத.� 

அைனையேயா ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) என $கலி.076-04 

 வின@தியாயி' விள*கிழா1 ேக2 இனி $கலி.076-05 

 ெசB_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) விர&_ெப.(விர&_ெப.) சிவ-" ஊர� 

ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) ெச'றா1 எ'� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) $கலி.076-06 

 ெபௗவ ந�	� சா1
 ெகா=தி- பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) த�தைன�த.ேகா 

$கலி.076-07 

 ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) உ.றவ	 காணா� க$�த 

ெசா& $கலி.076-08 



 ஒBவா எ'� உணரா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நிைலேய உைர�தைத $கலி.076-09 

 ஒ$*கி_வி.எ�.(ஒ$*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) "க&_ெப.("க&_ெப.) 

ஒ&ேல#_வி.4.(ஒ&)_வி.+ண_இ.கா.+ண_எதி	.ம.+எ#_த'.ப'.) ெபய	தர 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) க/$ $கலி.076-10 

 ெந$A* கய மல	 வா*கி ெநறி��� த�தைன�த.ேகா $கலி.076-11 

 வி$�தவ	 விர� இ'றி எ$�த_ெப.எ�.(எ$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெசா& ெபா1யாக
 $கலி.076-12 

 க7�த�# இைலயா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) கழறிய வ�தைத $கலி.076-13 

 வ! ேத.றா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) என வண*� இைற 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) ப.றி $கலி.076-14 

 ெத! ேவ1� ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) க�#"_ெப.(க�#"_ெப.) எ=தி� 

ெதா1யி& ெச1தைன�த.ேகா $கலி.076-15 

 "!" ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) ஆய�தா	 ெபா1யாக 

எ$�த_ெப.எ�.(எ$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா& $கலி.076-16 

 உ!� என உணரா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) உலம�தா1 ேபா'றைத 

$கலி.076-17 

 என ஆ*� $கலி.076-18 

 அ!� இனி ஆயிழா1 அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) ேத.ற& "!" 

ஒ�*� $கலி.076-19 

 அ'� ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) வ�ைவ>2 நம	 ெச1வ� இ'� ஈ*ேக 

$கலி.076-20 

 தா'_த..9.(தா'_த..9.) நய��_வி.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ��த� இB]	 ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) எவ'ெகாேலா 

$கலி.076-21 

 நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) ெசய.பால� இனி $கலி.076-22 



 இைண இற/$_ெப.(இர/$_ெப.) 

இைய��_வி.எ�.(இைய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 4ைக நா-ப/ பிறி� யா�# 

$கலி.077-01 

 �ைண இ'றி� தைள வி6ட தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ..) தனி மல	 

$கலி.077-02 

 தி�4க# இைறHசின2 வ �Fபவ.� இைனபவ2 $கலி.077-03 

 அ! மத	 மைழ
 க/ ந�	 அல	4ைலேம& ெதறி-பேபா& $கலி.077-04 

 தைக மல	- பழன�த "2_ெப.("2_ெப.) ஒ.ற ஒசி�� ஒ&கி $கலி.077-05 

 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ேச	�த_ெப.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ# 4ைகமிைச அ# மல	 

$கலி.077-06 

 அக இதF� த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) பனி உைற�த�# ஊர ேக2 $கலி.077-07 

 த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) தளி	� தைக 

J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) ெசல
 $கலி.077-08 

 ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) மாறிய கவி' 

ெபற&_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) ேவ/ேட'ம' $கலி.077-09 

 உ/டாத& சாலா எ' உயி	 சாத& 

உண	��_வி.எ�.(உண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.077-10 

 ெப/$_ெப.(ெப/$_ெப.) என- பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) %�# பழி மாற- 

ெப�க.பி' $கலி.077-11 

 ெபா' என- பச�த க/ ேபா� எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) 

ெசல_�ைற.எ�.(ெச&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.077-12 



 ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) 

இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க/ �யி& 

ெபற&_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) ேவ/ேட'ம' $கலி.077-13 

 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) அண*� உ.றவ	 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா$ைமக2 

$கலி.077-14 

 எ'Lைழ வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெநா��_வி.எ�.(ெநா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயாைம ெப�க.பி' 

$கலி.077-15 

 மா9 அற ம/_ெப.(ம/_ெப.) உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ9# இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) 

%�த&_ெப.(%�த&_ெப.) $கலி.077-16 

 வ � ேச	��_வி.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) 

ஆ	
�# கவி' ெபற&_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) 

ேவ/ேட'ம' $கலி.077-17 

 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ேச	�த_ெப.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

திற#_ெப.(திற#_ெப.) ப/ணி நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

பாண'_ெப.(பாண'_ெப.) எ# மைன $கலி.077-18 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ேச	�த_ெப.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ& வினா1 வாராைம_ெதா.ெப.(வா_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

ெப�க.பி' $கலி.077-19 

 ஆ*க $கலி.077-20 

 கைடஇய நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) மா	"_ெப.(மா	"_ெப.) ேதாயல# 

எ'L# $கலி.077-21 

 இைட># நிைற># எளிேதா நி. காணி'_நி.எ�.(கா/_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) 

$கலி.077-22 

 கட@" ைக�த*கா ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) எ'L# த#ேமா$ $கலி.077-23 

 உட' வாF பைக உைடயா	
� $கலி.077-24 



 ப& மல	- பழன�த பாசைட� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கலி.078-01 

 இ' மல	 இமி	" ஊ�#_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�ைண "ண	 இ��_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) �#பி_ெப.(�#பி_ெப.) $கலி.078-02 

 உ/�ைற உைட�த J- "ன&_ெப.("ன&_ெப.) சா1-ப 

"ல��_வி.எ�.("ல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ7 $கலி.078-03 

 ப/"ைட ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) நா6$- பைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

வ�ெதன $கலி.078-04 

 அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) ைகவி6$ 

அக'�_வி.எ�.(அக'_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒRஇ கா
கி.பா' 

�ைட ந�ழ. $கலி.078-05 

 பதி பட	��_வி.எ�.(பட	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறெகா2K# �7 

ேபால பிறி�# ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $கலி.078-06 

 ெபா1ைக_ெப.(ெபா1ைக_ெப.) 

ேத	��_வி.எ�.(ேத	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அலம�# ெபா=தினா' 

ெமா1 தப $கலி.078-07 

 இைற பைக தணி-ப அ
_96.(அ_பதி.ெப.+
_ஒ..) �7 பதி- ெபய	�தா*� 

$கலி.078-08 

 நிைற "ன&_ெப.("ன&_ெப.) ந�*க_�ைற.எ�.(ந�*�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�_96.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ..) 

�#பி_ெப.(�#பி_ெப.) அ# மல	- $கலி.078-09 

 பைற தவி	" அைசவிYஉ# பா1 "ன&_ெப.("ன&_ெப.) 

ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஊர $கலி.078-10 

 ந�*�*கா& நிற#_ெப.(நிற#_ெப.) சா1�� "ண�*கா& "கF 

J��_வி.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.078-11 

 நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�றி-"_ெப.(�றி-"_ெப.) இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) 

நல#_ெப.(நல#_ெப.) எ'L# தைகேயாதா' $கலி.078-12 



 எ! இதF_ெப.(இதF_ெப.) ேசா	�� உக ஏதிலா	- "ண	�தைம $கலி.078-13 

 க! %�# க/ணிைய ஈ*� எ# இ& வ�வைத $கலி.078-14 

 9ட	 ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மல	��_வி.எ�.(மல	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ*ேக ப7' 

%#"#_ெப.எ�.(%#"_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மல	 ேபா& எ' 

$கலி.078-15 

 ெதாட	 ந�-பி'_நி.எ�.(ந�-"_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ெதா�# 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) எ'L# 

தைகேயாதா' $கலி.078-16 

 அல	 நாணி
 கர�த ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ைக#மிக பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) 

%�த&_ெப.(%�த&_ெப.) $கலி.078-17 

 மல	 நா�#_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா	பிைன ஈ*� 

எ# இ& வ�வைத $கலி.078-18 

 ெபயி' ந�தி வற-பி' சா# "ல�தி.�- 

ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) ேபா& 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.078-19 

 ெசலி' ந�தி ெசறி' சா#"# இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) 

எ'L# தைகேயாதா' $கலி.078-20 

 47 உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேபா& யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) 

வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏதிலா	 $கலி.078-21 

 ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) வ$
 

கா67 ஈ*� எ# இ& வ�வைத $கலி.078-22 

 ஆ*க $கலி.078-23 

 ஐய அைம�த'� அைன�தாக- "
கீேமா $கலி.078-24 

 ெவ1யா�# வ �Fவா�# ேவறாக ைகயி' $கலி.078-25 

 4ைக மல	�த'ன 4ய
கி& தைக இ'ேற $கலி.078-26 



 த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) பனி ைவக& 

எம
�_பதி.ெப.(எ#_பதி.ெப.+
�_ெகா.ேவ.) $கலி.078-27 

 "2_ெப.("2_ெப.) இமிF அக& வய&_ெப.(வய&_ெப.) ஒலி ெச�ெந& இைட- 

J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.079-01 

 42_ெப.(42_ெப.) அைர� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 4= 4த& சா1�� 

அத' $கலி.079-02 

 வ2 இதF_ெப.(இதF_ெப.) உற ந�7_வி.எ�.(ந�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வய*கிய_ெப.எ�.(வய*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கதி	 $கலி.079-03 

 அைவ "கF அர*கி'ேம& ஆ$வா2 அணி 8த&_ெப.(8த&_ெப.) $கலி.079-04 

 வைக ெபற� ெசRஇய வய�தக# ேபா& 

ேதா'�#_ெப.எ�.(ேதா'�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.079-05 

 தைக ெப� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அ# த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) 

�ைற_ெப.(�ைற_ெப.) ஊர ேக2 $கலி.079-06 

 அணிெயா$ வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ*� எ# 

"த&வைன
 ெகா2ளாதி $கலி.079-07 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) "ைர ெசB_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா1 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) மா	"_ெப.(மா	"_ெப.) அகல#_ெப.(அகல#_ெப.) 

நைன-பதா& $கலி.079-08 

 ேதா1�தாைர அறி�ேவ' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) என 

கம=#_ெப.எ�.(கமF_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.079-09 

 சா�தினா& �றி ேகா/டா2_வி.4.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+ஆ2_பட	.ஒ�.) 

சா1�வ2 அ&லேளா $கலி.079-10 

 "&ல& எ# "த&வைன "க&_ெப.("க&_ெப.) அக& 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) மா	பி&_ெப.(மா	"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) $கலி.079-

11 



 ப& காF 4�� அணி ஆர#_ெப.(ஆர#_ெப.) ப.றின' ப!வானா& $கலி.079-12 

 மா/ இைழ மட ந&லா	 4ய
க�ைத நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

மா	பி&_ெப.(மா	"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) $கலி.079-13 

 Jணினா& �றி ேகா/டா2_வி.4.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+ஆ2_பட	.ஒ�.) 

"ல
�வ2 அ&லேளா $கலி.079-14 

 க/ேட எ# "த&வைன
 ெகா2ளாதி நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

ெச'னி_ெப.(ெச'னி_ெப.) $கலி.079-15 

 வ/$_ெப.(வ/$_ெப.) இமி	 வைக இண	 வா*கின' ப!வானா& $கலி.079-

16 

 ந/ணியா	
 கா6$வ� இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) என 

கம=#_ெப.எ�.(கமF_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.079-17 

 க/ணியா& �றி ேகா/டா2_வி.4.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+ஆ2_பட	.ஒ�.) 

கா1�வ2 அ&லேளா $கலி.079-18 

 என ஆ*� $கலி.079-19 

 J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) க/ "த&வைன- ெபா1 பல 

பாரா67_வி.எ�.(பாரா6$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.079-20 

 ந�*கா1 இகவா1 ெந$*_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) கைட நி&லாதி $கலி.079-21 

 ஆ*ேக அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

வயி'_ெசா.உ�.(வயி'_ெசா.உ�.) ெச'ற� அணி சிைத-பா' $கலி.079-22 

 ஈ*� எ# "த&வைன� த��_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$கலி.079-23 

 நய#_ெப.(நய#_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மா�வா	 மா�க மாறா $கலி.080-01 

 கய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மி'L# கதி	 வி$_ஏவ.(வி$_வி.) 4
 காF 

$கலி.080-02 



 பய�த_ெப.எ�.(பய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ# க/ 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) காண 

ந&கி_வி.எ�.(ந&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.080-03 

 திகF ஒளி 4�� அ*� அ�#பாக� ைதஇ- $கலி.080-04 

 பவழ#_ெப.(பவழ#_ெப.) "ைன�த ப�தி 9ம-ப $கலி.080-05 

 கவழ# அறியா_ெப.எ�.(அ!_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ைக "ைன ேவழ#_ெப.(ேவழ#_ெப.) $கலி.080-06 

 "! "ைன J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) கயி.றி' ைபபய வா*கி $கலி.080-07 

 அ! "ைன "67லி' ஆ*க/ ஈ	�� ஈ*ேக $கலி.080-08 

 வ�க_விய*.வி.4.(வா_வி.+க_விய*.வி.4.�றி.) எ# பாக 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) $கலி.080-09 

 கிள	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ	-ப� சாஅ1� சாஅ1� 

ெச&)#_ெப.எ�.(ெச&_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.080-10 

 தள	 நைட_ெப.(நைட_ெப.) கா/ட& இனி� ம.� இ'னாேத $கலி.080-11 

 உள# எ'னா 8�ைதமா6$ எBவ#_ெப.(எBவ#_ெப.) உழ-பா	 $கலி.080-12 

 வைள ெநகிF"_வி.எ�.(ெநகிF_வி.+ண_இ.கா.+"_வி.எ�.�றி.) 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) காO*கா& $கலி.080-13 

 ஐய காம� ேநா
கிைன அ�த�தா எ'L# நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

$கலி.080-14 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழி ேக6ட& இனி� ம.� இ'னாேத $கலி.080-15 

 உ1@ இ'றி 8�ைத_ெப.(8�ைத_ெப.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) உண� சாஅ1� 

சாஅ1மா	 $கலி.080-16 

 எBவ ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) காO*கா& 

$கலி.080-17 



 ஐய தி*க6 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) 

வ�க_விய*.வி.4.(வா_வி.+க_விய*.வி.4.�றி.) என 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) நி'ைன $கலி.080-18 

 அ#"லி கா6ட& இனி� ம.� இ'னாேத $கலி.080-19 

 ந&கா� 8�ைத_ெப.(8�ைத_ெப.) "ற#_ெப.("ற#_ெப.) மாற-ப6டவ	 $கலி.080-

20 

 அ&�&_ெப.(அ&�&_ெப.) வ! யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) காO*கா& 

$கலி.080-21 

 ஐய எ# காதி& கன* �ைழ வா*கி ெபய	ெதா�# $கலி.080-22 

 ேபா� இ& வ�* %�த&_ெப.(%�த&_ெப.) ெகா2வைத நி'ைன 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) $கலி.080-23 

 ஏதிலா	 க/ சாய 8�ைத_ெப.(8�ைத_ெப.) விய&_ெப.(விய&_ெப.) 

மா	பி&_ெப.(மா	"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) $கலி.080-24 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேத	 வ/7' கிைள பட 

ைதஇய_ெப.எ�.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.080-25 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ப!" ஆட_�ைற.எ�.(ஆ$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

கா/�# $கலி.080-26 

 ைம அற விள*கிய_ெப.எ�.(விள*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�2 அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) வா1 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.081-01 

 ெம1 ெபறா மழைலயி' விள*� J/ நைன�தர $கலி.081-02 

 ெபால#_ெப.(ெபால#_ெப.) பிைற>2 

தாF�த_ெப.எ�.(தாF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "ைன விைன உ�2 

கல' $கலி.081-03 

 நல#_ெப.(நல#_ெப.) ெப� கமF ெச'னி_ெப.(ெச'னி_ெப.) நைகெயா$ 

�ய&வர $கலி.081-04 



 உ� எHசா� இைட கா6$# உைட கழ&_ெப.(கழ&_ெப.) அ# 

�கி&_ெப.(�கி&_ெப.) $கலி.081-05 

 அ! ெபாலி கி/கிணி ஆ	-" ஓவா அ7 த6ப $கலி.081-06 

 பாேலா$ அல	�த_ெப.எ�.(அல	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மற��_வி.எ�.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

4.ற��
 $கலி.081-07 

 கா& வ& ேத	 ைகயி' இய
கி நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயி.றா $கலி.081-08 

 ஆ& அம	 ெச&வ'_ெப.(ெச&வ'_ெப.) அணி சா& ெப� 

விற&_ெப.(விற&_ெப.) $கலி.081-09 

 ேபால வ�# எ' உயி	 $கலி.081-10 

 ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வி��ெதா$ ைக<வா எ#ைம># 

உ2ளா1 $கலி.081-11 

 ெப��_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) ெத�வி& ெகா/டா7 ஞாய	 பயி.ற $கலி.081-

12 

 தி���" ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) க.ற ெசா.க2 யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) 

ேக6ப $கலி.081-13 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) ஓவா ெநHசி.�_ெப.(ெநH9_ெப.+�_ெகா.ேவ.) 

அமிFத# அயி'ற.றா $கலி.081-14 

 ெப��தகா1 %� சில $கலி.081-15 

 எ&லிழா1 ேச1_ெப.(ேச1_ெப.) 

நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) 

ெகாண	�த பாண'_ெப.(பாண'_ெப.) சிைத�� ஆ*ேக $கலி.081-16 

 வா1 ஓ7 ஏனாதி-பா7ய# எ'ற.றா $கலி.081-17 

 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) தணி
�# 

ம���_ெப.(ம���_ெப.) என- 

பாரா6ட_ெப.எ�.(பாரா6$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.081-18 



 ஓவா� அ$�� அ$�� அ�த�தா எ'பா' மாண $கலி.081-19 

 ேவ1 ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) ேவ1�திற# 

ேச	�த)# ம.� இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) $கலி.081-20 

 வா>2ளி' ேபாகா'_அேரா $கலி.081-21 

 உ2ளி உைழேய ஒ�*� பைட விட
 $கலி.081-22 

 க2ள	 பட	த�த� ேபால தா# எ#ைம $கலி.081-23 

 எ2Kமா	 வ�தாேர ஈ*� $கலி.081-24 

 ஏத-பா$ எ/ணி_வி.எ�.(எ/O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) "!ைச 

விய&_ெப.(விய&_ெப.) உ2ேளா	 $கலி.081-25 

 க2வைர
 காணா� க/ேட# எ'பா	 ேபால $கலி.081-26 

 ேச1_ெப.(ேச1_ெப.) நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச1யாத_எதி	.ம.ெப.எ�.(ெச1_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா&லி� 

சினவ& நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.081-27 

 ஆைண கட
கி.பா	 யா	 $கலி.081-28 

 அதி	@ இ& ப7� எ�
கி வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ' 

மக'ேம& $கலி.081-29 

 4தி	 J/ 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ெபா�த ஏதிலா2 4�சி_ெப.(4�சி_ெப.) 

$கலி.081-30 

 உதி	 �க2_ெப.(�க2_ெப.) உ
க நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஒலி-ப $கலி.081-31 

 எதி	 வளி_ெப.(வளி_ெப.) நி'றா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெச& $கலி.081-32 

 இனி எ&லா யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) த�திேல# எ'� ெதளி-ப@# 

ைக�ந�வி $கலி.081-33 

 யாெதா'�# எ#க/ ம��தர@ இ&லாயி' $கலி.081-34 



 ேமத
க எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) ெபயரைன யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) 

ெகா2ேவ# $கலி.081-35 

 தாவா வி�-ெபா$ க'�_ெப.(க'�_ெப.) யா��ழி� 

ெச&)#_ெப.எ�.(ெச&_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.081-36 

 ஆ ேபா& பட	 தக நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.081-37 

 ஞால#_ெப.(ஞால#_ெப.) வற#_ெப.(வற#_ெப.) த�ர- ெப1ய �ண
� 

ஏ	"_வி.எ�.(ஏ	_வி.+ண_இ.இ.கா.+"_வி.எ�.�றி.) $கலி.082-01 

 கால�தி&_ெப.(கால#_ெப.+அ��_சா!.+இ&_இட.ேவ.) 

ேதா'றிய_ெப.எ�.(ேதா'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா/A- ேபா& 

எ# 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) $கலி.082-02 

 பாெலா$ வ �*க� தவ ெந7தாயிைன $கலி.082-03 

 "�ேதளி	 ேகா6ட# வல# ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இவெனா$ $கலி.082-04 

 "
க வழி எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) %� $கலி.082-05 

 %�ேவ' ேமயாேய ேபால 

வினவி_வி.எ�.(வின@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வழி4ைற
 $கலி.082-06 

 காயாைம ேவ/$வ& யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.082-07 

 காேய# $கலி.082-08 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) %.�# தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) "த&வைன
 

க7த)# $கலி.082-09 

 மட
 �� மா
கேளா$ ஓைர அய�# $கலி.082-10 

 அட
க# இ& ேபாFதி'க/ த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) கா4.ற $கலி.082-11 

 ெதாட
க��� தா>ைழ- "
கா.� அவK# $கலி.082-12 

 ம�-"- J/ ைக>ைறயாக 

அணி��_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.082-13 



 ெப�மா' நைக4க# கா6$ எ'பா2 க/ண �	_ெப.(க/ண �	_ெப.) $கலி.082-14 

 ெசா! 4�த#_ெப.(4�த#_ெப.) காF ேசா	வ 

ேபா'றன_வி.4.(ேபா&_வி.+'._இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ_பட	.ப'.) 

ம.�# $கலி.082-15 

 வழி4ைற� தா>ைழ- "
கா.� அவK# $கலி.082-16 

 மய*�_ஏவ.(மய*�_வி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) தா*கி மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

எதி	 வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.082-17 

 4ய*கின2_வி.4.(4ய*�_வி.+இ'_இ.கா.+அ2_பட	.ஒ�.) 4�தின2 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைன�ேத $கலி.082-18 

 நின
� யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) யாேர# ஆ��# எ'� $கலி.082-19 

 வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) உற
 ெகா2வன நா7 அணி�தன2 $கலி.082-20 

 ஆ*ேக அ! மத	 உ/க/ பச-ப_�ைற.எ�.(பச--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.082-21 

 ெப�மா' பர�ைதைம ஒBவாதி எ'றா2 $கலி.082-22 

 அவ6� இனிதாகி வி$�தன' ேபாகி� $கலி.082-23 

 தைல
 ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந#ெமா$ 

கா># ம.� ஈ� ஓ	 $கலி.082-24 

 "ல� தைக- "�ேத2 இ& "
கா' அைல
� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

$கலி.082-25 

 ேகா& தா நின
� அவ2_பதி.ெப.(அ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) யா	 

ஆ�#_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ&லா $கலி.082-26 

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

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) %ர 8�ைதைய எ'�# 

$கலி.082-27 



 ப���_ெப.(ப���_ெப.) எறி�த.றாக
 

ெகா2K#_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா/டா*ேக 

$கலி.082-28 

 ெதா7># உகி�# பைடயாக 8�ைத_ெப.(8�ைத_ெப.) $கலி.082-29 

 க7>ைட மா	பி' சி� க/O# உ6கா2 $கலி.082-30 

 வ$@# �றி�தா*ேக ெச1>#. வி$_ஏவ.(வி$_வி.) இனி $கலி.082-31 

 அ'ன பிற@# ெப�மா' அவ2வயி' $கலி.082-32 

 �'Lத& ஓ#பி திறவ� இ& 4'னி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.082-33 

 ஐய# இ&லாதவ	 இ& ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ# 

ேபால
 $கலி.082-34 

 ைகயா� உைடயவ	 இ& அ&லா& ெச&ல&_ெப.(ெச&ல&_ெப.) $கலி.082-35 

 அைம�த� இனி நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெதாழி&_ெப.(ெதாழி&_ெப.) 

$கலி.082-36 

 ெப��_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) தி� நிைலஇய வ �*�_ஏவ.(வ �*�_வி.) ேசா.� 

அக& மைன $கலி.083-01 

 ெபா���_வி.(ெபா���_வி.) ேநா' கத@ ஒ.றி- 

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

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) உலமர $கலி.083-02 

 இைளயவ	 த\உ ஆ$# எ
க	_ெப.(எ
க	_ெப.) வா1 விய' ெத�வி' 

$கலி.083-03 

 விைளயா67
ெகா/$ வர.� என� ெச'றா1 $கலி.083-04 

 உைள@ இைல ஊ6டெல' த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) பா& ெப��# 

அளெவ&லா# $கலி.083-05 

 ந�67�த காரண# எ' $கலி.083-06 

 ேக6V $கலி.083-07 



 ெப� மட. ெப/ைண- பிண	� ேதா6$- ைப*_ெப.அ.(ைப*_ெப.அ.) 

��#ைப
 $கலி.083-08 

 �ட வா1
 ெகா7- பி'ன&_ெப.(பி'ன&_ெப.) வா*கி தள�# $கலி.083-09 

 ெப� மணி� தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	
 ��ம
க2 நா-ப/ $கலி.083-10 

 அக& நக	 மீ2த�வானாக "! ெஞகிF" $கலி.083-11 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல#_ெப.) நிைர- ேபா� உ� கா.� உைலவன ேபா& $கலி.083-12 

 சாலக�� ஒ&கிய க/ண	 உய	 சீ	�தி $கலி.083-13 

 ஆ& அம	 ெச&வ'_ெப.(ெச&வ'_ெப.) அணி சா& மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

விழா
 $கலி.083-14 

 கா&ேகா2 எ'� ஊ
கி க�ெமன 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.083-15 

 தி���அ7 P"ர# ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இயலி 

வி�-பினா& $கலி.083-16 

 க/O# 8த)# க@K# கவவியா	
� $கலி.083-17 

 ஒ/ைம எதி!ய அ# ைக># த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) என� $கலி.083-18 

 ெச1வன சிற-பி' சிற-"� ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) இரா_ெப.(இரா_ெப.) $கலி.083-19 

 எ#ெமா$ ேச	��_வி.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச'ற�வாயா& 

ெச#மா& $கலி.083-20 

 நல#_ெப.(நல#_ெப.) "தி� உ/$ உ2ளா நாணிலி 

ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.083-21 

 "ல#" எலா# த�	
�ேவ# ம' எ'� இர*�" $கலி.083-22 

 ேவ.� ஆனா� தாய	_ெப.(தாய	_ெப.) எதி	ெகா2ள மா.றாத $கலி.083-23 

 க2வனா& த*கிய� அ&லா& கதியாதி $கலி.083-24 



 ஒ2ளிழா1 யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) த��_ெப.(த��_ெப.) இேல' $கலி.083-

25 

 எ2ளலா' அ# ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) பைண� ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) 

8ம	_�றி.வி.4.(8#_பதி.ெப.+அ	_பட	.ப'.) ேவ1�த க/ணிேயா$ $கலி.083-

26 

 எ# இ& வ�திேயா எ&லா ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) 

ெம1
க/ $கலி.083-27 

 அ# த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) ெசா& ந&லா	 

அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கல#_ெப.(கல#_ெப.) 

கா67 $கலி.083-28 

 4�ைத இ���_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேநா1�தைல $கலி.083-29 

 ெவ�த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "/ ேவ&_ெப.(ேவ&_ெப.) 

எறி�த.றா& வ$ெவா$ $கலி.083-30 

 த�ைத># வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைல $கலி.083-31 

 உ� வளி_ெப.(வளி_ெப.) <
�# உய	 சிைன மாவி' $கலி.084-01 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) வ7 ஆ	 இ.றைவ ேபா& 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.084-02 

 கர�� யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) அர
க@# ைக நி&லா வ �*கி� $கலி.084-

03 

 9ர�த எ' ெம&_ெப.அ.(ெம&_ெப.அ.) 4ைல- பா& ப=தாக 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.084-04 

 ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) வாயி&_ெப.(வாயி&_ெப.) ேபா�த�த ெபா=தினா' 

எ&லா $கலி.084-05 

 கட@6 க7 நக	ேதா�# இவைன $கலி.084-06 



 வல# ெகாள �இ_வி.எ�.(ெகா2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா என 

ெச'றா1 வில*கிைன $கலி.084-07 

 ஈர#_ெப.(ஈர#_ெப.) இலாத இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) 

த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) ெப/7�2 $கலி.084-08 

 யா	 இ& தவி	�தைன %� $கலி.084-09 

 ந��2 அைட மைற ஆ1 இதF- ேபா�ேபா& 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.084-10 

 �ைடநிழ& ேதா'�#_ெப.எ�.(ேதா'�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெச#மைல
 

கா^உ_வி.எ�.(கா/_வி.+ண_இ.க.+_வி.எ�.�றி.) $கலி.084-11 

 இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) ம'ற 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ேநாவ உ2ள#_ெப.(உ2ள#_ெப.) 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2ளா $கலி.084-12 

 மக'_ெப.(மக'_ெப.) அ&லா' 

ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

எ'� அக&நக	 $கலி.084-13 

 வாயி&_ெப.(வாயி&_ெப.) வைர 

இற��_வி.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா�த�� 

தாய	_ெப.(தாய	_ெப.) $கலி.084-14 

 ெத�வி& தவி	-ப� தவி	�தன' ம.� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

$கலி.084-15 

 த#த#_அ.ெதா.(த#த#_அ.ெதா.) கல*கK2 ைக>ைற எ'� இவ.� 

$கலி.084-16 

 ஒ�தைவ ஆரா1�� அணி�தா	 பிற' 

ெப/7	_ெப.(ெப/$_ெப.+இ	_பட	.ப'.) $கலி.084-17 

 ஈ�தைவ ெகா2வானா# இஃ� ஒ�த' சீ�ைத $கலி.084-18 

 ெச� த
கா' ம'ற ெப!�_ெப.(ெப!�_ெப.) $கலி.084-19 



 சி� ப67 ஏதிலா	 ைக எ#ைம எ2K" ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெதா6ட 

$கலி.084-20 

 ேமாதிர# யாேவா யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) கா/� $கலி.084-21 

 அவ.�2 நறா இதF_ெப.(இதF_ெப.) க/ட'ன ெசB_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) 

விர.� ஏ.ப� $கலி.084-22 

 9றா ஏ� எ=திய_ெப.எ�.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேமாதிர# 

ெதா6டா2 $கலி.084-23 

 �றி அறி�ேத' காம' ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) 

எ=தி_வி.எ�.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ'�# $கலி.084-24 

 ெசறியா- பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) 

இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) 

மா	பி&_ெப.(மா	"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) $கலி.084-25 

 ெபாறி ஒ.றி
ெகா/$ ஆ2வ& எ'ப� த'ைன $கலி.084-26 

 அற�இய ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைன $கலி.084-27 

 அ'ைனேயா இஃ� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) $கலி.084-28 

 4�ைதய க/$# எ=க&லாத எ' 4'ன	 $கலி.084-29 

 ெவ�த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "/ ேவ&_ெப.(ேவ&_ெப.) 

எறி�த.றா இஃ� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) $கலி.084-30 

 த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) இைற� ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) ம.� 

இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) ைக
க/ 

$கலி.084-31 

 த�தா	 யா	 எ&லாஅ இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) $கலி.084-32 

 இஃ� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) எ' ஒ��
 கா/க பிற�# இவ.� எ'L# 

$கலி.084-33 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) பா$வி த�தாளா நி'ைன 

$கலி.084-34 



 இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) ெதா$க எ'றவ	 யா	 $கலி.084-35 

 அHசாதி ந�># தவறிைல நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ைக 

இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) 

த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.084-36 

 J எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) உ/க/ அவK# தவறில2 $கலி.084-37 

 ேவனி. "ன&_ெப.("ன&_ெப.) அ'ன 8�ைதைய ேநாவா	 யா	 $கலி.084-38 

 ேம& நி'�# எ2ளி இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) 

இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) ைக� த�தா2_வி.4.(தா-

வி.+��_இ.கா.+ஆ2_பட	.ஒ�.) $கலி.084-39 

 தா'_த..9.(தா'_த..9.) யாேரா எ'� வினவிய ேநா1-பாேல' $கலி.084-40 

 யாேன_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.+ஏ_சா!.) தவ�ைடேய' $கலி.084-41 

 காலைவ 9$ ெபா' வைளஇய ஈ	_ெப.அ.(ஈ	_ெப.அ.) அைம 9.ெறா$ 

$கலி.085-01 

 ெபா7 அழ. "ற#_ெப.("ற#_ெப.) 

த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச1@� கி/கிணி $கலி.085-

02 

 உ$�தைவ ைகவிைன- 

ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா9_ெப.(கா9_ெப.) 

அைம ெபா&* காF ேம& $கலி.085-03 

 ைம இ& ெச�_ெப.அ.(ெச#_ெப.அ.) �கி	
 ேகாைவ அவ.றி' ேம& $கலி.085-04 

 ைதஇய_ெப.எ�.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) J�_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) 

�கி&_ெப.(�கி&_ெப.) ஐ� கழ&_ெப.(கழ&_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) திைர 

$கலி.085-05 

 ைகயைத அலவ'_ெப.(அலவ'_ெப.) க/ 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அட*க� 

9.றிய_ெப.எ�.(9.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.085-06 

 பல உ� க/O2 சில ேகா& அவி	 ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) $கலி.085-07 



 J/டைவ எறியா வாK# எ.றா ம=@# $கலி.085-08 

 ெசறிய
 க67 ஈ	_இைட� 

தாF�த_ெப.எ�.(தாF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.085-09 

 ெப1 "ல Aதா1- "க	_ெப.("க	_ெப.) நிற� �கி!' $கலி.085-10 

 ைம அற விள*கிய_ெப.எ�.(விள*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ' ஏ.� 

அவி	 J/ $கலி.085-11 

 E7ன இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) கட&_ெப.(கட&_ெப.) 4�த4# ப& 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) பிற@# ஆ*� $கலி.085-12 

 ஒ�*� உட' ேகா�த உ�2 அைம 4
 காF ேம& $கலி.085-13 

 9�#"_ெப.(9�#"_ெப.) ஆ	 க/ணி
�� EF Pலாக $கலி.085-14 

 அ�#" அவிF ந�ல�� ஆ1 இதF_ெப.(இதF_ெப.) நாண $கலி.085-15 

 9�#"_ெப.(9�#"_ெப.) ஆ.�-ப$�த மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�2 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.085-16 

 ஆ*க அB@# பிற@# அணி
� அணியாக நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

$கலி.085-17 

 ெச&@ உ� தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	
 ெகா$H_ெப.அ.(ெகா$#_ெப.அ.) 

சிைன
 ைக-ப.றி- $கலி.085-18 

 ைபபய� <*�#_ெப.எ�.(<*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெம&_ெப.அ.(ெம&_ெப.அ.) விர. சீற7 $கலி.085-19 

 ேநாத)# உ/$ ஈ*� எ' ைக வ�த� $கலி.085-20 

 ெச#மா& நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) பா& உ/ணிய $கலி.085-21 

 ெபா1 ேபா	��- பா/_ெப.(பா/_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) இ6ட பல வ& 

"ைலயைன� $கலி.085-22 

 </7லா வி6$� �ட
கி தா'_த..9.(தா'_த..9.) ேவ/7யா	 $கலி.085-23 

 ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) பிணி�த& ெதாழிலா� தி!த�# $கலி.085-24 



 8�ைதபா& உ/7 சில $கலி.085-25 

 8�ைத_ெப.(8�ைத_ெப.) வா1 மாய� E2_ெப.(E2_ெப.) ேதறி 

மய*�_ஏவ.(மய*�_வி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ைகமிக $கலி.085-26 

 J எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) உ/க/ பனி பர-ப க/ படா $கலி.085-27 

 ஞாய	பா& உ/7 சில $கலி.085-28 

 அ'ைனேயா யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) எ# மகைன- 

பாரா6ட_ெப.எ�.(பாரா6$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) க�ெமன� $கலி.085-29 

 தா# வ�தா	_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ	_பட	.ப'.) த# பாலவேரா$ 

த#ைம $கலி.085-30 

 வ�க_விய*.வி.4.(வா_வி.+க_விய*.வி.4.�றி.) எ'றா	 யா	ெகாேலா 

ஈ*� $கலி.085-31 

 எ' பா& அ& பாரா6$ உவ�ேதா1 �7 உ/V�ைத எ' $கலி.085-32 

 பாரா6ைட-பாேலா சில $கலி.085-33 

 ெச�
 �றி�தாைர உவைக
 %�தா6$# $கலி.085-34 

 வ!ைச- ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) பா6ெடா$ 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) ப�கீ�ைத $கலி.085-35 

 த/$ெவ' ஞாய	 மா6ைட- பா& $கலி.085-36 

 ைம ப$ ெச'னி_ெப.(ெச'னி_ெப.) மழ களி.�_ெப.(களி.�_ெப.) ஓைட 

ேபா& $கலி.086-01 

 ைக "ைன 4
காF கய� தைல� தாழ $கலி.086-02 

 ெபால#_ெப.(ெபால#_ெப.) ெச1 ம=ெவா$ வா2_ெப.(வா2_ெப.) அணி 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.086-03 

 நல#_ெப.(நல#_ெப.) கிள	 ஒ/_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) J/ நைன�த�# 

அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) வா1 $கலி.086-04 



 கல��_வி.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க/ ேநா
� 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கா/" இ' �கி	ேம& $கலி.086-05 

 ெபால#_ெப.(ெபால#_ெப.) "ைன ெச#பாக# ேபா	 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைம-ப $கலி.086-06 

 க7 அரண#_ெப.(அரண#_ெப.) பாயா நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ைக "ைன 

ேவழ#_ெப.(ேவழ#_ெப.) $கலி.086-07 

 ெதா7ேயா	 மணலி' உழ
கி அ7 ஆ	�த $கலி.086-08 

 ேதைர வா1
 கி/கிணி ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இய)# எ' $கலி.086-09 

 ேபா	 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வ�த�க ஈ*� $கலி.086-10 

 ெச#மா& வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) எலா# 8�ைதைய ஒ-பிL# 

8�ைத_ெப.(8�ைத_ெப.) $கலி.086-11 

 நிைல- பா)2 ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �றி எ' வா1
 

ேக6$_வி.எ�.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�தி $கலி.086-12 

 க'றிய ெதBவ	
 கட��_வி.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கள# 

ெகா2K#_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.086-13 

 ெவ'றிமா6$ ஒ�தி ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ம.� 

ஒBவாதி $கலி.086-14 

 ஒ'றிேன# யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) எ'� உண	�தாைர 

8�ைத_ெப.(8�ைத_ெப.) ேபா& $கலி.086-15 

 ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) 

ெநகிழ_�ைற.எ�.(ெநகிF_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விட& $கலி.086-16 

 பா& ெகாள& இ'றி பக&_ெப.(பக&_ெப.) ேபா& 4ைற
� ஒ&கா
 $கலி.086-
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 ேகா& ெச#ைம ஒ�தி ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ம.� 

ஒBவாதி $கலி.086-18 



 கா& ெபா� Jவி' கவி' வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

8�ைதேபா& $கலி.086-19 

 சா&" ஆ1�தா	 சாய விட& $கலி.086-20 

 வ �த& அறியா_ெப.எ�.(அ!_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வி=- 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) ந�சியா	
� $கலி.086-21 

 ஈத&மா6$ ஒ�தி ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ம.� ஒBவாதி 

$கலி.086-22 

 மாத	_ெப.(மாத	_ெப.) ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேநா
கி' மகளிைர 

8�ைதேபா& $கலி.086-23 

 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) %ர ேநா
கா1 விட& $கலி.086-24 

 ஆ*க $கலி.086-25 

 திற' அ&ல யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) கழற யாைர 

ந�#_ெப.எ�.(ந�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ# $கலி.086-26 

 மக'_ெப.(மக'_ெப.) அ&லா' 

ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

$கலி.086-27 

 மைற நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா# ம'ற 

வ�த��தன	 $கலி.086-28 

 ஆயிழா1 தாவாத எ.�� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உ/டP காவா� ஈ*� 

$கலி.086-29 

 ஈ�ைத இவைன யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) ேகாட.� சீ�ைத 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) $கலி.086-30 

 க'றி அதைன
 க7ய@# ைக ந�வி $கலி.086-31 

 �'ற இ� வைர
 ேகா/மா இவ	�தா*� $கலி.086-32 

 த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) விய&_ெப.(விய&_ெப.) 

மா	பி&_ெப.(மா	"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) பா1�தா' அற' இ&லா $கலி.086-33 



 அ'பிலி ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) $கலி.086-34 

 ஒXஉ ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) எ# %�த&_ெப.(%�த&_ெப.) ெகா2ள& 

யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) நி'ைன $கலி.087-01 

 ெவXஉ�# காO*கைட $கலி.087-02 

 ெத!யிழா1 ெச1 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ&வழி யா*�� சின@வா1 

$கலி.087-03 

 ெம1 -!!��_வி.எ�.(பி!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ'னவ	மா6$ 

$கலி.087-04 

 ஏடா நின
�� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உ/டP ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

வ �$_ெப.(வ �$_ெப.) ெப.றா1 $கலி.087-05 

 இைம-பி' இதF_ெப.(இதF_ெப.) மைற" ஆ*ேக ெக$தி $கலி.087-06 

 நிைல- பா& அறியிL# நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

ெநா��_வி.எ�.(ெநா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி'ைன- $கலி.087-07 

 "ல-பா	 உைடய	 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $கலி.087-08 

 அைண� ேதாளா1 த�யாைர- ேபால திற' இ'� உட.�தி $கலி.087-09 

 கா># தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இேல' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.087-
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 மா' ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) அழ_�ைற.எ�.(அ=_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந��தவ' 

ஆனா� $கலி.087-11 

 நாணில'_ஆயி' நலித�� அவ'வயி' $கலி.087-12 

 ஊ$த& எ'ேனா இனி $கலி.087-13 

 இனி யா�# மீ
%.ற# யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) இல# எ'L# $கலி.087-
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 தைகய� கா/ைட-பா1 ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) பனி ஆனா- 

$கலி.087-15 

 பா$ இ& க/ பாய& ெகாள $கலி.087-16 

 ஒXஉ ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) இய& ந&லா	 �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) நா.ற�� 

உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.088-01 

 47 உதி	 J�_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெமா1#பின ஆக 

$கலி.088-02 

 ெதா7ய எம
�_பதி.ெப.(எ#_பதி.ெப.+
�_ெகா.ேவ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

யாைர ெப!யா	
� $கலி.088-03 

 அ7யேரா ஆ.றாதவ	 $கலி.088-04 

 க7ய	_�றி.வி.4.(க7_ெப.+அ	_பட	.ப'.) தம
� யா	 ெசா&ல� த
கா	 

மா.� $கலி.088-05 

 விைன
ெக6$ வா1 அ&லா ெவ/ைம உைரயா�. %� 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.088-06 

 மாய# ம�2வாரக�� $கலி.088-07 

 ஆயிழா1 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) க/ 

ெபறி�_நி.எ�.(ெப�_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) அ&லா& இ' உயி	 வாFக&லா 

$கலி.088-08 

 எ'க/ எவேனா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $கலி.088-09 

 இஃ� ஒ�த' "2ளி
_ெப.("2ளி_ெப.+
_ஒ..) களவ'_ெப.(களவ'_ெப.) 

"ன&_ெப.("ன&_ெப.) ேச	 ெபா�
க# ேபா& $கலி.088-10 

 வ2 உகி	_ெப.(உகி	_ெப.) ேபாF�தன@# வா2_ெப.(வா2_ெப.) 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உ.றன@# $கலி.088-11 

 ஒ2_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) இதF_ெப.(இதF_ெப.) ேசா	�த 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) க/ணி># ந&லா	 $கலி.088-12 



 சிர�" சீற� சிவ�த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) மா	"# $கலி.088-13 

 தவறாத& சாலாேவா %� $கலி.088-14 

 அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) த
க� ேவ.�ைம எ'க/ேணா ஓராதி 

த��_ெப.(த��_ெப.) இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) $கலி.088-15 

 ேத.ற
 க/Vயா1 ெதளி
� $கலி.088-16 

 இனி� ேத.ேற# யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) $கலி.088-17 

 ேத	 மய*கி_வி.எ�.(மய*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத! 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அ# ந&லா	 $கலி.088-18 

 தா	_ெப.(தா	_ெப.) மய*கி_வி.எ�.(மய*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அHசி 

ேபா	 மய*கி_வி.எ�.(மய*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.088-19 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) உ�# ெபா1� E2_ெப.(E2_ெப.) அண*� 

ஆகி'_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ம.� இனி $கலி.088-20 

 யா	 ேம& விளி>ேமா %� $கலி.088-21 

 யா	 இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) எ# 

%�த&_ெப.(%�த&_ெப.) ெகா2வா' இ�@# ஓ	 $கலி.089-01 

 ஊரா/ைம
� ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ப7� 

உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ# மைன $கலி.089-02 

 வார& ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ�தா*ேக மா� $கலி.089-03 

 எ' இைவ_பதி.ெப.(இ_96.+ஐ_பட	.ப'.) ஓ	 உயி	- "2ளி' இ� தைல>2 

ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) $கலி.089-04 

 ேபா	 எதி	�த.றா- "லவ& ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) %றி' எ' $கலி.089-05 



 ஆ	 உயி	 

நி.�#_ெப.எ�.(நி&_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ� 

யா� $கலி.089-06 

 ஏஎ ெதளி�ேத# யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) காயாதி 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) வ& எ&லா $கலி.089-07 

 ெப�*_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) கா6$
 ெகா.றி
�- ேப1_ெப.(ேப1_ெப.) 

ெநா7�தா*� $கலி.089-08 

 வ��த&_ெதா.ெப.(வ���_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) வHச# உைர�� $கலி.089-09 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) இ'� ம'னவ'_ெப.(ம'னவ'_ெப.) சீறி' 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உ/டP ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

நய�த_ெப.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.089-10 

 இ'னைக த�ேதா இேல' $கலி.089-11 

 மாண மற��_வி.எ�.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2ளா நாணிலி
� 

இ-_96.(இ_பதி.ெப.+-_ஒ..) ேபா	 $கலி.089-12 

 "ற#_ெப.("ற#_ெப.) சா1�� கா/ைட-பா1 

ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) உறF�� இவைன- $கலி.089-13 

 ெபா1-ப விேடஎ# என ெந�*கி' த-பிேன' $கலி.089-14 

 எ'� அ7 ேச	த)# உ/$ $கலி.089-15 

 க/ேட' நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) மாய# கள@_ெப.(கள@_ெப.) 

ஆத&_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) ெபா1� நகா $கலி.090-01 

 ம/டாத ெசா&லி� ெதாடாஅ& ெதாVஇய நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

$கலி.090-02 

 ெப/7	_ெப.(ெப/$_ெப.+இ	_பட	.ப'.) உள	ம'ேனா ஈ*� $கலி.090-03 

 ஒ/ெதா7 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) க/ட� எவேனா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

$கலி.090-04 



 க/ட� ேநா># வ$@# கர�� மகிF ெச�
கி $கலி.090-05 

 பா$ ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) 

நி'ற_ெப.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பானா2 இரவி& $கலி.090-06 

 ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) ெபாலி ேதாK# 4ைல># க�-"# $கலி.090-07 

 வ7@ ஆ	 �ைழ># இைழ># ெபாைறயா $கலி.090-08 

 ஒ7வ� ேபா)# 89-ேபா$ அ7 தளரா $கலி.090-09 

 ஆரா
 கவவி' ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ&க& 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.090-10 

 சீ	 ஆ	 ெஞகிழ# சில#ப சிவ��_வி.எ�.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.090-11 

 ேபா	 ஆ	 கதவ#_ெப.(கதவ#_ெப.) மிதி�த� அைம>ேமா $கலி.090-12 

 ஆயிைழ ஆ	
�# ஒலி ேகளா அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) எதி	 $கலி.090-13 

 தாழா� எ=��_வி.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெச'ற� அைம>ேமா $கலி.090-14 

 மாறா2 சிைனஇ_வி.எ�.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அவ2_பதி.ெப.(அ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) ஆ*ேக 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) மா	பி&_ெப.(மா	"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) $கலி.090-
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 நா� இண	- ைப�_ெப.அ.(ைப#_ெப.அ.) தா	_ெப.(தா	_ெப.) ப!�த� 

அைம>ேமா $கலி.090-16 

 ேத� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) த�ேய'_�றி.வி.4.(த�_ெப.+ஏ'_த'.ஒ�.) 

அேல' எ'� ம.� அவ2_பதி.ெப.(அ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) $கலி.090-17 

 சீற7 ேதாயா இ��த� அைம>ேமா $கலி.090-18 

 %� இனி காேயேமா யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) $கலி.090-19 



 ேதறி' பிற@# தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இேல' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) 

$கலி.090-20 

 அ&க& கன@ெகா& ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) க/ட� $கலி.090-21 

 கைன ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) 

�ளி வ �9#_ெப.எ�.(வ �9_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா=தி& �றி 

வ�தா2_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ2_பட	.ஒ�.) $கலி.090-22 

 க/ட_ெப.எ�.(கா/_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கன@_ெப.(கன@_ெப.) 

என காணா� மா� உ.� $கலி.090-23 

 ப/ைடய அ&ல நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெபா1� E2_ெப.(E2_ெப.) 

நின
� எ&லா $கலி.090-24 

 நி'றா1 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) "
கி& பல $கலி.090-25 

 ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதாளா1 ந&�_ஏவ.(ந&�_வி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) 

உ/� $கலி.090-26 

 தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) $கலி.090-27 

 ஏடா �ைற உ.� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) எ# உைரய& 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) த�ைம $கலி.090-28 

 ெபாைற ஆ.ேற# எ'ற& ெப��ேமா யாழ $கலி.090-29 

 நிைற ஆ.றா_ெப.எ�.(ஆ.�_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) உைடேய# $கலி.090-30 

 அ! ந�	 அவிF ந�ல#_ெப.(ந�ல#_ெப.) அ&லி_ெப.(அ&லி_ெப.) அனி�ச# 

$கலி.091-01 

 "! ெநகிF 4&ைல_ெப.(4&ைல_ெப.) நறேவா$ 

அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.091-02 

 ெத! மல	
 க/ணி># தா�# நய�தா	 $கலி.091-03 

 ெபா� 4ர/ சீற� சிைத�� ெந�ைநயி' $கலி.091-04 



 இ'� ந'�_ெப.(ந'�_ெப.) எ'ைன அணி $கலி.091-05 

 அைண ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதாளா1 

ெச1யாத_எதி	.ம.ெப.எ�.(ெச1_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா&லி� 

சின@வ� ஈ*�எவ' $கலி.091-06 

 ஐய�தா& எ'ைன
 கதியாதி த��_ெப.(த��_ெப.) இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) 

$கலி.091-07 

 ெத1வ�தா' க/V ெதளி
� $கலி.091-08 

 ம.ற� அறிவ& யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

E2_ெப.(E2_ெப.) அைன�தாக ந&லா	 $கலி.091-09 

 ெசறி ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ$@# �றி ெபா1�தா	 $கலி.091-10 

 %	 உகி	_ெப.(உகி	_ெப.) சா7ய மா	"# �ைழ�த நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

$கலி.091-11 

 தா�# தத	 ப6ட சா�த4# ேச!_ெப.(ேச!_ெப.) $கலி.091-12 

 அ! மத	 உ/ க/ணா	 ஆரா
 கவவி' $கலி.091-13 

 ப!9 அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) யாழ 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க/$ யாL# $கலி.091-14 

 ெச� ஒழி�ேத' ெச'ற� இனி $கலி.091-15 

 ெத!யிழா1 ேத.றா1 சிவ�தைன 

கா/பா1_வி.4.(கா/_வி.+-_இ.இ.கா.+ஆ1_4'.ஒ�.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) த��_ெப.(த��_ெப.) இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) $கலி.091-
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 ஆ.றி' நி�-ப& பணி��_வி.எ�.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$கலி.091-17 

 அ'னேத& ஆ.ற&_ெப.(ஆ.ற&_ெப.) கா/ $கலி.091-18 

 ேவ�ப6டா*ேக க)Fதி அக-ப7' $கலி.091-19 



 மா�ப6டா*ேக மய*�தி யா� ஒ'�# $கலி.091-20 

 %றி_வி.எ�.(%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உண	�த)# ேவ/டா� 

ம.� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.091-21 

 மாணா ெசயிL# ம��� ஆ*ேக நி'வயி' $கலி.091-22 

 காணி'_நி.எ�.(கா/_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ெநகி=# எ' 

ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) எ' உ.றா1 

$கலி.091-23 

 ேபணா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெப6ப� 

ெசய&_ெதா.ெப.(ெச1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) $கலி.091-24 

 "ன வள	 J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) 

அ'னா1_ெப.(அ'ைன_ெப.+ஆ1_விளி.ேவ.) கழிய
 $கலி.092-01 

 கன@_ெப.(கன@_ெப.) என-ப6ட� ஓ	 கா!ைக ந�	�ேத $கலி.092-02 

 4ய*கிய ந&லா	 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) இைட AFகி $கலி.092-03 

 மய*கி_வி.எ�.(மய*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம.� ஆ/$ ஆ/$� 

ேசற)# ெச&லா�_எதி	.ம.வி.எ�.(ெச&_வி.ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$கலி.092-04 

 உய*கி இ��தா	
� உய	�த_ெப.எ�.(உய	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா�K# $கலி.092-05 

 அ!தி' அற#_ெப.(அற#_ெப.) 

ெச1யா_எதி	.ம.ெப.எ�.(ெச1_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ'ேறா	 

உல�#_ெப.(உல�_ெப.+உ#_சா!.) $கலி.092-06 

 உ!தி' ஒ�தைல எ1த)# வ �Fவா	- $கலி.092-07 

 பி!த)# ஆ*ேக "ண	த)# த#மி& $கலி.092-08 

 த�த& தைகயாதா& ம.� $கலி.092-09 

 நனவினா& ேபா)# ந�8தா& அ&க& $கலி.092-10 

 கனவினா& ெச'ேற' கலி ெக= %ட& $கலி.092-11 



 வைர உறF ந�2 மதி&_ெப.(மதி&_ெப.) வா1 

EF�த_ெப.எ�.(EF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைவைய
 $கலி.092-12 

 கைர அணி காவினக�� $கலி.092-13 

 உைர இனி த/டா� த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) சாய&_ெப.(சாய&_ெப.) 
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 பறி 4ைற ேந	�த நகாராக க/டா	
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க/டாேயா $கலி.093-20 
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8ட*கிய_ெப.எ�.(8ட*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) சாய&_ெப.(சாய&_ெப.) $கலி.094-02 

 ஈ*� உ�� 9�*கி $கலி.094-03 

 இய)வா1 நி'ேனா$ உசா@ேவ' நி'ற��ைத $கலி.094-04 

 அ'ைனேயா கா/ தைக இ&லா
 �ற2 நாழி- ேபாFதினா' $கலி.094-05 

 ஆ/தைல
� ஈ'ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பறF_ெப.(பறF_ெப.) மகேன ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) எ#ைம $கலி.094-06 

 ேவ/$வ& எ'� வில
கிைன நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேபா&வா	 

$கலி.094-07 

 த�/ட- ெப�பேவா ம.� $கலி.094-08 

 மா/ட எறி�த பைட ேபா& 4ட*கி மட*கி $கலி.094-09 

 ெநறி��வி6ட'ன நிைற ஏரா& எ'ைன- $கலி.094-10 

 ெபா�
க&லா ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ெச1தா1_வி.4.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+ஆ1_4'.ஒ�.) ெபாற�இ நி�
க&ேல' 

$கலி.094-11 



 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ந&கி'_நி.எ�.(ந&�_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) உ/$ எ' 

உயி	 $கலி.094-12 

 �றி-"
 கா/ வ&)- பலைக 

எ$��_வி.எ�.(எ$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி��த'ன $கலி.094-13 

 க&லா
 �றள க$# பக&_ெப.(பக&_ெப.) 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ#ைம $கலி.094-14 

 இ&ல�� வா என ெம1 ெகாள �இ_வி.எ�.(ெகா2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ&லா நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.094-15 

 ெப/7	_ெப.(ெப/$_ெப.+இ	_பட	.ப'.) உள	ம'ேனா %� $கலி.094-16 

 ந&லா1 ேக2 உ
க�� ேம)# ந$ 

உய	��_வி.எ�.(உய	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா2_ெப.(வா2_ெப.) 

வாய $கலி.094-17 

 ெகா
� உ!�த'ன ெகா$ மடா1 நி'ைன யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) 

$கலி.094-18 

 "
� அகல#_ெப.(அகல#_ெப.) "&லி' ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) ஊ'�# 

"ற#_ெப.("ற#_ெப.) "&லி' $கலி.094-19 

 அ
�K�� "&ல)# ஆ.ேற' அ�ள �ேமா $கலி.094-20 

 ப
க��- "&ல� சிறி� $கலி.094-21 

 ேபா சீ�ைத ம
க2_ெப.(ம
க2_ெப.) 4!ேய ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) மா� 

இனி ெதா
க $கலி.094-22 

 மர
 ேகா6ட# ேச	��_வி.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ=�த_ெப.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) 

ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) ேபால $கலி.094-23 

 நிர-ப# இ& யா
ைக தழ�இயின	 எ#ைம- $கலி.094-24 

 "ர-ேப# எ'பா�# பலரா& பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) எ' $கலி.094-25 

 ப
க��- "&Sயா1 எ'Lமா& ெதா
க $கலி.094-26 



 உ=�திL# �Bவா �� வ6டா நி'னி' $கலி.094-27 

 இழி�தேதா %னி' பிற-" கழி��_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ*ேக $கலி.094-28 

 யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) வ �F�# எ'� த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) பி' 

ெசல@# உ.ற�யா
 $கலி.094-29 

 %னி �ைழ># �ைழ@ கா/ $கலி.094-30 

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

நி��த.றா& ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) இர/$#_ெப.(இர/$_ெப.+உ#_சா!.) 

வ �சி $கலி.094-31 

 யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) 

ேவ/ேட#_வி.4.(ேவ/$_வி.+ண_எதி	.ம.+ஏ#_த'.ப'.) எ'� வில
க@# 

எ# வ �=#_ெப.எ�.(வ �F_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.094-32 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) 

நட
�#_ெப.எ�.(நட_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) கா/ கவ	 கைண� $கலி.094-33 

 சாமனா	 த#4' ெசல@ கா/ $கலி.094-34 

 ஓஒ கா/ ந#42 ந�த&_ெதா.ெப.(ந�_வி.த&_ெதா.ெப.�றி.) ெதாVஇய	 

ந#42 நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.094-35 

 உசா@வ# ேகா' அ7 ெதா6ேட' $கலி.094-36 

 ஆ*� ஆக சாய&_ெப.(சாய&_ெப.) இ' மா	ப அட*கிேன' ஏஎ $கலி.094-37 

 ேப># ேப># �2ள& உ�# என
 $கலி.094-38 

 ேகாயி)2 க/டா	 நகாைம ேவ/$வ& $கலி.094-39 

 த/டா� தக$ உ�வ ேவறாக
 காவி' கீF- $கலி.094-40 

 ேபாத	 அக$ ஆர- "&லி 4ய*�ேவ# $கலி.094-41 

 �க2_ெப.(�க2_ெப.) த"_வி.(த"_வி.) கா6சி_ெப.(கா6சி_ெப.) அைவய�தா	 

ஓைல $கலி.094-42 



 4க$ கா-"_ெப.(கா-"_ெப.) யா��வி6டா*� $கலி.094-43 

 நி& ஆ*� நி& ஆ*� இவ	தர& எ&லா ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.095-01 

 நா� இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) %�தலா	 இ& ெச&வா1 

இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) வழி $கலி.095-02 

 ஆ� மய*கிைன ேபாறி ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ�தா*ேக $கலி.095-03 

 மா� இனி நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ஆ*ேக நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

ேசவ7_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ7_ெப.) சிவ-ப $கலி.095-04 

 ெசறி��_வி.எ�.(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒளி	 

ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) ப&லா1 யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) ேவ� 

இைய�த_ெப.எ�.(இைய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.095-05 

 ��#JF- ேபா	 க/ேட# அைன�த&ல� யா�# $கலி.095-06 

 அறி�தேதா இ&ைல ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ேவ� ஓ	-ப� $கலி.095-07 

 ��#JF- ேபா	 க/டைம ேக6ேட' ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) எ'�# 

$கலி.095-08 

 "�வன ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) வள#_ெப.(வள#_ெப.) பா7 காலி' $கலி.095-09 

 பி!யா
 கவி ைக- "ைலய' த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) யாழி' $கலி.095-10 

 இ��த ெசவி சா1�� இனி இனி- ப6டன $கலி.095-11 

 ஈைக- ேபா	 க/டா># ேபாறி ெம1 எ/ணி' $கலி.095-12 

 த"�த "ல	வி& "/ $கலி.095-13 

 ஊரவ	 கBைவ உைள�த�யா1 அ&க& நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.095-

14 

 தா!'வா1
 ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

4ய*கி_வி.எ�.(4ய*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பி7 மா/$ $கலி.095-

15 

 ேபா	 வா1-ப
 காணிL# ேபாகா� 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$# $கலி.095-16 



 பா	ைவ- ேபா	 க/டா># ேபாறி நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) ேமலா# $கலி.095-17 

 ஈரமா1வி6டன "/ $கலி.095-18 

 ெகா7.�- "/ 

ெச1யா�_எதி	.ம.வி.எ�.(ெச1_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம1# 

4=�# ைகயி' $கலி.095-19 

 �ைட�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ேவ/7L# ெவ&லா� 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$# $கலி.095-20 

 ஒ67ய ேபா	 க/டா># ேபாறி 4க#தாேன $கலி.095-21 

 ெகா67
 

ெகா$
�#_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�றி-"_ெப.(�றி-"_ெப.) $கலி.095-22 

 ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ஆயிழா1 அ'னைவ 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ஆ*� 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) $கலி.095-23 

 ேபா.றிய_ெப.எ�.(ேபா.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெம1 ெதா$� $கலி.095-24 

 அ'ைனேயா ெம1ைய- ெபா1 எ'� 

மய*கிய_ெப.எ�.(மய*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைக 

ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) $கலி.095-25 

 அறிக&லா1 ேபாறிகா/ ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.095-26 

 ந&லா1 ெபா1 எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) ஏ.றி தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

தைல-ெப1� $கலி.095-27 

 ைகெயா$ க/டா1 பிைழ�ேத' அ�2 இனி $கலி.095-28 

 அ�Kக# யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) யாேர# எ&லா ெத�ள $கலி.095-29 

 அளி�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ப/ணிய JF_ெப.(JF_ெப.) 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) இ'L# $கலி.095-30 



 விளி�� நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) பாணேனா$ ஆ7 அளி�தி $கலி.095-31 

 விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ந��தலி' 

ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ெப!�_ெப.(ெப!�_ெப.) 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

$கலி.095-32 

 நடைல-ப6$ எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

JF_ெப.(JF_ெப.) $கலி.095-33 

 ஏ�� எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) மா	ப எதி	 அ&ல நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

வா1� ெசா& $கலி.096-01 

 பா1��_வி.எ�.(பா1_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ1�த_ெப.எ�.(ஆ1_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தாைன- 

ப!��_வி.எ�.(ப!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆனா ைம�திைன $கலி.096-

02 

 சா�� அழி ேவைர 9வ& தாF�த_ெப.எ�.(தாF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க/ணிைய $கலி.096-03 

 யா*�� ெச'�_வி.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ*� 

வ�த��த�தா1 ேக2 இனி $கலி.096-04 

 ஏ�தி எதி	 இதF_ெப.(இதF_ெப.) ந�ல#_ெப.(ந�ல#_ெப.) பிைண�த'ன 

க/ணா1 $கலி.096-05 

 �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) வழ*கி வ�வ& $கலி.096-06 

 அறி�ேத' �திைரதா' $கலி.096-07 

 பா& பி!யா ஐ*%�த. ப& மயி	
 ெகா1 9வ& $கலி.096-08 

 ேம& வி!�� யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிகழிைக� 

ெசB_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) உைள $கலி.096-09 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல#_ெப.) மணி
 க7ைக வ&லிைக யா-பி' கீF $கலி.096-10 

 ஞா& இய& ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) காதி' "&லிைக� சாமைர $கலி.096-11 



 ம�திைக
 க/Oைறயாக
 கவி' 

ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.096-12 

 உ�தி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காF P& உ�த!ய� தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) 

பி7 $கலி.096-13 

 ேந	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேந	 4
காF- ப&பல க/7ைக $கலி.096-14 

 தா	_ெப.(தா	_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

J/ட_ெப.எ�.(J/_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமனிய ேமகைல $கலி.096-

15 

 P"ர- "67& அ7ெயா$ 

அைம��_வி.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.096-16 

 வா	 ெபால#_ெப.(ெபால#_ெப.) கி/கிணி 

ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இய.றி_வி.எ�.(இய.�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.096-17 
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ச1தன_வி.4.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ_பட	.ப'.) க/ 

$கலி.101-46 

 ஆ*� ஏ�# வ��தின ஆய�# "/ %	�தா	 $கலி.101-47 

 நா� இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) %�த. ெபா�மகளி	 எ&லா�# $கலி.101-48 

 4&ைலஅ# த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ெபாழி&_ெப.(ெபாழி&_ெப.) "
கா	 

ெபா�வேரா$ $கலி.101-49 

 எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) "ண	 �றி
 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.101-50 

 க/ அக' இ� வி9#பி& கதF ெபய&_ெதா.ெப.(ெப1_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) 

கல��_வி.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ.ற $கலி.102-01 

 த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ந�#_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) பிடவ4# தவF ெகா7� 

தளவ4# $கலி.102-02 

 வ/ண வ/ ேதா'றி># வய*�_எவ.(வய*�_வி.) இண	
 ெகா'ைற># 

$கலி.102-03 

 அ'னைவ பிற@# ப& மல	 �ைதய $கலி.102-04 

 தைழ># ேகாைத># இைழ># எ'� இைவ_பதி.ெப.(இ_96.+ஐ_பட	.ப'.) 

$கலி.102-05 

 ைதஇயின	 மகிF��_வி.எ�.(மகிF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திைளஇ 

விைளயா$# $கலி.102-06 

 மட ெமாழி ஆய�தவ�2 இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) யா	 

உட#ேபா$ $கலி.102-07 

 எ' உயி	 "
கவ2 இ'� $கலி.102-08 

 ஓஒ இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) ெபா� "க&_ெப.("க&_ெப.) 

ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஏ� ெகா2பவ	 அ&லா& $கலி.102-09 

 தி� மா ெம1 த�/டல	 எ'� க�மமா $கலி.102-10 



 எ&லா�# ேக6ப அைற�� அைற�� எ-ெபா=�# $கலி.102-11 

 ெசா&லா& தர-ப6டவ2 $கலி.102-12 

 ெசா&)க பாணிேய# எ'றா	 அைறக எ'றா	 பா!�தா	 $கலி.102-13 

 மாணிைழ ஆறாக� சா� $கலி.102-14 

 சா.�2 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அ'னா	 க/ 

J��_வி.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேநா
�#_ெப.(ேநா
�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வா1 

எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) $கலி.102-15 

 மிைட ெபறி�_நி.எ�.(ெப�_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ேநரா� தைக�� $கலி.102-16 

 தைக வைக மிைசமிைச- பாயிய	 

ஆ	��_வி.எ�.(ஆ	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட' $கலி.102-17 

 எதி	_எதி	 ெச'றா	 பல	_பதி.ெப.(பல	_ெப.) $கலி.102-18 

 ெகாைல மலி சிைல ெசறி ெசயி	 அய	 சின#_ெப.(சின#_ெப.) 

சிற��_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.102-19 

 உ��� எ=��_வி.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ7'� ேம& 

$கலி.102-20 

 எ=�த� �க2_ெப.(�க2_ெப.) $கலி.102-21 

 ஏ.றன	 மா	"_ெப.(மா	"_ெப.) $கலி.102-22 

 கவிF�தன ம�-"_ெப.(ம�-"_ெப.) $கலி.102-23 

 கல*கின	_வி.4.(கல*�_வி.+இ'_இ.கா.+அ	_பட	.ப'.) 

பல	_பதி.ெப.(பல	_ெப.) $கலி.102-24 

 அவ�2 மல	 மலி "க&_ெப.("க&_ெப.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ=_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அல	 மலி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

"ைர நிமி	 ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) பிைணஇ $கலி.102-25 

 எ��ேதா$ இமிலிைட� ேதா'றின' 

ேதா'றி_வி.எ�.(ேதா'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.102-26 



 வ��தினா'ம'ற அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஏ� $கலி.102-27 

 ஏ� எBவ#_ெப.(எBவ#_ெப.) காணா எ=�தா	 எவ'ெகாேலா $கலி.102-28 

 ஏ� உைட ந&லா	 பைக $கலி.102-29 

 மடவேர ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஆய	 ம
க2_ெப.(ம
க2_ெப.) 

ெந�ைந_ெப.(ெந�ைந_ெப.) $கலி.102-30 

 அட& ஏ.ெற��� இ��தா	
 க/$# ம.� இ'�# $கலி.102-31 

 உட&_ெப.(உட&_ெப.) ஏ� ேகா2 சா.�வா	 $கலி.102-32 

 ஆ*� இனி $கலி.102-33 

 த/Oைம- பாணி 

தளரா�_எதி	.ம.வி.எ�.(தள	_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) எ\உக 

$கலி.102-34 

 ப/ அைம இ' சீ	
 �ரைவ>2 ெத/_ெப.அ.(ெத/_ெப.அ.) க/ணி 

$கலி.102-35 

 தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) திற&_ெப.(திற&_ெப.) ஒளி 

மாய- ேபா	 மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கலி.102-36 

 அ# �வ	 ஆைட- ெபா�வேனா$ 

ஆ1�த_ெப.எ�.(ஆ1_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.102-37 

 4�வலா2 ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) 

பாரா67_வி.எ�.(பாரா6$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) சி��7 $கலி.102-38 

 ம'ற#_ெப.(ம'ற#_ெப.) பர�த� உைர $கலி.102-39 

 ெம&_ெப.அ.(ெம&_ெப.அ.) இண	
 ெகா'ைற># ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) 

மல	
 காயா@# $கலி.103-01 

 "&_ெப.("&_ெப.) இைல ெவ6சி># பிட@# தள@# $கலி.103-02 

 �&ைல># ����# ேகாட)# பா*க�# $கலி.103-03 

 க&ல@# கட�த@# கமF க/ணி மைல�தன	 $கலி.103-04 



 பல ஆ' ெபா�வ	 கதF விைட ேகா2 கா/மா	 $கலி.103-05 

 4&ைல_ெப.(4&ைல_ெப.) 4ைக># 4���# நிைர�த'ன $கலி.103-06 

 ப&ல	 ெப� மைழ
 க/ண	 மட#_ெப.(மட#_ெப.) 

ேச	�த_ெப.எ�.(ேச	_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.103-07 

 ெசா&ல	 9ட�#_ெப.எ�.(9ட	_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கன* 

�ைழ
 காதின	 $கலி.103-08 

 ந&லவ	 ெகா/டா	 மிைட $கலி.103-09 

 அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) மிைட ெகாள $கலி.103-10 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர ம�*கி' அ�வி ேபால $கலி.103-11 

 அணி வர#"_ெப.(வர#"_ெப.) 

அ��த_ெப.எ�.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) கா. கா!># $கலி.103-12 

 மீ'_ெப.(மீ'_ெப.) J��_வி.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவி	 வ�# 

அ�தி வா'_ெப.(வா'_ெப.) வி9#" ேபா& $கலி.103-13 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ெபாறி பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

"2ளி_ெப.("2ளி_ெப.) ெவ2ைள># $கலி.103-14 

 ெகாைலவ' E7ய_ெப.எ�.(E$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழவி� 

தி*க2_ெப.(தி*க2_ெப.) ேபா& $கலி.103-15 

 வைள>" மலி�த_ெப.எ�.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகா$ அணி 

ேச># $கலி.103-16 

 ெபா� 4ர/ 4'பி' "க&_ெப.("க&_ெப.) ஏ� பல 

ெப1�_வி.எ�.(ெப1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.103-17 

 அ!மா@# ப!மா@# களி�# கரா4# $கலி.103-18 

 ெப� மைல விடரக�� ஒ�*� உட' 

�ழ�இ_வி.எ�.(�ழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.103-19 

 ப$ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ$# வைரயக# ேபா)# $கலி.103-20 



 ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) நைற 

EF�த_ெப.எ�.(EF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதா\உ $கலி.103-21 

 ெதா=விL2 "!" "!" "
க ெபா�வைர� $கலி.103-22 

 ெத!" ெத!" ��தின ஏ� $கலி.103-23 

 ஏ.றி' அ! ப!" அ�-பன 9.றி_வி.எ�.(9.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$கலி.103-24 

 எ! திகF கணி�சிேயா' E7ய_ெப.எ�.(E$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிைற
க/ $கலி.103-25 

 உ�வ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபால $கலி.103-26 

 ��தி
 ேகா6ெடா$ �ட	 வல�தன $கலி.103-27 

 ேகா6ெடா$ 9.றி
 �ட	 வல�த ஏ.றி' 4' $கலி.103-28 

 ஆ7 நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ
_96.(அ_பதி.ெப.+
_ஒ..) �ட	 வா*�வா' ப$ீ_ெப.(ப$ீ_ெப.) கா/ 

$கலி.103-29 

 ெச�_ெப.அ.(ெச#_ெப.அ.) P. கழி ஒ�வ'_ெப.(ஒ�வ'_ெப.) ைக- ப.ற அ� 

Pைல $கலி.103-30 

 4� Pலா
 ெகா2வாL# ேபா'# $கலி.103-31 

 இ�ைள_ெப.(இ�ைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இஃ� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

க/ைட இஃ� ஒ�த' $கலி.103-32 

 ேகா67ன�� ஆய	 மக'_ெப.(மக'_ெப.) அ'ேற மீ6$ ஒரா' $கலி.103-33 

 ேபா	 "க&_ெப.("க&_ெப.) ஏ.�- பிண	_ெப.(பிண	_ெப.) எ��தி& த��" 

$கலி.103-34 

 தா	_ெப.(தா	_ெப.) ேபா& தழ�இயவ' $கலி.103-35 

 இ�ைள_ெப.(இ�ைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இஃ� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

க/ைட இஃ� ஒ�த' $கலி.103-36 



 ேகாவின�� ஆய	 மக'_ெப.(மக'_ெப.) அ'ேற ஓவா' $கலி.103-37 

 மைற ஏ.றி' ேம& இ���_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ7 

�ைற அ#பி $கலி.103-38 

 ஊ	வா' ேபா& ேதா'�மவ' $கலி.103-39 

 ெதாழ�இஇ கா.�- ேபால வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கதF விைட
 கா!ைய $கலி.103-40 

 ஊ.�
 கள�ேத அட*க
 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ6$ அத' $கலி.103-

41 

 ேம& ேதா'றி_வி.எ�.(ேதா'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி'ற_ெப.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா�வ' தைக க/ைட 

$கலி.103-42 

 ஏ.ெற�ைம ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) வ7#பி' இட�� இ6$ $கலி.103-43 

 சீ.றெமா$ ஆ	 உயி	 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஞா'� 

இ'ன'ெகா& $கலி.103-44 

 %.� என உ6கி.� எ' ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) $கலி.103-45 

 இ�ைள_ெப.(இ�ைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) இஃ� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

க/ைட இஃ� ஒ�த' $கலி.103-46 

 "&லின�� ஆய	 மக'_ெப.(மக'_ெப.) அ'ேற "2ளி_ெப.("2ளி_ெப.) 

$கலி.103-47 

 ெவ��த_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வய 

ெவ2_ெப.எஅ.(ெவ2_ெப.அ.) ஏ.� அ# "ைட� தி*க2_ெப.(தி*க2_ெப.) 

$கலி.103-48 

 ம�- ேபா& ெபா��தியவ' $கலி.103-49 

 ஓவா ேவகேமா$ உ���� த'ேம& 

ெச'ற_ெப.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.103-50 



 ேசஎ� ெசவி 4த. ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெபய	�� ஒ.�# $கலி.103-51 

 காயா#J* க/ணி- ெபா�வ' தைக க/ைட $கலி.103-52 

 ேமவா	 வி$�த�த %�த. �திைரைய $கலி.103-53 

 வா1 ப��� இ6$ "ைட�த ஞா'� இ'ன'ெகா& $கலி.103-54 

 மாேயா' எ'� உ6கி.� எ' ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) $கலி.103-55 

 ஆ*� இ�#_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) "லி� ெதா=தி># 

ெப�*_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) களி.றின4# $கலி.103-56 

 மா�மா� உழ
கியா*� உழ
கி ெபா�வ�# $கலி.103-57 

 ஏ� ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�*� 

ெதா\உ வி6டன	 வி6டா*ேக $கலி.103-58 
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கி.பேதா $கலி.108-

33 

 அைன�� ஆக $கலி.108-34 

 ெவ/ெண1� ெதழி 

ேக6�#_ெப.எ�.(ேக2_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ/ைமயா& ேச1�� அ'றி $கலி.108-35 

 அ/ணணி�� ஊ	 ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ந/பக& ேபாF� 

ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.108-36 

 க/ ேநா
� ஒழி
�# கவி' ெப� ெப/_ெப.(ெப/_ெப.) ந�	ைம $கலி.108-37 

 மயி&_ெப.(மயி&_ெப.) எ���_ெப.(எ���_ெப.) வ/ண�� மாேயா1 ம.� 

இ'ன $கலி.108-38 

 ெவயிெலா$ எவ' விைர��_வி.எ�.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேசறி உ�
கா/ $கலி.108-39 

 பி7 �H9 அ'ன அைற ேமல 8*கி' $கலி.108-40 

 த7 க/ "ைர>#_ெப.எ�.("ைர_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

��H_ெப.அ.(��#_ெப.அ.) 9ைன ஆ7 $கலி.108-41 

 பனி- J�_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) தளெவா$ 4&ைல_ெப.(4&ைல_ெப.) 

பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.108-42 

 தனி காயா� த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ெபாழி&_ெப.(ெபாழி&_ெப.) எ#ெமா$ 

ைவகி $கலி.108-43 

 பனி- பட� ெச&வா1 8#_தி!.(8#_4'.ஒ�.) ஊ	
� $கலி.108-44 

 இனி� ெச&ேவ# யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) $கலி.108-45 

 மா ம�/ட'ன மைழ
 க/ சி.றா1�திய	 $கலி.108-46 



 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ம�6$#_ெப.எ�.(ம�6$_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெசா.க/ 

ம�2வா	
� உைர அைவ $கலி.108-47 

 ஆ 4னியா ஏ� ேபா& ைவக& பதி'மைர
 $கலி.108-48 

 கா4.�� ெச&வா1 ஓ	 க6��தி
 க2வைன $கலி.108-49 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) எவ' ெச1தி பிற	
� $கலி.108-50 

 யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) எவ' ெச1�# நின
� $கலி.108-51 

 ெகாைல உ/க/ %	 எயி.�_ெப.(எயி.�_ெப.) ெகா1 தளி	 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கலி.108-52 

 இைன வன-பி' மாேயா1 நி'னி' சிற�தா	 $கலி.108-53 

 நில உலக��_ெப.(உலக#_ெப.+அ��_சா!.) இ'ைம_ெப.(இ'ைம_ெப.) ெதளி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) வ�தி_வி.4.(வா_வி.+��_(?)+இ_4'.ஒ�.) $கலி.108-

54 

 மைலெயா$ மா	"_ெப.(மா	"_ெப.) 

அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச&வ'_ெப.(ெச&வ'_ெப.) அ7ைய� $கலி.108-55 

 தைலயினா& ெதா6$ உ.ேற' E2_ெப.(E2_ெப.) $கலி.108-56 

 ஆ*� உணரா	_வி.4.(உண	_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி	.ம.+அ	_பட	.ப'.) 

ேந	ப அ�_பதி.ெப.(அ_96.+�_பட	.ஒ�.) ெபா1-பா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.108-57 

 ேத# ெகா2 ெபா�-ப' சி��7 எ# ஆய	 $கலி.108-58 

 ேவ��_ெப.(ேவ��_ெப.) ஊ6$ அரவ�� நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

ெப/7	_ெப.(ெப/$_ெப.+இ	_பட	.ப'.) காணாைம $கலி.108-59 

 காHசி� தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ
க'ன தா�_ெப.(தா�_ெப.) எ� ம'ற��� 

$கலி.108-60 



 <*�#_ெப.எ�.(<*�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ரைவ>2 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெப/7	_ெப.(ெப/$_ெப.+இ	_பட	.ப'.) 

ேகளாைம $கலி.108-61 

 ஆ#ப. �ழலா& பயி	_ெப.(பயி	_ெப.) பயி	 எ# பட-ைப
 $கலி.108-62 

 காHசி
கீF� ெச1ேத# �றி $கலி.108-63 

 கா	 ஆர- ெப1த_ெப.எ�.(ெப1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க7 ெகா2 விய' 

"ல��- $கலி.109-01 

 ேபரா� ெச'�_வி.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) பதவ- "&_ெப.("&_ெப.) மா�தி $கலி.109-02 

 ந�	 ஆ	 நிழல �ட#96$ இன��2K# $கலி.109-03 

 ேபா	 ஆரா ஏ.றி' ெபா� நா�_ெப.(நா�_ெப.) இள#_ெப.அ.(இள#_ெப.அ.) 

பா/7& $கலி.109-04 

 ேத	 ஊர ெச#மா�த� ேபா& மைதஇன2 $கலி.109-05 

 ேப	 ஊ�#_ெப.எ�.(ஊ	_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி.T�# 

ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) எ$-பவ2 ேபா& $கலி.109-06 

 ேமாேரா$ வ�தா2_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ2_பட	.ஒ�.) தைக க/ைட 

யாேரா$# $கலி.109-07 

 ெசா&லியா2 அ'ேற வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) $கலி.109-08 

 ப/ணி� தம	 த��_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) "ற#_ெப.("ற#_ெப.) 

ைதஇய_ெப.எ�.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.109-09 

 க/ணி எ$
க&லா
 ேகா$ ஏ�� அக& அ&�&_ெப.(அ&�&_ெப.) $கலி.109-

10 

 "/ இ&லா	 "/ணாக 

ேநா
�#_ெப.(ேநா
�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 4= ெம1># 

$கலி.109-11 



 க/ணேளா ஆய	 மக2_ெப.(மக2_ெப.) $கலி.109-12 

 இவ2தா' தி��தா� 9ம67ன2 ஏைன� ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) வ �சி 

$கலி.109-13 

 வ!
 %ழ வ67 தழ�இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ!
 �ைழ 

$கலி.109-14 

 ஆட&_ெதா.ெப.(ஆ$_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) தைகய2 க=�திL# வாலி� 

$கலி.109-15 

 8/ணிதா� ேதா'�#_ெப.எ�.(ேதா'�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

89-" $கலி.109-16 

 இைட ெத!யா ஏஎ	 இ�வ�# த�த# $கலி.109-17 

 உைட வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) இவ6� 

ஈ�தா	ெகா&ேலா $கலி.109-18 

 பைட இ$வா'ம' க/V	 காம' மைட அ$# $கலி.109-19 

 பாெலா$ ேகா6ட# "கி' $கலி.109-20 

 இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) தா'_த..9.(தா'_த..9.) 

வ��த_�ைற.எ�.(வ���_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இற-பி'_நி.எ�.(இற_வி.+--_ெபா�.உ�.+இ'_நி.எ�.�றி.) அ&லா& 

ம���_ெப.(ம���_ெப.) அ&ல2 $கலி.109-21 

 யா	
�# அண*காத& சா'றா2 எ'� ஊ	- 

ெப/7	_ெப.(ெப/$_ெப.+இ	_பட	.ப'.) $கலி.109-22 

 மா*கா1 ந�*_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) கா7 %6$ேவ# யா*�# $கலி.109-23 

 எ= நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) கிைளெயா$ 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ'� த�த# $கலி.109-24 

 ெகா=நைர- ேபாகாம& கா�� 4= நாK# $கலி.109-25 

 வாயி&_ெப.(வாயி&_ெப.) அைட-ப வ�# $கலி.109-26 



 க7 ெகா2 இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) கா-பி& "&லின�� ஆய	 $கலி.110-01 

 �7ெதா�# ந&லாைர ேவ/$தி எ&லா $கலி.110-02 

 இ$ ேத2 ம��ேதா நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேவ6ைக ெதா$தர� 

$கலி.110-03 

 �'னி_வி.எ�.(�'L_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த�தா*ேக நைக 

�றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ#ைம� $கலி.110-04 

 திைள�த.� எளியமா
 க/ைட அைள
� எளியா2 $கலி.110-05 

 ெவ/ெண1
�# அ'ன2 என
 ெகா/டா1 ஒ/Oதா& $கலி.110-06 

 ஆ*� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) %றி' அைன�தாக 

ந�*�க_விய*.வி.4.(ந�*�_வி.+க_விய*.வி.4.�றி.) $கலி.110-07 

 அ�ச�தா' மாறி அைசவினா' ேபா�த�� $கலி.110-08 

 நி�ச# த$மா�# ெம&_ெப.அ.(ெம&_ெப.அ.) இய&_ெப.(இய&_ெப.) ஆ1மக2 

$கலி.110-09 

 ம�த# பிணி�த_ெப.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) ேபா& நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

நல#_ெப.(நல#_ெப.) $கலி.110-10 

 9.றி� 9ழ)#_ெப.எ�.(9ழ&_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ' 

ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) $கலி.110-11 

 வி7�த ெபா=திL# இ&வயி' ேபாகா� $கலி.110-12 

 ெகா$�_ெப.அ.(ெகா$#_ெப.அ.) ெதா=விL2 ப6ட க'றி.�� E=# 

$கலி.110-13 

 க$HE& ஆ நா�_ெப.(நா�_ெப.) ேபா& நி. க/$ நாK# $கலி.110-14 

 ந$*� அஞ	 உ.ற� எ' ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) $கலி.110-15 

 எBவ#_ெப.(எBவ#_ெப.) மி�தர எ# திற��_ெப.(திற#_ெப.+அ��_சா!.) 

எHஞா'�# $கலி.110-16 



 ெந1 கைட பாலி' பய'_ெப.(பய'_ெப.) யா�# இ'றாகி $கலி.110-17 

 ைக ேதாய& மா�திைர அ&ல� ெச1தி $கலி.110-18 

 அறியா�_எதி	.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) அளி�� எ' 

உயி	 $கலி.110-19 

 அ'ைனேயா ம'ற��
 க/டா*ேக சா'றா	 மகளிைர $கலி.110-20 

 இ'றி அைமேய' எ'� இ'ன@# ெசா&)வா1 $கலி.110-21 

 நி'றா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெச'ற� எம	 கா/ப	 நாைள># $கலி.110-22 

 க'ெறா$ ேச�# "ல�� $கலி.110-23 

 த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) பா& கற�த கல#_ெப.(கல#_ெப.) மா.றி 

க'�_ெப.(க'�_ெப.) எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) $கலி.111-01 

 தா#பி' பிணி��_வி.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைன நிற�இ 

யா1 த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.111-02 

 J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) கைர ந�ல#_ெப.(ந�ல#_ெப.) "ைட தாழ ெம1 

அைசஇ_வி.எ�.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பா*க�# $கலி.111-03 

 4&ைல># தாய பா6ட*கா& ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) $கலி.111-04 

 "&லின�� ஆய	 மகளிேரா$ எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) $கலி.111-05 

 ஒ�*� விைளயாட_�ைற.எ�.(விைளயா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) வழி 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.111-06 

 ���த#J* க/ணி- ெபா�வ' ம.� எ'ைன $கலி.111-07 

 4.� இைழ ஏஎ	 மட ந&லா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ஆ$# $கலி.111-08 

 சி.றி& "ைனேகா சிறி� எ'றா' எ&லா ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.111-09 

 ெப.ேற# யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) எ'� பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) 

ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ& இ�-பா1 $கலி.111-10 



 க.ற� இைல ம'ற கா/ எ'ேற'. 4.றிழா1 $கலி.111-11 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) EF %�த&_ெப.(%�த&_ெப.) தைக ெபற� 

ைதஇய_ெப.எ�.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.111-12 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) "ைனேகா நின
� எ'றா' எ&லா 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.111-13 

 ஏதிலா	 த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) J
 ெகா2வா1 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மிக- $கலி.111-14 
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 ெச1 "ற#_ெப.("ற#_ெப.) 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
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க'�_ெப.(க'�_ெப.) ேம1-பா1 ேபா& $கலி.112-12 
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 ஒ
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�ைழ�த நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.112-23 

 ஆ1 இதF_ெப.(இதF_ெப.) உ/க/ 

பச-ப_�ைற.எ�.(பச--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தட ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) $கலி.112-24 
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 உலமர& உய@ ேநா1
�_ெப.(ேநா1_ெப.+
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 தளி!யா& எ' அறித&_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) 
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 "&லின�� ஆயைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) �ட# 96$ $கலி.113-09 

 ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) இன�� ஆய	 எம	 $கலி.113-10 

 எ&லா $கலி.113-11 

 நி'ெனா$ ெசா&லி'_நி.எ�.(ெசா&_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ஏதேமா 

இ&ைலம' $கலி.113-12 

 ஏத# அ'� எ&ைல_ெப.(எ&ைல_ெப.) வ�வா' வி$_ஏவ.(வி$_வி.) 
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ெம&லியா& $கலி.113-16 

 நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெமாழி 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) யாேனா வி$ேவ' 
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 எ' ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) ஏவ& ெசயி' $கலி.113-18 

 ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) ஏவ& 

ெச1யா�_எதி	.ம.வி.எ�.(ெச1_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என 
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 ப&கா& யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) கா'யா.� அவி	 

மண._ெப.(மண&_ெப.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ெபாழி&_ெப.(ெபாழி&_ெப.) 
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 அ&க& அக& அைற ஆயெமா$ ஆ7 $கலி.113-24 

 4&ைல_ெப.(4&ைல_ெப.) ���ெதா$ 4�சி_ெப.(4�சி_ெப.) 

ேவ1��_வி.எ�.(ேவ1_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ&ைல_ெப.(எ&ைல_ெப.) $கலி.113-25 

 இர@_ெப.(இர@_ெப.) உ.ற� இ'L# கழி-பி அர@ உ.� $கலி.113-26 

 உ�மி' அதி�# �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) ேபா& ெபா� 4ர/ $கலி.113-27 

 ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஏ� நா�ட' 

நினறன_வி.4.(நி&_வி.+'._இ.க.+அ'_ெபா�.உ�.+அ_பட	.ப'.) $கலி.113-28 

 ப& ஆ' இன நிைர நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) உட' ெசல.ேக $கலி.113-29 

 வா! ெநறி-ப6$ இ�#_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) "ற#_ெப.("ற#_ெப.) தாஅF�த 
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 ஓ!- "த&வ'_ெப.) அ=தன' எ'பேவா $கலி.114-02 

 "�வ மல	 ைதஇ_வி.எ�.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எம	 எ' 

ெபயரா& $கலி.114-03 

 வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) அய	வாைர
 க/$ மதி 

அறியா_ெப.எ�.(அ!_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.114-04 

 ஏைழைய எ'� அகல_�ைற.எ�.(அக&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந
� 

வ�த�யா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.114-05 



 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அவLைழ� 

ெச'�_வி.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.114-06 

 ெச'�_வி.எ�.(ெச&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) அறிேவ' %�க ம.� இனி $கலி.114-07 

 ெசா& அறியா- ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மடைவ ம.� எ&லா $கலி.114-08 

 நின
� ஒXஉ# ம.� எ'� அக& அக)# ந�$ இ'� $கலி.114-09 

 நின
� வ�வதா
 கா/பா1_வி.4.(கா/_வி.+-_இ.இ.கா.+ஆ1_4'.ஒ�.) 
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 ெசா&லிய_ெப.எ�.(ெசா&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா&)# விய# 
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 ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) மண#_ெப.(மண#_ெப.) 
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ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.123-10 

 "&ல@# ெப.றாேயா "&லாேயா மட ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) 

$கலி.123-11 

 ெவறி ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "2ளின# வதி 

ேச�#_ெப.எ�.(ேச	-வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா=தினா' $கலி.123-

12 

 ெசறி வைள ெநகிF�தா'க/ ெச'றா1 ம.� அவைன 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.123-13 

 அறிய@# ெப.றாேயா அறியாேயா மட ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) 

$கலி.123-14 

 என ஆ*� $கலி.123-15 

 எ&ைல># இர@# �யி& �ற��_வி.எ�.(�ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ப& ஊF $கலி.123-16 



 அ�#_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) பட	 அவல ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ெச1தா'க/ 

ெபற&_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) 

நைசஇ_வி.எ�.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.123-17 

 இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) கழி ஓத#_ெப.(ஓத#_ெப.) ேபா& த$மாறி 

$கலி.123-18 

 வ��திைன அளிய எ' மட#_ெப.(மட#_ெப.) ெக= 

ெநHேச_ெப.(ெநH9_ெப.+ஏ_சா!.) $கலி.123-19 

 ஞால#_ெப.(ஞால#_ெப.) A'�_ெப.(A'�_ெப.) அ7� தாய 4த&வ.� 

4� 4ைற- $கலி.124-01 

 பா& அ'ன ேமனியா' அணி ெபற� 

ைதஇய_ெப.எ�.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.124-02 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல#_ெப.) ந�	 உைட ேபால தைக 

ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) திைர $கலி.124-03 

 வா& எ
க	வா1 E=# வய*�_எவ.(வய*�_வி.) ந�	� 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச	-ப $கலி.124-04 

 ஊ	 அல	 எ$��_வி.எ�.(எ$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர.ற உ2ளா1 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) �ற�தலி' $கலி.124-05 

 %�# த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) எBவ ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) எ'ைன># 

மைற�தா2ம' $கலி.124-06 

 கா!ைக ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) கவி' வாட
 க)F" ஆ*ேக $கலி.124-07 

 ப	ீ அல	 அணி ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 8த&_ெப.(8த&_ெப.) அ&லா
கா& $கலி.124-08 

 இைண" இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஊ	 அல	 <.ற எ1யா1 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) �ற�தலி' $கலி.124-09 



 "ைண இ&லா எBவ ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) எ'ைன># மைற�தா2ம' 

$கலி.124-10 

 �ைணயா�2 தைக ெப.ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) 

இழ��_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி $கலி.124-11 

 அணி வன-"_ெப.(வன-"_ெப.) 

இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) 

அைண ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) அ&லா
கா& 

$கலி.124-12 

 இ'� இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஊ	 அல	 <.ற எ1யா1 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) �ற�தலி' $கலி.124-13 

 நி'ற_ெப.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) 

எBவ ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) எ'ைன># மைற�தா2ம' $கலி.124-14 

 ெவ'ற_ெப.எ�.(ெவ&_வி.+'._இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ&_ெப.(ேவ&_ெப.) 

8தி ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

விற&_ெப.(விற&_ெப.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) 

இழ��_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி $கலி.124-15 

 நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�	 உக
 க)=# 

ெந$#_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) ெப�*_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) க/ அ&லா
கா& 

$கலி.124-16 

 அதனா& $கலி.124-17 

 பி!@_ெப.(பி!@_ெப.) இ&லா1 ேபால ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ெத1வ�தி' 

ெதளி�த
கா& $கலி.124-18 

 அ!� எ'னா2 �ணி�தவ2 ஆ1 நல#_ெப.(நல#_ெப.) ெபய	தர $கலி.124-19 

 "! உைள
 கலிமா' ேத	 கட@" $கலி.124-20 

 வி! த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) தா	_ெப.(தா	_ெப.) விய&_ெப.(விய&_ெப.) மா	ப 

விைரக நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ெசலேவ $கலி.124-21 



 க/டவ	_வி.அ.ெப.(கா/_வி.+/6_இ.கா.+அB_வி.அ.ெப.�றி.+அ	_பட	.ப'.) 

இ& என உலக��2 உணராதா	 $கலி.125-01 

 த*கா�_எதி	.ம.வி.எ�.(த*�_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) தைக@ 

இ'றி� தா# ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விைனகK2 $கலி.125-02 

 ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) அறி�த_ெப.எ�.(அ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா7யைவ மைற-பிL# அறிபவ	 $கலி.125-03 

 ெநHச��
 ��கிய க! இ&ைல ஆகலி' $கலி.125-04 

 வ/ ப! நவி'ற_ெப.எ�.(நவி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வய மா' 

ெச&வ $கலி.125-05 

 ந'�_வி.அ.(ந'�_ெப.) அைத அறியிL# நய' இ&லா நா6ட�தா& 

$கலி.125-06 

 அ'"_ெப.(அ'"_ெப.) இைல என 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கழ�வ& ஐய ேக2 $கலி.125-

07 

 மகிF ெச1 ேதெமாழி� ெதா1யி& EF இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) $கலி.125-08 

 4கிF ெசய_�ைற.எ�.(ெச1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 42கிய ெதாட	" 

அவ2_பதி.ெப.(அ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) உ/க/ $கலி.125-09 

 அவிF பனி உைற-ப@# ந&கா� வி$வா1 $கலி.125-10 

 இமிF திைர
 ெகா/க_ெப.(ெகா/க'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெகா7ையகா/ 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.125-11 

 இல*� ஏ	 எ& வைள ஏ	 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) 

ைதஇ_வி.எ�.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.125-12 

 நல#_ெப.(நல#_ெப.) ெசல_�ைற.எ�.(ெச&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந&கிய 

ெதாட	" அவ2_பதி.ெப.(அ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) சாஅ1- $கலி.125-13 



 "ல��_வி.எ�.("ல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ_�ைற.எ�.(அ=_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) "&லா� வி$வா1 $கலி.125-14 

 இல*� ந�	� ேச	-ப ெகா7ையகா/ ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.125-15 

 இ' மணி� சில#பி' சி& ெமாழி ஐ#பா& $கலி.125-16 

 பி'ெனா$ ெகழ�இய தட அர@ அ&�&_ெப.(அ&�&_ெப.) $கலி.125-17 

 8/ வ! வாட_�ைற.எ�.(வா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வாரா� வி$வா1 

$கலி.125-18 

 த/ண� �ைறவ_ெப.(�ைறவ'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தகாஅ1கா/ 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.125-19 

 என ஆ*� $கலி.125-20 

 அைனய2 எ'� அளிமதி ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) இ'� $கலி.125-21 

 இைற வைர நி&லா வைளய2_�றி.வி.4.(வள&_ெப.+அ2_பட	.ஒ�.) 

இவ6� இனி- $கலி.125-22 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏ	 9ட	 8த. பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) $கலி.125-23 

 மைறய� ெச&)#_ெப.எ�.(ெச&_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

மண�தைன_வி.4.(மண_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+ஐ_4'.ஒ�.) 

வி7ேன $கலி.125-24 

 ெபா' மைல 9ட	 ேசர "ல#பிய_ெப.எ�.("ல#"_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இட' ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.126-01 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) மைல�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தைக மதி ஏ	தர $கலி.126-02 

 ெச
க	 ெகா2 ெபா=தினா' ஒலி ந�வி இன நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $கலி.126-03 

 4
ேகா& ெகா2 அ�தண	_ெப.(அ�தண	_ெப.) 4� ெமாழி நிைனவா	 ேபா& 

$கலி.126-04 



 எ
க	_ெப.(எ
க	_ெப.) ேம& இைறெகா2K# இல*� ந�	� 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச	-ப $கலி.126-05 

 அணி� சிைற இன
 ���_ெப.(���_ெப.) ஒலி
�*கா& 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	 $கலி.126-06 

 மணி
 �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) என இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) 

மதி
�#ம' மதி�தா*ேக $கலி.126-07 

 உ2 ஆ'ற ஒலியவா1 இ�-ப
 க/$ அைவ கான. $கலி.126-08 

 "2_ெப.("2_ெப.) என உண	��_வி.எ�.(உண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பி' "ல#" ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைன>ேம $கலி.126-09 

 ந�	 ந�வி
 கஞ'ற J
 கம=*கா& நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

மா	பி&_ெப.(மா	"_ெப.+இ&_இட.ேவ.) $கலி.126-10 

 தா	_ெப.(தா	_ெப.) நா.ற#_ெப.(நா.ற#_ெப.) என 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) மதி
�#ம' மதி�தா*ேக 

$கலி.126-11 

 அல	 பத�� அைசவளி வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ&க 

கழி J�த_ெப.எ�.(J_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.126-12 

 மல	 என உண	��_வி.எ�.(உண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பி' ம#ம	 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைன>ேம $கலி.126-

13 

 ந�2 நக	 நிைற ஆ.றா2 நிைன>ந2 வதி�த
கா& $கலி.126-14 

 ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) ேமலா1 என நி'ைன மதி
�#ம' மதி�தா*ேக 

$கலி.126-15 

 நன@_ெப.(நன@_ெப.) என- "&)*கா& காணாளா1 க/ட� $கலி.126-16 

 கன@_ெப.(கன@_ெப.) என 

உண	��_வி.எ�.(உண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பி' ைகய.� 

கல*�ேம $கலி.126-17 



 என ஆ*� $கலி.126-18 

 பல நிைந��_வி.எ�.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைன># ைபத& 

ெநHசி' $கலி.126-19 

 அலமர& ேநா>2 உழ
�# எ' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.126-20 

 மதி ம�2 வா2_ெப.(வா2_ெப.) 4க#_ெப.(4க#_ெப.) 

விள*க_�ைற.எ�.(விள*�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.126-21 

 "�_ெப.அ.("�_ெப.அ.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) ஏ	தர J/க 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேதேர $கலி.126-22 

 ெத! இண	 ஞாழ)# ேத# கமF "'ைன># $கலி.127-01 

 "! அவிF Jவின ைகைத># ெச��தி># $கலி.127-02 

 வ! ஞZமி� இமி	�� ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ��_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) �#பி_ெப.(�#பி_ெப.) இைய" ஊத $கலி.127-03 

 ெச� மி� ேநமியா' தா	_ெப.(தா	_ெப.) ேபால ெப�*_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) 

கட&_ெப.(கட&_ெப.) $கலி.127-04 

 வ! மண&வா1 E=# வய*�_எவ.(வய*�_வி.) ந�	� 

த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ேச	-ப $கலி.127-05 

 ெகா$*_ெப.அ.(ெகா$#_ெப.அ.) கழி வைளஇய �'� ேபா& வா& 

எ
க	_ெப.(எ
க	_ெப.) $கலி.127-06 

 ந$*� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) த�ர_�ைற.எ�.(த�	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) �றி வா1�தா2 எ'பேதா $கலி.127-07 

 க$# பனி அற&_ெப.(அற&_ெப.) இ� கய&_ெப.(கய&_ெப.) ஏ	 க/ பனி 

ம&க_�ைற.எ�.(ம&�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.127-08 

 இ$#ைபேயா$ இைன" ஏ*க இவைள ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) �ற�தைத 

$கலி.127-09 

 �றி இ'றி- ப& நா2_ெப.(நா2_ெப.) நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) க$� 

தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	 வ� பத#_ெப.(பத#_ெப.) க/$ $கலி.127-10 



 எறி திைர இமிF கான&_ெப.(கான&_ெப.) எதி	ெகா/டா2 எ'பேதா $கலி.127-

11 

 அறி@_ெப.(அறி@_ெப.) அஞ	 

உழ��_வி.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ*கி ஆ1 

நல#_ெப.(நல#_ெப.) வறிதாக $கலி.127-12 

 ெசறி வைள ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) ஊர இவைள ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

�ற�தைத $கலி.127-13 

 கா/ வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) இய'ற 

இ
_96.(இ_பதி.ெப.+
_ஒ..) கவி' ெப� பனி� �ைற $கலி.127-14 

 யாம��_ெப.(யாம#_ெப.+அ��_சா!.) 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

�றி வா1�தா2 எ'பேதா $கலி.127-15 

 ேவ1 நல#_ெப.(நல#_ெப.) இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) விள*�இைழ ெபாைற ஆ.றா2 $கலி.127-16 

 வா2_ெப.(வா2_ெப.) 8த&_ெப.(8த&_ெப.) பச-" ஊர இவைள 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) �ற�தைத $கலி.127-17 

 அதனா& $கலி.127-18 

 இைற வைள ெநகிF�த_ெப.எ�.(ெநகிF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எBவ 

ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) 

த�ர_�ைற.எ�.(த�	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.127-19 

 உர@
 கதி	 ெத�# என ஓ*�_ஏவ.(ஓ*�_வி.) திைர விைர" 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.127-20 

 கைர அம& அ$#" அளி�தாஅ*� $கலி.127-21 

 உர@ ந�	� ேச	-ப அ�ளிைன அளிேம $கலி.127-22 

 ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) �ற��_வி.எ�.(�ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�ளாதவ	 ேபா& நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$கலி.128-01 



 வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) <
க வண*கிய தாைழ $கலி.128-02 

 ஆ$ ேகா6$ இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அைச 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $கலி.128-03 

 நளி இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) க*�&_ெப.(க*�&_ெப.) 

ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) �ய	 

அறியா�_எதி	.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.128-04 

 அளி இ'� பிணி இ'� விளியா� 

நர)#_ெப.எ�.(நர&_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.128-05 

 கான&_ெப.(கான&_ெப.) அ# ேச	-பைன
 க/டா1 ேபால $கலி.128-06 

 "�வ� கவினிைன எ'றியாயி' $கலி.128-07 

 நனவி' வாரா நயனிலாளைன
 $கலி.128-08 

 கனவி& க/$ யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) ெச1த� ேக2 இனி $கலி.128-09 

 அல�தா*� அைமயெல' எ'றாைன- ப.றி எ' $கலி.128-10 

 நல#_ெப.(நல#_ெப.) தாராேயா என ெதா$-ேப' ேபால@# $கலி.128-11 

 கல��_வி.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ*ேக எ' கவி' 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

4ய*கி_வி.எ�.(4ய*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.128-12 

 "ல#ப& ஓ#" என அளி-பா' ேபால@# $கலி.128-13 

 4ைலயிைட� �யி)# மற�த��ேதா1 என $கலி.128-14 

 நிைல அழி ெநHச�ேத' அ=ேவ' ேபால@# $கலி.128-15 

 வைல_ெப.(வைல_ெப.) உ� மயிலி' வ��திைன ெப!�_ெப.(ெப!�_ெப.) 

என $கலி.128-16 

 தைல>ற 4' அ7- பணிவா' ேபால@# $கலி.128-17 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேகாலா இைறHசி 

நி'ற_ெப.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.128-18 



 ஊைதஅ# ேச	-பைன அைல-ேப' ேபால@# $கலி.128-19 

 யா� எ' பிைழ-" என ந$*கி ஆ*ேக $கலி.128-20 

 ேபைதைய- ெப!�_ெப.(ெப!�_ெப.) என� ெதளி-பா' ேபால@# $கலி.128-21 

 ஆ*� $கலி.128-22 

 கனவினா& க/ேட' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கா/ தக
 $கலி.128-23 

 கனவி' வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கான&_ெப.(கான&_ெப.) அ# ேச	-ப'_ெப.(ேச	-ப'_ெப.) $கலி.128-24 

 நனவி' வ�த)# உ/$ என $கலி.128-25 

 அைன வைர நி'ற�_வி.4.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ�_பட	.ஒ�.) எ' 

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

உயிேர $கலி.128-26 

 ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) த$மாறி ெதாக& 

ேவ/$# ப�வ�தா& $கலி.129-01 

 ப& வயி'_ெசா.உ�.(வயி'_ெசா.உ�.) உயி	 எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) 

பைட�தா'க/ ெபய	-பா' ேபா& $கலி.129-02 

 எ& உ� ெத� கதி	 மட*கி த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) கதி	 மாய $கலி.129-03 

 ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) அற ெநறி நிற�இ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ/ட 

அரச'_ெப.(அரெச'_ெப.) பி' $கலி.129-04 

 அ&ல� மைல�தி��� அற ெநறி நி�
க&லா $கலி.129-05 

 ெம&லியா' ப�வ#_ெப.(ப�வ#_ெப.) ேபா& மய*�_ஏவ.(மய*�_வி.) 

இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) $கலி.129-06 

 எ&ைல
� வர#"_ெப.(வர#"_ெப.) ஆய இ$#ைப_ெப.(இ$#ைப_ெப.) %	 

ம�2 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.129-07 

 பா1 திைர- பா$ ஓவா- பர-" ந�	- பனி
 கட&_ெப.(கட&_ெப.) $கலி.129-08 



 < அற� �ற�தன' �ைறவ'_ெப.(�ைறவ'_ெப.) எ'� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) திற#_ெப.(திற#_ெப.) $கலி.129-09 

 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ெதற_�ைற.எ�.(ெத�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உழ-பா	க/ இமிFதிேயா எ# ேபால
 $கலி.129-10 

 காத&_ெப.(காத&_ெப.) ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அக'றாைர உைடையேயா ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.129-11 

 ம'� இ�#_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) ெப/ைண_ெப.(ெப/ைண_ெப.) 

மட&_ெப.(மட&_ெப.) ேச	 அ'றி& $கலி.129-12 

 ந'�_ெப.(ந'�_ெப.) அைற ெகா'றன	 அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

என
 கல*கிய_ெப.எ�.(கல*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.129-13 

 எ' �ய	 

அறி�தைன_வி.4.(அறி_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+ஐ_4'.ஒ�.) 

நரறிேயா எ# ேபால $கலி.129-14 

 இ' �ைண- பி!�தாைர உைடையேயா ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.129-15 

 பனி இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) EFதர ைபத& அ# சி� �ழ&_ெப.(�ழ&_ெப.) 

$கலி.129-16 

 இனி வ!' உய�#ம' பழி என
 

கல*கிய_ெப.எ�.(கல*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.129-17 

 தனியவ	 இ$#ைப_ெப.(இ$#ைப_ெப.) க/$ இைனதிேயா எ# ேபால 

$கலி.129-18 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அக'றாைர உைடையேயா ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.129-19 

 என ஆ*� $கலி.129-20 

 அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அய& 

அறி�த_ெப.எ�.(அ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எBவ#_ெப.(எBவ#_ெப.) 

ேம.பட $கலி.129-21 



 ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) ேப��த& கைளமதி 

ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.129-22 

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

ெச&ல&_ெப.(ெச&ல&_ெப.) த�	�த திற' அறி ஒ�வ'_ெப.(ஒ�வ'_ெப.) 

$கலி.129-23 

 ம���_ெப.(ம���_ெப.) அைறேகாடலி' ெகா7ேத யாழ 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.129-24 

 அ��திேயா	 ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) 

அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக வி7ேன $கலி.129-25 

 நயL# வா1ைம># ந'ன	 ந$@# $கலி.130-01 

 இவனி' ேதா'றிய_ெப.எ�.(ேதா'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_96.+ஐ_பட	.ப'.) என 

இர*க_�ைற.எ�.(இர*�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.130-02 

 "ைர தவ நா7 ெபா1 த"�� இனி� ஆ/ட $கலி.130-03 

 அைரசேனா$ உட' மா1�த ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) ஊழி� 

ெச&வ#_ெப.(ெச&வ#_ெப.) ேபா& $கலி.130-04 

 நிைர கதி	
 கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) பாெடா$ பக&_ெப.(பக&_ெப.) 

ெசல_�ைற.எ�.(ெச&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.130-05 

 க&லா� 4தி	�தவ' க/ இ&லா ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) ேபா& 

$கலி.130-06 

 ப& இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) பர�தXஉ# "ல#" ெகா2 ம�2 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.130-07 

 இ# மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.130-08 

 ஐய	 அவி	 அழ& எ$-ப_�ைற.எ�.(எ$--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அேரா எ' 

$கலி.130-09 



 ைகய� ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) கன'� த� 

ம$
�#_ெப.எ�.(ம$_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$கலி.130-10 

 இ# மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.130-11 

 இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) கழி மா மல	 

%#ப_�ைற.எ�.(%#"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அேரா எ' $கலி.130-12 

 அ�#_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) பட	 ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) அழிெவா$ 

%#"#_ெப.எ�.(%#"_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.130-13 
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 ெப�#_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) கட&_ெப.(கட&_ெப.) 

ெத1வ#_ெப.(ெத1வ#_ெப.) ந�	 ேநா
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ெதளி��_வி.எ�.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ' $கலி.131-01 

 தி��திைழ ெம'_ெப.அ.(ெம'_ெப.அ.) ேதா2_ெப.(ேதா2_ெப.) மண�தவ' 
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$கலி.131-06 
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 ேகா�� ெநறி 
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ஊச&_ெப.(ஊச&_ெப.) $கலி.131-12 

 கைடஇ_வி.எ�.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) இ�-ப ந�$ ஊ*கா1 தட 
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 கான&_ெப.(கான&_ெப.) கமF ஞாழ&_ெப.(ஞாழ&_ெப.) வ � ஏ1-ப 
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�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 
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 ேதயா ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ெச1தா' திற#_ெப.(திற#_ெப.) கிள�� 
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 ேச1_ெப.(ேச1_ெப.) உய	 ஊச&_ெப.(ஊச&_ெப.) சீ	 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) பா7�ைத $கலி.131-24 

 பா	��_வி.எ�.(பா	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ.றன_வி.4.(உ�_வி.+.._இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+ன_பட	.ப'.) 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) பா	��_வி.எ�.(பா	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.131-25 
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 திைர உற- ெபா'றிய "ல@ மீ'_ெப.(மீ'_ெப.) அ&லைத $கலி.131-32 

 இைர உயி	 ெச��� உ/ணா� �ைறவைன யா#_பதி.ெப.(யா#_த'.ப'.) 

பா$# $கலி.131-33 

 அைச வர& ஊச&_ெப.(ஊச&_ெப.) சீ	 

அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) 

பா7�ைத $கலி.131-34 

 அ�ளினெகா& ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அ�ளினெகா& 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.131-35 

 இர@_ெப.(இர@_ெப.) எலா# ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அ�ளின எ'பைவ 

$கலி.131-36 

 கண#_ெப.(கண#_ெப.) ெகா2 இ$ மண&_ெப.(மண&_ெப.) காவி 

வ��த_�ைற.எ�.(வ���_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.131-37 
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 வண*கி_வி.எ�.(வண*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உண	-பா' �ைற 

$கலி.131-40 

 என நா#_பதி.ெப.(நா#_த'.ப'.) $கலி.131-41 

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

நி'�_வி.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேக6டன'_வி.4.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ'_பட	.ஒ�.) 

ந�7ய_ெப.எ�.(ந�$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.131-42 
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ைக_ெப.(கிட
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 யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) என 

உண	��_வி.எ�.(உண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 
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$கலி.131-44 

 ேத'_ெப.(ேத'_ெப.) இமி	 "'ைன_ெப.("'ைன_ெப.) 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.131-45 
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$கலி.132-10 
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 மைற பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) 
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 வழிப6ட ெத1வ#தா' வலி என� சா	�தா	க/ $கலி.132-21 

 கழி>#_ெப.எ�.(கழி_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ைக#மிக அண*�ஆகிய� ேபால $கலி.132-22 

 பழி பர��_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல	 <.ற எ' 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.132-23 

 அழி பட	 அைல-ப அகறேலா ெகா7ேத $கலி.132-24 

 மா மல	 4/டக#_ெப.(4/டக#_ெப.) தி&ைலேயா$ ஒ�*� உட' 

$கலி.133-01 

 கான&_ெப.(கான&_ெப.) 

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

மண&_ெப.(மண&_ெப.) எ
க	ேம& $கலி.133-02 

 சீ	 மி� சிற-பிேனா' மர4த& ைக ேச	�த $கலி.133-03 

 ந�	 மலி கரக# ேபா& பழ# <*� 4ட� தாைழ- $கலி.133-04 

 J மல	�தைவ ேபால "2_ெப.("2_ெப.) 

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

�ைறவ_ெப.(�ைறவ'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேக2 $கலி.133-05 

 ஆ.�த& எ'ப� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) அல�தவ	
� உத@த& $கலி.133-06 

 ேபா.�த& எ'ப� "ண	�தாைர- பி!யாைம $கலி.133-07 

 ப/"_ெப.(ப/"_ெப.) என-ப$வ� பா$ 

அறி��_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ=�த& $கலி.133-08 

 அ'"_ெப.(அ'"_ெப.) என-ப$வ� த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) கிைள ெசறாஅைம 

$கலி.133-09 



 அறி@_ெப.(அறி@_ெப.) என-ப$வ� ேபைதயா	 ெசா& ேநா'ற& $கலி.133-10 

 ெசறி@ என-ப$வ� %றிய� மறாஅைம $கலி.133-11 

 நிைற என-ப$வ� மைற பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) $கலி.133-12 

 4ைற என-ப$வ� க/ேணாடா� உயி	 

ெவௗவ&_ெதா.ெப.(ெவௗ@_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) $கலி.133-13 

 ெபாைற என-ப$வ� ேபா.றாைர- ெபா��த& $கலி.133-14 

 ஆ*� அைத அறி�தனி	 ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) எ' 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $கலி.133-15 

 ந&_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) 8த&_ெப.(8த&_ெப.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) உ/$ 

�ற�த&_ெதா.ெப.(�ற��_வி.+அ&_ெதா.ெப.�றி.) 

ெகா/க_ெப.(ெகா/க'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $கலி.133-16 

 த�#_ெப.அ.(த�#_ெப.அ.) பா& உ/பவ	 ெகா2 கல#_ெப.(கல#_ெப.) வைரத& 

$கலி.133-17 

 நி'தைல வ��தியா2 �யர#_ெப.(�யர#_ெப.) $கலி.133-18 

 ெச'றைன கைளேமா J/க நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) ேதேர $கலி.133-19 

 ம&லைர மற#_ெப.(மற#_ெப.) சா1�த மல	� த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) 

தா	_ெப.(தா	_ெப.) அகல�ேதா' $கலி.134-01 

 ஒ&லாதா	 உட'� ஓட உ��� உட' எறிதலி' $கலி.134-02 

 ெகா& யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அணி 8த&_ெப.(8த&_ெப.) அ=�திய ஆழி 

ேபா& $கலி.134-03 

 க& ேச	" ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) கதி	 வா*கி மைறதலி' $கலி.134-04 

 இ�*_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) கட&_ெப.(கட&_ெப.) ஒலி�� ஆ*ேக இர@
 

கா/ப� ேபால $கலி.134-05 

 ெப�*_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) கட&_ெப.(கட&_ெப.) ஓத ந�	 வ �*�" கைர ேசர 

$கலி.134-06 



 ேபாஒய வ/7னா& "&ெல'ற �ைறயவா1 $கலி.134-07 

 பாய& ெகா2பைவ ேபால கய மல	 வா1 

%#ப_�ைற.எ�.(%#"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.134-08 

 ஒ�நிைலேய ந$
�.� இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) உலெகலா# அ�9ற 

$கலி.134-09 

 இ� நில#_ெப.(நில#_ெப.) ெபய	-" அ'ன எBவ#_ெப.(எBவ#_ெப.) %	 

ம�2 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கலி.134-10 

 தவ&_ெப.(தவ&_ெப.) இ& ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ெச1தவ	
 காணாைம 

நிைன�தலி' $கலி.134-11 

 இக& இ$# பனி தின எBவ��2 ஆF�� ஆ*ேக $கலி.134-12 

 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ெகா2 ெநHசிேன' க)F தர கட&_ெப.(கட&_ெப.) 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.134-13 

 அவல#_ெப.(அவல#_ெப.) ெம1
 ெகா/ட� ேபா)# 

அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_96.+�_பட	.ஒ�.) எவ'ெகாேலா $கலி.134-14 

 ந$*� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ெச1தவ	 ந&காைம நிைன�தலி' $கலி.134-15 

 க$# பனி ைக#மிக ைகயா.�2 ஆF�� ஆ*ேக $கலி.134-16 

 ந$*� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

உழ�த_ெப.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ' நல'_ெப.(நல'_ெப.) 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மண&_ெப.(மண&_ெப.) 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.134-17 

 இ$#ைப_ெப.(இ$#ைப_ெப.) ேநா1
�_ெப.(ேநா1_ெப.+
�_ெகா.ேவ.) 

இ�வன ேபா)# அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_96.+�_பட	.ஒ�.) எவ'ெகாேலா 

$கலி.134-18 

 ைவயின	 நல'_ெப.(நல'_ெப.) உ/டா	 

வாராைம_ெதா.ெப.(வா_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) நிைன�தலி' 

$கலி.134-19 

 ைகய� ெநHசிேன' கல
க��2 ஆF�� ஆ*ேக $கலி.134-20 



 ைமய&_ெப.(ைமய&_ெப.) ெகா2 ெநHெசா$ மய
க�தா& மர' 

ேநா
கி_வி.எ�.(ேநா
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.134-21 

 எBவ�தா& இய'ற ேபா& இைல %#ப& எவ' ெகாேலா $கலி.134-22 

 என ஆ*� $கலி.134-23 

 கைர காணா- ெபௗவ��_ெப.(ெபௗவ#_ெப.+அ��_சா!.) கல#_ெப.(கல#_ெப.) 

சிைத�� ஆFபவ' $கலி.134-24 

 திைர தர- "ைண ெப.�_வி.எ�.(ெப�_வி.+.._இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த��_ெப.(த��_ெப.) இ'றி உ1�தா*� $கலி.134-25 

 விைரவன	 காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) "�தர $கலி.134-26 

 நிைர ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) �யர#_ெப.(�யர#_ெப.) ந�*கி'றா& விைர�ேத 

$கலி.134-27 

 �ைண "ண	��_வி.எ�.("ண	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ=த�# < 

நிற_ெப.(நிற#_ெப.) வல#"!_ெப(வல#"!_ெப.) $கலி.135-01 

 இைண திர2 ம�-பாக எறி வளி_ெப.(வளி_ெப.) பாகனா $கலி.135-02 

 அயி& திணி ெந$*_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) கத@ 

அைம��_வி.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைட�� அணி 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.135-03 

 எயி& இ$ களிேற ேபா& இ$ மண&_ெப.(மண&_ெப.) 

ெந$*_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) ேகா6ைட- $கலி.135-04 

 பயி&திைர ந$ ந'னா2 பா1��_வி.எ�.(பா1_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உTஉ# �ைறவ_ெப.(�ைறவ'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேக2 $கலி.135-05 

 க7 மல	- "'ைன
 கீF
 கா!ைக ேதா.றாைள� $கலி.135-06 

 ெதா7_ெப.(ெதா7_ெப.) 

ெநகிF�த_ெப.எ�.(ெநகிF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதாளளா� 

�ற-பாயா& ம.� நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.135-07 

 �7ைம
க/ ெப!ய� ஓ	 �.றமா1
 கிடவாேதா $கலி.135-08 



 ஆ1 மல	- "'ைன
 கீF அணி நல#_ெப.(நல#_ெப.) ேதா.றாைள $கலி.135-09 

 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) மலி நிைலயளா� �ற-பாயா& ம.� 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.135-10 

 வா1ைம
க/ ெப!ய� ஓ	 வHசமா1
 கிடவாேதா $கலி.135-11 

 திகF மல	- "'ைன
 கீF� தி� நல#_ெப.(நல#_ெப.) ேதா.றாைள $கலி.135-

12 

 இகF மல	
 க/ணளா� �ற-பாயா& ம.� நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

$கலி.135-13 

 "கFைம
க/ ெப!ய� ஓ	 "கராகி
 கிடவாேதா $கலி.135-14 

 என ஆ*� $கலி.135-15 

 ெசா&ல
 ேக6டைன ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) வ&ேல $கலி.135-

16 

 அணி கிள	 ெந$_ெப.அ.(ெந$_ெப.அ.) வைர அைல
�# 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) அகல��_ெப.(அகல#_ெப.+அ��_சா!.) $கலி.135-

17 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிள	 ஆர#_ெப.(ஆர#_ெப.) தாெரா$ �ய&வர $கலி.135-

18 

 உய*கின2 உயி	
�# எ' ேதாழி
�_ெப.(ேதாழி_ெப.+
�_ெகா.ேவ.) 

$கலி.135-19 

 இய*� ஒலி ெந$�_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) தி/_ெப.அ.(தி/_ெப.அ.) ேத	 

கட@மதி விைர�ேத $கலி.135-20 

 இவ	_பதி.ெப.(இ_96.+அ	_பட	.ப'.) திமி& எறிதிைர ஈ/7 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல�த
கா& $கலி.136-01 

 உவ� ந�	 உய	 எ
க	_ெப.(எ
க	_ெப.) அலவ'_ெப.(அலவ'_ெப.) ஆ$ அைள 

வ! $கலி.136-02 

 தவ&_ெப.(தவ&_ெப.) இ& த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) கழக��� தவிரா� 

வ67-ப $கலி.136-03 



 கவ� உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) வ$ 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) காம� 

J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) கட. ேச	-ப $கலி.136-04 

 4�� உறF மண&_ெப.(மண&_ெப.) எ
க	_ெப.(எ
க	_ெப.) அளி�த
கா& 

4' ஆய#_ெப.(ஆய#_ெப.) $கலி.136-05 

 ப�� உ�வ#_ெப.(உ�வ#_ெப.) ெப.றவ' மன#_ெப.(மன#_ெப.) ேபால 

ந�தியா2 $கலி.136-06 

 அ�_96.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ..) திற��_ெப.(திற#_ெப.+அ��_சா!.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ந�*க_�ைற.எ�.(ந�*�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அணி 

வா7 அB_96.(அ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஆய#_ெப.(ஆய#_ெப.) $கலி.136-07 

 வி�த�தா& ேதா.றா' ேபா& ெவ1 �ய	 உழ-பேவா $கலி.136-08 

 4ட� தாைழ 4$
க�2 அளி�த
கா& வி�தாய# $கலி.136-09 

 இைட� த*க
 க/டவ' மன#_ெப.(மன#_ெப.) ேபால ந�தியா2 $கலி.136-10 

 ெகாைட� த
கா1 ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) ெநறி அ&லா
 கதி ஓ7 $கலி.136-11 

 உைட- ெபாதி இழ�தா' ேபா& உ� �ய	 உழ-பேவா $கலி.136-12 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) வ � தாF "'ைன
 கீF 

நய��_வி.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

அளி�த
கா& $கலி.136-13 

 ம�வி�த# இ6டவ' மன#_ெப.(மன#_ெப.) ேபால ந�தியா2 $கலி.136-14 

 அறிவி�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) ந�*க
 க�தியா1
� 

அ-_96.(அ_பதி.ெப.+-_ஒ..) ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) $கலி.136-15 

 சி�வி�த# இ6டா' ேபா& ெசறி�ய	 உழ-பேவா $கலி.136-16 

 ஆ*� $கலி.136-17 



 ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பல	_பதி.ெப.(பல	_ெப.) <.�# ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) அHசா1 

$கலி.136-18 

 த�/ட.� அ�ளி திற' அறி��_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ�இ- $கலி.136-19 

 பா/7ய# ெச1வா'_வி.4.(ெச1_வி.+B_இ.இ.கா.+ஆ'_பட	.ஒ�.) 

ெபா�ளிL# $கலி.136-20 

 ஈ/$க இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) 

ஏ�க ேதேர $கலி.136-21 

 அ!ேத ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நா/_ெப.(நா/_ெப.) நி�-பா# எ'� 

உண	த& $கலி.137-01 

 ெப!ேத காம#_ெப.(காம#_ெப.) எ' உயி	 தவ� சிறிேத $கலி.137-02 

 பலேவ யாம#_ெப.(யாம#_ெப.) ைப>K# உைடய $கலி.137-03 

 சிலேவ ந#ேமா$ உசா@# அ'றி& $கலி.137-04 

 அழ& அவி	 வய*�_எவ.(வய*�_வி.) இைழ ஒலி-ப உலம�� $கலி.137-05 

 எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) எH9 மயிலி' ந$*கி ேச
ைகயி' $கலி.137-06 

 அழ& ஆகி'� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) ந
கத' பயேன $கலி.137-

07 

 ெம&லிய ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) ைப>2 %ர த# $கலி.137-08 

 ெசா&லினா' எ1தைம அ&ல� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

ந#ைம_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கலி.137-09 

 வ&லவ' ைதஇய_ெப.எ�.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா
� அைம 

க$ விைச $கலி.137-10 

 வி&லினா' எ1தேலா இல	ம' ஆயிைழ $கலி.137-11 



 வி&லிL# க7� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) ெசா&லிL2 

பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

$கலி.137-12 

 நைக 4தலாக ந6பிL2 எ=�த_ெப.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$கலி.137-13 

 தைகைமயி' நலித& அ&ல� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

ந#ைம_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கலி.137-14 

 வைகைமயி' எ=�த_ெப.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா&_ெப.அ.(ெதா'ைம_ெப.) 4ர/ 4தலாக $கலி.137-15 

 பைகைமயி' நலிதேலா இல	ம' ஆயிைழ $கலி.137-16 

 பைகைமயி' க7� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) தைகைமயி' 

நலி>#_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

$கலி.137-17 

 ந�யேல' எ'� எ'ைன அ'பினா& 

பிணி��_வி.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த# $கலி.137-18 

 சாயலி' 9$த&_ெதா.ெப.(9$_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) அ&ல� 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) ந#ைம- $கலி.137-19 

 பா1 இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) அற 

ந�
�#_ெப.எ�.(ந�
�_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

த"_வி.(த"_வி.) ெந$H_ெப.அ.(ெந$#_ெப.அ.) 9ட	� $கலி.137-20 

 த�யினா& 9$தேலா இல	ம' ஆயிைழ $கலி.137-21 

 த�யிL# க7� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) சாயலி' கன)# 

ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) $கலி.137-22 

 ஆ*� $கலி.137-23 

 அ'ன	 காதலராக அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

நம
�_பதி.ெப.(ந#_த'.ப'.+
�_ெகா.ேவ.) $கலி.137-24 



 இ' உயி	 ேப	�த�ம ம���வ	 ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) 

$கலி.137-25 

 ய*�_வி.அ.(யா*�_வி.அ.) ஆவ�ெகா& ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

எைனய<உ# $கலி.137-26 

 தா*�த& வலி�த'� ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.137-27 

 ந�*க!� உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) அ'� 

அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) உற�இய ேநாேய_ெப.(ேநா1_வி.+ஏ_சா!.) 

$கலி.137-28 

 எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) ம�-"_ெப.(ம�-"_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) 

ேவழ#_ெப.(ேவழ#_ெப.) இ�த� கடா�தா& $கலி.138-01 

 ெதாழி&_ெப.(ெதாழி&_ெப.) மாறி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவ�த ேதா67 ைக 

நிமி	�தா*� $கலி.138-02 

 அறி@# ந#_பதி.ெப.(ந#_பதி.ெப.) அறி@_ெப.(அறி@_ெப.) 

ஆ1�த_ெப.எ�.(ஆ1_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அட
க4# நாெணா$ 

$கலி.138-03 

 வறிதாக பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) எ'ைன ந�ப@# ந�" உட' $கலி.138-04 

 மி' அவி	 8ட
க4# கன@# ேபா& ெம1 கா67 $கலி.138-05 

 எ' ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) எ'ேனா$ நி&லாைம 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெவௗவி $கலி.138-06 

 த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) நல#_ெப.(நல#_ெப.) கர�தாைள� தைல-ப$# ஆ� 

எவ'ெகாேலா $கலி.138-07 

 மணி- பலீி E67ய Pெலா$ ம.ைற $கலி.138-08 

 அணி- Jைள ஆவிைர எ�
ெகா$ 

பிணி��_வி.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) யா�� $கலி.138-09 

 ம&ல&_ெப.(ம&ல&_ெப.) ஊ	 ம�கி'க/ இவ6 பா$# இஃ� ஒ�த' 

$கலி.138-10 



 எ&S�# ேக6Vமி' எ'� $கலி.138-11 

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

ஈ'ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா@# 9ட	 இைழ $கலி.138-12 

 ந&கியா2 ந&கியைவ $கலி.138-13 

 ெபாைற எ' வைர�� அ'றி J8த& ஈ�த $கலி.138-14 

 நிைற அழி காம ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ந��தி_வி.எ�.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அைற 

உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.138-15 

 உ-" இய& பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) உைற உ.ற� ேபால $கலி.138-16 

 உ
�வி$# எ' உயி	 $கலி.138-17 

 Jைள ெபால மல	 ஆவிைர ேவ1 

ெவ'ற_ெப.எ�.(ெவ&_வி.+'._இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.138-18 

 ேதாளா2 எம
�_பதி.ெப.(எ#_பதி.ெப.+
�_ெகா.ேவ.) ஈ�த J $கலி.138-19 

 உ!� எ' வைர�� அ'றி ஒ2ளிைழ 

த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.138-20 

 ப!9 அழி ைபத& ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) AFகி எ! 

பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.138-21 

 ெந1>2 ெம=கி' நிைலயா� ைப பய� $கலி.138-22 

 ேத># அளி�� எ' உயி	 $கலி.138-23 

 இைளயா�# ஏதிலவ�# உைளய யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.138-24 

 உ.ற� உசா@# �ைண $கலி.138-25 

 எ'� யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) பாட
 

ேக6$_வி.எ�.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கலி.138-26 

 அ'"� கிளவியா2 அ�ளி வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அளி�தலி' $கலி.138-27 



 �'ப�தி& �ைணயாய மட&_ெப.(மட&_ெப.) இனி 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.138-28 

 இ'ப��2 இட#பட& எ'� இர*கின2 அ'".� $கலி.138-29 

 அட*�_வி.(அட*�_வி.) அ��_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) ேதா.ற�� 

அ��_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) 4ய'ேறா	 த# $கலி.138-30 

 உட#"_ெப.(உட#"_ெப.) ஒழி��_வி.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உய	 உல�_ெப.(உல�_ெப.) இனி� ெப.றா*ேக $கலி.138-31 

 சா'றவி	 வாழிேயா சா'றவி	 எ'�# $கலி.139-01 

 பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) ேநா># த# ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ேபா& 

ேபா.றி_வி.எ�.(ேபா.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அற' 

அறித&_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) $கலி.139-02 

 சா'றவ	
� எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) கட'_ெப.(கட'_ெப.) ஆனா& 

இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.139-03 

 சா'ற�	 உம
� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) அறி@�-ேப' மா'ற $கலி.139-04 

 �ளி இைட மி'L- ேபா& 

ேதா'றி_வி.எ�.(ேதா'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) $கலி.139-05 

 ஒளிேயா$ உ� எ'ைன
 கா67 அளிய2 எ' $கலி.139-06 

 ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) ஆ� 

ேகா/டா2_வி.4.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+ஆ2_பட	.ஒ�.) அத.ெகா/$# 

�Hேச' $கலி.139-07 

 அணி அல*� ஆவிைர- Jேவா$ எ�
கி' $கலி.139-08 

 பிைணய&_ெப.(பிைணய&_ெப.) அ# க/ணி மிைல�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆ	-ப_�ைற.எ�.(ஆ	--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.139-09 



 ஓ*�_ஏவ.(ஓ*�_வி.) இ�#_ெப.அ.(இ�#_ெப.அ.) 

ெப/ைண_ெப.(ெப/ைண_ெப.) மட&_ெப.(மட&_ெப.) 

ஊ	��_வி.எ�.(ஊ	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ' எBவ 

ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) $கலி.139-10 

 தா*�த& ேத.றா_எதி	.ம.ெப.எ�.(ேத.�_வி.+ஆ_எதி	.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ$#ைப
� உயி	-பாக $கலி.139-11 

 வ �*�_ஏவ.(வ �*�_வி.) இைழ மாத	_ெப.(மாத	_ெப.) 

திற��_ெப.(திற#_ெப.+அ��_சா!.) ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) ந�*கா� $கலி.139-

12 

 பா$ேவ' பா1 மா நி��� $கலி.139-13 

 யாம��#_ெப.எ�.(யாம#_ெப.+அ��_சா!.+உ#_சா!.) எ&ைல># எBவ� 

திைர அைல-ப $கலி.139-14 

 மா ேமேல' எ'� மட&_ெப.(மட&_ெப.) "ைணயா ந���ேவ' $கலி.139-15 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெமாழி மாத	_ெப.(மாத	_ெப.) உறாஅ� உற�இய $கலி.139-

16 

 காம
 கட&_ெப.(கட&_ெப.) அக-ப6$ $கலி.139-17 

 உ1யா அ� ேநா1
�_ெப.(ேநா1_ெப.+
�_ெகா.ேவ.) உயவா�# 

ைமய&_ெப.(ைமய&_ெப.) $கலி.139-18 

 உற�இயா2 ஈ�த இ# மா $கலி.139-19 

 காOந	 எ2ள
 கல*கி_வி.எ�.(கல*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ' 

$கலி.139-20 

 ஆ/_ெப.(ஆ/_ெப.) எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) 

4.றி_வி.எ�.(4.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2 அழி�த�# 

$கலி.139-21 

 மா/ இைழ மாதரா2 ஏஎ	 என காமன� $கலி.139-22 



 ஆைணயா& வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பைட $கலி.139-

23 

 காம
 க$# பைகயி' ேதா'றிேன.� ஏம#_ெப.(ஏம#_ெப.) $கலி.139-24 

 எழி8த& ஈ�த இ# மா $கலி.139-25 

 அைக எ! ஆனா� எ' ஆ	 உயி	 

எH9#_ெப.எ�.(எ�9_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $கலி.139-26 

 வைகயினா& உ2ள#_ெப.(உ2ள#_ெப.) 9$த�# ம'ேனா $கலி.139-27 

 4ைக ஏ	 இல*� எயி.�_ெப.(எயி.�_ெப.) இ' நைக மாத	_ெப.(மாத	_ெப.) 

$கலி.139-28 

 தைகயா& தைல
ெகா/ட ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) $கலி.139-29 

 அழ& ம'ற காம அ� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) ம'ற 

$கலி.139-30 

 ேந!ைழ ஈ�த இ# மா $கலி.139-31 

 ஆ*� அைத $கலி.139-32 

 அறி�தனி	 ஆயி'_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) சா'றவி	 

தா'_த..9.(தா'_த..9.) தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) $கலி.139-33 

 ஒRஇ �ற
க�தி' வழ�இ ஆ'ேறா	 $கலி.139-34 

 உ2 இட-ப6ட அரசைன- ெபய	�� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) 

$கலி.139-35 

 உய	நிைல உலக#_ெப.(உலக#_ெப.) உற�இயா*� எ' $கலி.139-36 

 �ய	 நிைல த�	�த& 8#தைல
 கடேன $கலி.139-37 

 க/டவி	 எ&லா#_ெப.(எ&லா#_ெப.) க�ெமன 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ*ேக $கலி.140-01 

 ப/$ அறியாத�	 ேபால ேநா
�வ �	 ெகா/ட� $கலி.140-02 



 மா எ'� உண	மி' மட&_ெப.(மட&_ெப.) அ'� ம.� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_96.+ஐ_பட	.ப'.) $கலி.140-03 

 J அ&ல Jைள உழிைஞேயா$ 

யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.140-04 

 "ன வைர இ6ட வய*�_எவ.(வய*�_வி.) தா	- பலீி $கலி.140-05 

 பி7 அைம Pெலா$ ெப1# மணி_ெப.(மணி_ெப.) க67 $கலி.140-06 

 அட	 ெபா' அவி	 

ஏ1
�#_ெப.எ�.(ஏ1_வி.+

_ெபா�.உ�.+உ#_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

ஆவிர* க/ணி $கலி.140-07 

 ெந7ேயா' மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

நய��_வி.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த��_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ*� 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $கலி.140-08 

 வ7ய வ7�த வன-பி' எ' ெநHச#_ெப.(ெநHச#_ெப.) $கலி.140-09 

 இ7ய இைட
 ெகா2K#_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சாய&_ெப.(சாய&_ெப.) ஒ��தி
� $கலி.140-10 

 அ7>ைற கா67ய ெச&ேவ' ம7ய'மி' $கலி.140-11 

 அ'ேன' ஒ�வேன' யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) $கலி.140-12 

 எ'னாL# பா$ எனி& பாட@# வ&ேல' சிறி� ஆ*ேக $கலி.140-13 

 ஆ$ எனி& ஆட)# ஆ.�ேக' பா$ேகா $கலி.140-14 

 எ' உ2 இ$#ைப_ெப.(இ$#ைப_ெப.) தணி
�# ம��தாக $கலி.140-15 

 ந'Lத& ஈ�த இ# மா $கலி.140-16 

 தி*க2_ெப.(தி*க2_ெப.) அர@ உறி' த�	
கலா	 

ஆயிL#_நி.எ�.(ஆ1_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.+உ#_சா!.) $கலி.140-17 

 த# காத&_ெப.(காத&_ெப.) கா6$வ	 சா'றவ	 இ' சாய&_ெப.(சாய&_ெப.) 

$கலி.140-18 



 ஒ/ெடா7 ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) ேநா
கி& ப6ட எ' ெநHச 

ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) $கலி.140-19 

 க/$# க/ேணாடா� இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஊ	 $கலி.140-20 

 தா*கா� சின�ெதா$ கா67 உயி	 ெச�
�# $கலி.140-21 

 பா#"# அைவ- ப7& உ1>மா# J*_ெப.அ.(J#_ெப.அ.) க/ $கலி.140-22 

 வண	�� ஒலி ஐ#பாலா2 ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ
_96.(இ_பதி.ெப.+
_ஒ..) காம#_ெப.(காம#_ெப.) $கலி.140-23 

 உண	��# உணரா� இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஊ	 $கலி.140-24 

 ெவH_ெப.அ.(ெவ#_ெப.அ.) 9ழி- ப6ட மக.�
 கைர நி'றா	 $கலி.140-25 

 அHச& எ'றா)# உயி	-" உ/டா# அ# சீ	� $கலி.140-26 

 ெசறி�த_ெப.எ�.(ெச!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ	 4�வலா2 

ெச1த_ெப.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ
_96.(இ_பதி.ெப.+
_ஒ..) 

காம#_ெப.(காம#_ெப.) $கலி.140-27 

 அறி��# அறியா�_எதி	.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இB_96.(இ_பதி.ெப.+B_ஒ..) ஊ	 $கலி.140-28 

 ஆ*க $கலி.140-29 

 எ' க/ இ$#ைப_ெப.(இ$#ைப_ெப.) அற�இயிென' 8#க/ $கலி.140-30 

 ெத�Kற ேநா
கி� ெத!>*கா& இ'ன $கலி.140-31 

 ம�K� ேநாெயா$ ம#ம	 அகல_�ைற.எ�.(அக&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$கலி.140-32 

 இ�K� %�தலா2 எ'ைன $கலி.140-33 

 அ�Kற� ெசயி' 8ம
� அறLமா	 அ�ேவ $கலி.140-34 

 அ!தினி' ேதா'றிய_ெப.எ�.(ேதா'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யா
ைக 

"!" தா# $கலி.141-01 



 ேவ6டைவ ெச1�_வி.எ�.(ெச1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ*� கா67 

ம.� ஆ*ேக $கலி.141-02 

 அற#_ெப.(அற#_ெப.) ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) இ'ப#_ெப.(இ'ப#_ெப.) 

எ'� அ# A'றி' ஒ'ற' $கலி.141-03 

 திற#_ெப.(திற#_ெப.) ேசரா	 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெதாழி&க2 

அைற�த'� $கலி.141-04 

 அணி நிைல- ெப/ைண_ெப.(ெப/ைண_ெப.) மட&_ெப.(மட&_ெப.) 

ஊ	��_வி.எ�.(ஊ	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

$கலி.141-05 

 அணி நல#_ெப.(நல#_ெப.) பா7 வர.� $கலி.141-06 

 ஓெரா�கா& உ2வழிய2 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நிைற மதி $கலி.141-07 

 ந��2 நிழ&_ெப.(நிழ&_ெப.) ேபா& ெகாள.� அ!ய2 ேபா�2 $கலி.141-08 

 அட& மாேம& ஆ.�ேவ' எ'ைன மட&மாேம& $கலி.141-09 

 ம'ற#_ெப.(ம'ற#_ெப.) பட	வி�தவ2 

வாழி_விய*.வி.4.(வாF_வி.+இ_விய*.வி.4.�றி.) சா'ற�	 $கலி.141-10 

 ெபா1 த�	 உலக#_ெப.(உலக#_ெப.) 

எ$�த_ெப.எ�.(எ$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா7மிைச $கலி.141-11 

 ைம அ� ம/7ல# ேவ6டன2 ைவய# $கலி.141-12 

 "ர@ ஊ
�# உ2ள�ேத' எ'ைன இர@_ெப.(இர@_ெப.) ஊ
�# $கலி.141-13 

 இ'னா இ$#ைப_ெப.(இ$#ைப_ெப.) ெச1தா2 அ#ம சா'ற�	 $கலி.141-14 

 கர�தா*ேக இ'னா ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ெச1>#_ெப.எ�.(ெச1_வி.+உ#_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம.� இஃேதா 

$கலி.141-15 



 பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 9ண*கி' பைண� ேதாளா2 

ப/"_ெப.(ப/"_ெப.) $கலி.141-16 

 இ7 உமிF வான��_ெப.(வான#_ெப.+அ��_சா!.) இர@_ெப.(இர@_ெப.) 

இ�2_ெப.(இ�2_ெப.) ேபா=# $கலி.141-17 

 ெகா7_ெப.(ெகா7_ெப.) மி'L
 ெகா2ேவ' எ'ற'ன2 வ7 நாவி' 

$கலி.141-18 

 வ&லா	 4' ெசா& வ&ேல' எ'ைன- பிற	_ெப.(பிற	_ெப.) 4'ன	
 

$கலி.141-19 

 க&லாைம கா67யவ2 வாழி_விய*.வி.4.(வாF_வி.+இ_விய*.வி.4.�றி.) 

சா'ற�	 $கலி.141-20 

 எ'� ஆ*ேக $கலி.141-21 

 வ��த_�ைற.எ�.(வ���_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா 

ஊ	��_வி.எ�.(ஊ	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம�கி'க/ 

பாட_�ைற.எ�.(பா$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.141-22 

 தி��திைழ
� ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேக6$_வி.எ�.(ேக2_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ*ேக $கலி.141-23 

 ெபா��தாதா	 ேபா	 வ& வ=தி
� அ��_ெப.அ.(அ�#_ெப.அ.) 

திைற_ெப.(திைற_ெப.) $கலி.141-24 

 ேபால ெகா$�தா	_வி.4.(ெகா$_வி.+��_இ.கா._ஆ	_பட	.ப'.) தம	 $கலி.141-

25 

 "!@/ட "ண	�சி>2 "&_ெப.("&_ெப.) ஆரா மா�திைர $கலி.142-01 

 அ��வி�� ஒ�வைர அக.றலி' ெத!வா	க/ $கலி.142-02 

 ெசய_�ைற.எ�.(ெச1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி'ற_ெப.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப/ணிL2 ெசவி 9ைவ 

ெகா2ளா�_எதி	.ம.வி.எ�.(ெகா2_வி.+ஆ�_எதி	.ம.+உ_பட	.ஒ�.) $கலி.142-03 



 நய#_ெப.(நய#_ெப.) நி'ற_ெப.எ�.(நி&_வி.+'._இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா�2_ெப.(ெபா�2_ெப.) ெகட- "! அ� நர#பிL# $கலி.142-04 

 பய'_ெப.(பய'_ெப.) இ'� ம'ற#ம காம#_ெப.(காம#_ெப.) 

இவ2_பதி.ெப.(இ_96.+அ2_பட	.ெப/.ஒ�.) ம'L# $கலி.142-05 

 ஒ2_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) 8த&_ெப.(8த&_ெப.) ஆய�தா	 ஓரா*�� 

திைள-பிL# $கலி.142-06 

 42_ெப.(42_ெப.) 8ைன ேதா'றாைம 4�வ&_ெப.(4�வ&_ெப.) 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அட
கி 

த'_பதி.ெப.(த'_தி!.) $கலி.142-07 

 க/ணிL# 4க�திL# ந�பவ2 ெப/_ெப.(ெப/_ெப.) இ'றி $கலி.142-08 

 யாவ�# த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) �ர&_ெப.(�ர&_ெப.) ேக6ப நிைர 

ெவ/_ெப.அ.(ெவ/_ெப.அ.) ப& $கலி.142-09 

 மீ உய	 ேதா'ற_�ைற.எ�.(ேதா'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நகாஅ ந
கா*ேக 

$கலி.142-10 

 J உயி	�த'ன "கF சா& எழி&_ெப.(எழி&_ெப.) உ/க/ $கலி.142-11 

 ஆ1 இதF_ெப.(இதF_ெப.) ம&க_�ைற.எ�.(ம&�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ=# $கலி.142-12 

 ஓஒ அழிதக- பாராேத அ&ல& ��கின# $கலி.142-13 

 கா/பா# கன*�ைழ ப/"_ெப.(ப/"_ெப.) $கலி.142-14 

 எ'� எ&S�# எ' ெச1த�	 எ'ைன ந�திேரா $கலி.142-15 

 ந&ல_ெப.அ.(ந&ல�_ெப.) நகாஅலி	 ம.ெகாேலா 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த'.ஒ�.) 

உ.ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+._இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.142-16 

 அ&ல& உற�இயா' மாய மல	 மா	"_ெப.(மா	"_ெப.) $கலி.142-17 

 "&லி- "ணர- ெபறி�_நி.எ�.(ெப�_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.) $கலி.142-18 



 எ&லா ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) உ.ற� எவேனா ம.� எ'ற�ேர& எ. சிைத 

$கலி.142-19 

 ெச1தா' இவ'_பதி.ெப.(இ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) என உ.ற� 

இ�_பதி.ெப.(இ_96.+�_பட	.ஒ�.) என $கலி.142-20 

 எ1த_�ைற.எ�.(எ1�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைர
�# உர' அக�� 

உ/டாயி' $கலி.142-21 

 ைபதல ஆகி- பச
�வம'ேனா எ' $கலி.142-22 

 ெந1த&_ெப.(ெந1த&_ெப.) மல	 அ'ன க/ $கலி.142-23 

 ேகா$ வா1 %டா- பிைறைய பிறி� ஒ'�_ெப.(ஒ'�_ெப.) $கலி.142-24 

 நா$ேவ' க/டென' சி.றி)2 க/$ ஆ*ேக $கலி.142-25 

 ஆைடயா' Aஉ1 அக-ப$-ேப' 

E7ய_ெப.எ�.(E$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.142-26 

 காணா' தி!த�#ெகா&ேலா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிட.� $கலி.142-27 

 மா/ மல	
 ெகா'ைறயவ' $கலி.142-28 

 ெத2ளிேய# எ'� உைர�� ேதரா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நிைலேய 
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 இ'".றா	
� இைற�சியா1 இையவேதா ெச1தா1ம' $கலி.148-09 

 அ'".றா	 அழ_�ைற.எ�.(அ=_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந��த அ&ல)2 

கல*கிய_ெப.எ�.(கல*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.148-10 

 �'".றா	� �ய	 ெச1த&_ெதா.ெப.(ெச1_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) த
கேதா 

நின
� $கலி.148-11 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.148-12 

 கல�தவ	 காம�ைத
 கன.றேலா ெச1தா1ம' $கலி.148-13 

 நல#_ெப.(நல#_ெப.) ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந&காதா	 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ந��த "ல#பி'க/ $கலி.148-14 

 அல�தவ	
� அண*� ஆத&_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) த
கேதா 

நின
� $கலி.148-15 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) $கலி.148-16 



 எ# ேக2வ. த�த)# த�க&லா1 �ைண அ&ைல $கலி.148-17 

 பி!�தவ	
� ேநா1_ெப.(ேநா1_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) "ண	�தவ	
�- "ைண 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $கலி.148-18 

 தி��தாத ெசயி' அ&லா& இ&ைலேயா நின
� $கலி.148-19 

 என ஆ*� $கலி.148-20 

 ஆ1 இைழ மடவ	&_ெப.(மடவ	&_ெப.) அவல#_ெப.(அவல#_ெப.) 

அகல_�ைற.எ�.(அக&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $கலி.148-21 

 பா1 இ�6 பர-பிைன- பக&_ெப.(பக&_ெப.) கைள�த� ேபால $கலி.148-22 

 ேபா1 அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) ம/_ெப.(ம/_ெப.) ெவௗவி 

வ�தன	_வி.4.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ'_ெபா�.உ�.+அ	_பட	.ப'.) $கலி.148-

23 

 ேச1_ெப.(ேச1_ெப.) உைற காதல	_ெப.(காதல	_ெப.) ெச1 விைன 47�ேத 

$கலி.148-24 

 நிைர திமி& களிறாக திைர ஒலி பைறயாக $கலி.149-01 

 கைர ேச	 "2ளின�� அ# சிைற பைடயாக $கலி.149-02 

 அைர9 கா& கிள	�த'ன உர@ ந�	� ேச	-ப ேக2 $கலி.149-03 

 க.பி�தா' ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) அ=*க- 

பக	��_வி.எ�.(பக	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ணா' வி�ைச
க/ 

$கலி.149-04 

 த-பி�தா' ெபா�ேளேபா& தமியேவ ேத>மா& $கலி.149-05 

 ஒ.க��2 உதவியா	
� உதவாதா' ம.� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) $கலி.149-06 

 எ�ச��2 ஆயிL#_நி.எ�.(ஆ1_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.+உ#_சா!.) 

அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_96.+�_பட	.ஒ�.) எறியா� விடாேத கா/ $கலி.149-07 



 ேகளி	க2 ெநH9_ெப.(ெநH9_ெப.) அ=*க
 ெக=@.ற ெச&வ*க2 

$கலி.149-08 

 தா2_ெப.(தா2_ெப.) இலா' �7ேய ேபா& தமியேவ ேத>மா& $கலி.149-09 

 E2_ெப.(E2_ெப.) வா1�த மன�தவ' விைன ெபா1-பி' ம.� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_96.+அ'_பட	.ஆ/.ஒ�.) $கலி.149-10 

 வா2_ெப.(வா2_ெப.) வா1 ந'�_ெப.(ந'�_ெப.) 

ஆயிL#_நி.எ�.(ஆ1_வி.+இ'_நி.எ�.�றி.+உ#_சா!.) 

அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_96.+�_பட	.ஒ�.) எறியா� விடாேத கா/ $கலி.149-11 

 ஆ*� $கலி.149-12 

 அைன�� இனி ெப�ம_ெப.(ெப�மா'_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அத' நிைல 

நிைன��
 கா/ $கலி.149-13 

 சிைனஇய_ெப.எ�.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ�த'_ெப.(ேவ�த'_ெப.) எயி."ற�� 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கலி.149-14 

 விைன வ� ப�வர& ேபால $கலி.149-15 

 அய# திகF ந�*_ெப.அ.(ந�#_ெப.அ.) ெகா'ைற_ெப.(ெகா'ைற_ெப.) 

அல*க& அ# ெத!யலா' $கலி.150-01 

 இய*� எயி& எய- பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ! 

ேபால எBவா># $கலி.150-02 

 கைன கதி	 ெத�தலி' க$�� 

எ=�த_ெப.எ�.(எ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா#"� த� $கலி.150-03 

 மைல பர��_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தைல
 

ெகா/$_வி.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

4ழ*கிய_ெப.எ�.(4ழ*�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

4ழ*�_ஏவ.(4ழ*�_வி.) அழ& $கலி.150-04 

 மய*�_ஏவ.(மய*�_வி.) அத	 ம�கலி' மைல தைல
 ெகா/ெடன 

$கலி.150-05 



 வி9#" உற நிவ�� அழ)# வில*� அ� ெவH_ெப.அ.(ெவ#_ெப.அ.) 

9ர#_ெப.(9ர#_ெப.) $கலி.150-06 

 இற��_வி.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா# 

எ/ணிய_ெப.எ�.(எ/O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ1�த& 

ேவ6ைகயா& $கலி.150-07 

 அற#_ெப.(அற#_ெப.) �ற��_வி.எ�.(�ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆயிழா1 ஆ
க�தி& 

-!	�தவ	_வி.அ.ெப.(பி!_வி.+��_இ.கா.+அB_வி.அ.ெப.�றி.+அ	_பட	.ப'.) 

$கலி.150-08 

 பிற*� ந�	 சைட
 கர�தா' அணி அ'ன நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) 

நிற#_ெப.(நிற#_ெப.) $கலி.150-09 

 பச��_வி.எ�.(பச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4'.ஒ�.) 

இைனையயா1 ந��த)# ந�-பேவா $கலி.150-10 

 க! கா1�த_ெப.எ�.(கா1_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கவைல�தா1 க& 

கா1�த_ெப.எ�.(கா1_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா6டக# $கலி.150-11 

 ெவ� வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ� எ'னா	 வி=- 

ெபா�6� அக'றவ	 $கலி.150-12 

 உ�வ ஏ.� ஊ	தியா' ஒ2_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) அணி ந
க'ன 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.150-13 

 உ� இழ��_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைனையயா1 

உ2ள)# உ2Kபேவா $கலி.150-14 

 ெகாதி�� உரா1
 �'� இவ	�� ெகா7
 

ெகா/ட_ெப.எ�.(ெகா2_வி.+/6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாைடயா& 

$கலி.150-15 

 ஒ�
� அ!ய ெநறி எ'னா	 ஒ/_ெப.அ.(ஒ2_ெப.அ.) ெபா�6� அக'றவ	 

$கலி.150-16 

 "�� தி*க6 க/ணியா' ெபா' J/ ஞா'� அ'ன 

நி'_பதி.ெப.(நி'_4'.ஒ�.) $கலி.150-17 



 க�-" உல�# கவிைனயா1 கா/ட)# கா/பேவா $கலி.150-18 

 ஆ*� $கலி.150-19 

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

ஆதிைரயா' அணி ெபற_�ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மல	�த_ெப.அ.(மல	�த_ெப.அ.) $கலி.150-20 

 ெப��_ெப.அ.(ெப�#_ெப.அ.) த/_ெப.அ.(த/_ெப.அ.) ச/பக# ேபால 

ஒ�*� அவ	_பதி.ெப.(அ_96.+அ	_பட	.ப'.) $கலி.150-21 

 ெபா1யா	 ஆ�த&_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த&_ெதா.ெப.�றி.) ெதளி�தன# 

$கலி.150-22 

 ைம ஈ	_ெப.அ.(ஈ	_ெப.அ.) ஓதி மட ெமாழிேயாேய $கலி.150-23 


