
ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வி	
த அண��ைட அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ப	.01.01 

 த� உமி� திறெலா� ��மிைச அணவர $ப	.01.02 

 மா ைட மல! மா!பி" ைம இ$ வா$ வைள ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ப	.01.03 

 ேச)_ெப.(ேச)_ெப.) உய! பைணமிைச எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ஏ�திய_ெப.எ-.(ஏ�._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.01.04 

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

நா1சி$ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ைழ ஒ�வைன $ப	.01.05 

 எ	மல! சிைனஇய_ெப.எ-.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) க3ைண 

4ைவ $ப	.01.06 

 வி	மல! 5ைர6�_ெப.எ-.(5ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) ேமனிைய 

ேமனி
_ெப.(ேமனி_ெப.+
_ஒ7.) $ப	.01.07 

 தி� ெஞமி!�. அம!�த_ெப.எ-.(அம!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

மா!பிைன மா!பி$_ெப.(மா!5_ெப.+இ$_இட.ேவ.) $ப	.01.08 

 ெத	மணி பிற��� 4ணிைன மா$ வைர $ப	.01.09 

 எ	 தி	�த"ன ெபா" 5ைன உ�9ைகைய $ப	.01.10 

 ேசவ$_ெப.(ேசவ$_ெப.) அ� ெகா�ேயா) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) வல 

வயி"_ெசா.உ�.(வயி"_ெசா.உ�.) நி:
.� $ப	.01.11 

 ஏவ$ உழ�தைம ;:� $ப	.01.12 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வ$ அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) அ� மைற< 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�=_ெப.+ஏ_சா	.) $ப	.01.13 

 இைணபி	 அணி .ணி பணி எ	 5ைரய $ப	.01.14 

 விட!_ெப.(விட!_ெப.) இ� >ட! பட! ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) 5ைன 

விைனமல! $ப	.01.15 

 ெந	 கிட! எ	 5ைர தன மி� தன �ர3 மி� $ப	.01.16 



 கடற� மணிெயா�� �
. யா
த_ெப.எ-.(யா_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ேநரணி $ப	.01.17 

 ெநறி ெசறி ெவறி உ: �ர$ விற$_ெப.(விற$_ெப.) வண�� அண�� வி$ 

$ப	.01.18 

 தா!_ெப.(தா!_ெப.) அணி .ணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயி$_ெப.(ெவயி$_ெப.) 

உற� எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) 5க� அல! மா!பி" $ப	.01.19 

 எ	 வயிர ?தி எறி பைட எ�
._ெப.(எ�
._ெப.) மைல 

இவ!_பதி.ெப.(இ_>@.+அ!_பட!.ப".) நைவயினி7 $ப	.01.20 

 :ணி பட$ இல மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயி$_ெப.(ெவயி$_ெப.) உற� 

எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) ந9� $ப	.01.21 

 இைம இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) அகல_�ைற.எ-.(அக$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

�: கி:� 5	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 5	 நா=மல! $ப	.01.22 

 மல! இலகின வள! ப	தியி" ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா!5_ெப.(மா!5_ெப.) 

அணி $ப	.01.23 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) மிக_�ைற.எ-.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) நா: 

உ�வின விைர வளி_ெப.(வளி_ெப.) மி� க� விைச $ப	.01.24 

 உ� : தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிைர இத�_ெப.(இத�_ெப.) அணி வயிறி	ய 

அமரைர< $ப	.01.25 

 ெபாெரA�. உட": இைர
. உைரஇய தானவ! $ப	.01.26 

 சிர� உமி� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ெபாழி5 

இழி�._வி.எ-.(இழி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) உர�_ெப.(உர�_ெப.) 

$ப	.01.27 

 உதி!5 அதி!5 அல� ெதாடா அம! 

ெவ"ற_ெப.எ-.(ெவ$_வி.+"7_இ.கா.அ_ெப.எ-.�றி.) கைண $ப	.01.28 

 ெபா�ேவ� எ"றவ! மத�_ெப.(மத�_ெப.) தப9 

கட�._வி.எ-.(கட_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.01.29 

 ெச� ேம�ப@ட ெசயி! த�! அ3ண$_ெப.(அ3ண$_ெப.) $ப	.01.30 



 இ�வ!_ெப.(இ�வ!_ெப.) தாைத இல�� 43 மாஅ$ $ப	.01.31 

 ெத�ள நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) வர _ெப.(வர _ெப.) 

அறித$_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த$_ெதா.ெப.�றி.) $ப	.01.32 

 ம�= அ: ேத!-சி �னிவ!9�� அ	ேத $ப	.01.33 

 அ"ன மரபி" அைனேயா) நி"ைன $ப	.01.34 

 இ"ன"_�றி.வி.�.(இ"_ெப.+அ"_பட!.ஒ�.) எ": 

உைர
த$_ெதா.ெப.(உைர_வி.+
த$_ெதா.ெப.�றி.) 

எம9�_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+9�_ெகா.ேவ.) எவ" எளி. $ப	.01.35 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) ந7� அறியிB� ஆ!வ� நி"வயி" $ப	.01.36 

 ெப�ைமயி" வ$லா யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) இவ3_ெப.(இவ3_ெப.) 

ெமாழிபைவ $ப	.01.37 

 ெம$லிய எனாஅ ெவறாஅ. அ$லி_ெப.(அ$லி_ெப.) அ� $ப	.01.38 

 தி� ம: மா!ப ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) அ�ள$ ேவ3�� $ப	.01.39 

 விற$_ெப.(விற$_ெப.) மி� விA- சீ! அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) 

கா9��_ெப.எ-.(கா_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.01.40 

 அறB� ஆ!வல!9� அ�D� ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.01.41 

 திற" இேலா!
 தி�
திய த�._ெப.(த�._ெப.) த�! ெகா=ைக $ப	.01.42 

 மறB� மா7றல!9� அண��� ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.01.43 

 அ� க3 வான
._ெப.(வான�_ெப.+அ
._சா	.) அணி நிலா
 திக�த�� 

$ப	.01.44 

 தி�கD� ெத: கதி!9 கனலி6� ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.01.45 

 ஐ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உயி	ய அண��ைட அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

திற$_ெப.(திற$_ெப.) $ப	.01.46 

 ைம�.ைட ஒ�வB� மட�கF� ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.01.47 



 நல�_ெப.(நல�_ெப.) �A. 

அைளஇய_ெப.எ-.(அைள_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 5க!_ெப.(5க!_ெப.) 

அ: கா@சி< $ப	.01.48 

 5ல�� 4வB� நா7ற�� ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.01.49 

 வல" உய! எழிலி6� மாக வி>�5� $ப	.01.50 

 நிலB� ந��ய_ெப.எ-.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) இமய�� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.01.51 

 அதனா$ $ப	.01.52 

 இ"ேனா! அைனைய_�றி.வி.�.(அைன_ெப.+ஐ_�".ஒ�.) இைனையயா$ 

என $ப	.01.53 

 அ"ேனா! யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) இவ3_ெப.(இவ3_ெப.) 

காணாைமயி" $ப	.01.54 

 ெபா" அணி ேநமி வல� 

ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஏ�திய_ெப.எ-.(ஏ�._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.01.55 

 ம"னிய �த$வைன ஆதலி" $ப	.01.56 

 நி"ேனா! அைனைய_�றி.வி.�.(அைன_ெப.+ஐ_�".ஒ�.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 5கெழா�� ெபாலி�ேத $ப	.01.57 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

ஒ9��_ெப.எ-.(ஒ9�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 5க� நிழலைவ 

$ப	.01.58 

 ெபா" ஒ9��_ெப.எ-.(ஒ9�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) உைடயைவ 

$ப	.01.59 

 5=ளி" ெகா�யைவ 5	 வைளயினைவ $ப	.01.60 

 எ=Dந!9 கட�._வி.எ-.(கட_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அ@ட இக$ 

ேநமியைவ $ப	.01.61 



 ம3G: மணி_ெப.(மணி_ெப.) பா) உ�வினைவ $ப	.01.62 

 எ3 இற�த_ெப.எ-.(இற_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 5கழைவ 

எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) மா!பினைவ $ப	.01.63 

 ஆ�� $ப	.01.64 

 காம� >7றெமா� ஒ��� நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ�6ைற $ப	.01.65 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) 

இைய�._வி.எ-.(இைய_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஒ":5 ைவகF� 

ெபாலிக_விய�.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) என $ப	.01.66 

 ஏ�: ெந1ச
ேத� பர .� $ப	.01.67 

 வா)ெமாழி< 5லவ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) தா=-நிழ$ ெதாAேத 

$ப	.01.68 

 ெதா$_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) �ைற இய7ைகயி" மதிெயா $ப	.02.01 

 ... ... ... ... ... ... ... மரபி7: ஆக $ப	.02.02 

 ப>� ெபா"Bலக�� ம3G� பா�பட $ப	.02.03 

 வி>�பி$ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊ�_ஊ� 

ெச$ல_�ைற.எ-.(ெச$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.02.04 

 க� வள! வான
._ெப.(வான�_ெப.+அ
._சா	.) இைசயி" 

ேதா"றி_வி.எ-.(ேதா":_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.02.05 

 உ� அறிவாரா ஒ"ற" ஊழி6� $ப	.02.06 

 உ�. வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

கிள!�த_ெப.எ-.(கிள!_ெப.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஊI� ஊழி6� 

$ப	.02.07 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த�- >ட	ய ஊழி6� பனிெயா� $ப	.02.08 

 த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) ெபய$_ெதா.ெப.(ெப)_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) 

தைலஇய_ெப.எ-.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஊழி6� அைவயி7: 

$ப	.02.09 



 உ= �ைற ெவ=ள�_ெப.(ெவ=ள�_ெப.) J�கி ஆ!த�5 $ப	.02.10 

 மீ3�� ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உய!5 ஈ3� அவ7றி7�� $ப	.02.11 

 உ=ள �� ஆகிய_ெப.எ-.(ஆ�_ெப.எ-.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) இ� 

நில
._ெப.(நில�_ெப.+அ
._சா	.) ஊழி6� $ப	.02.12 

 ெந)தF� �வைள6� ஆ�பF� ச�க�� $ப	.02.13 

 ைம இ$ கமல�� ெவ=ள�� ?தலிய $ப	.02.14 

 ெச) �றி ஈ@ட� கழி<பிய வழி�ைற $ப	.02.15 

 ேகழ$_ெப.(ேகழ$_ெப.) திக�வர9 ேகாலெமா� ெபய	ய $ப	.02.16 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஒ�விைன உண!
தலி" �.ைம9� $ப	.02.17 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) யாவ�� உணரா $ப	.02.18 

 ஆழி �த$வ நி7 ேபG.� 

ெதாA._வி.எ-.(ெதாA_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.02.19 

 ந�ேய வைளெயா� 5ைர6�_ெப.எ-.(5ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

வாலிேயா7� அவ"_பதி.ெப.(அ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) $ப	.02.20 

 இைளய" எ"ேபா!9� இைளைய ஆதF� $ப	.02.21 

 5ைத இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) உ�9ைக< ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) 

பைன9ெகா�ேயா7� $ப	.02.22 

 �திைய எ"ேபா!9� �.ைம ேதா"றF� $ப	.02.23 

 வ� இ$ ெகா=ைகயி" 

உய!�ேதா!_வி.அ.ெப.(உய!_வி.+�
_இ.கா.+ஓ!_பட!.ப".) 

ஆ)�த_ெப.எ-.(ஆ)_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.02.24 

 ெக� இ$ ேக=வி6= ந� ஆ�தF� $ப	.02.25 

 இ� நிைல
 ெத	 ெபா�=_ெப.(ெபா�=_ெப.) ேத	" இ� நிைல $ப	.02.26 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) நிைல
 

ேதா":�_ெப.எ-.(ேதா":_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 



நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ெதா$_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) நிைல- சிற<ேப 

$ப	.02.27 

 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) உய! வானி" வா�� வி$ 

5ைர6�_ெப.எ-.(5ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.02.28 

 43 அணி கைவஇய_ெப.எ-.(கைவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஆ! அணி 

நி
தில $ப	.02.29 

 நி
தில மதாணி அ
த� மதி ம:- $ப	.02.30 

 ெச)ேயா= ேச!�த_ெப.எ-.(ேச!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) மா> இ$ அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) $ப	.02.31 

 வள! திைர ம3ணிய கிள! ெபாறி நா<ப3 $ப	.02.32 

 ைவ வா$ ம�<பி" களி:_ெப.(களி:_ெப.) மண"_ெப.(மண"_ெப.) அய!5 

$ப	.02.33 

 5=ளி_ெப.(5=ளி_ெப.) நிலB� 5ைரபட$ அ	. என $ப	.02.34 

 உ=Dந! உைர<ேபா! உைரெயா� சிற�த": $ப	.02.35 

 ஒ�யா உ=ளெமா� உ�
. ஒ��� உட" 

இைய�._வி.எ-.(இைய_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.02.36 

 இ� எதி! கழ:� கா$ உற�5 எA�தவ! $ப	.02.37 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அ:5 இ:5 ெசவி ெசவி� 

ப�5_ெதா.ெப.(ப�_வி.+5_ெதா.ெப.�றி.) $ப	.02.38 

 ��க= அதிர ப�நிைல தளர $ப	.02.39 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) �ர$ வைள �� அழி5 

இழி5_வி.எ-.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+5_வி.எ-.�றி.) $ப	.02.40 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) இ:5 தாெரா� 5ரள $ப	.02.41 

 நிைல ெதாைல5 ேவ! O! மட$_ெப.(மட$_ெப.) $ப	.02.42 



 ���_ெப.(���_ெப.) பறியா ந�= இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பைனமிைச< 

$ப	.02.43 

 பல பதினாயிர� �ைல தைர உதி!வேபா$ $ப	.02.44 

 நி$லா. ஒ��ைற ெகா)5 ;�_வி.எ-.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.02.45 

 ஒ��� உ�3�_வி.எ-.(உ�=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

பிள�._வி.எ-.(பிள_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ெந	�. உ�=5 சித:5 

$ப	.02.46 

 அள: ெசா	5 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேசார $ப	.02.47 

 ேசரா! இ" உயி! ெச�9�� $ப	.02.48 

 ேபா! அ� �	சி$ ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) 

ஏ�திய_ெப.எ-.(ஏ�._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) பைடேய $ப	.02.49 

 ஒ"னா! உட�� 

உ3G�_ெப.எ-.(உ3G_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) ;7ற� உடேல 

$ப	.02.50 

 ெபா" ஏ!5_வி.எ-.(ஏ!_வி.+ண_இ.இ.கா.+5_வி.எ-.�றி.) அவி! அழ$ ?ட9� 

அத" நிறேன $ப	.02.51 

 நி"ன. திக� ஒளி சிற<5_ெப.(சிற<5_ெப.) இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) தி�மணி 

$ப	.02.52 

 க3ேண 5க�சா$ தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அல! இைண< 

பிைணய$_ெப.(பிைணய$_ெப.) $ப	.02.53 

 வா)ைம_ெப.(வா)ைம_ெப.) 

வய�கிய_ெப.எ-.(வய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ைவக$ 

சிற�த_ெப.எ-.(சிற_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.02.54 

 ேநா"ைம நா�" இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) யாவ!9�� $ப	.02.55 

 சாய$_ெப.(சாய$_ெப.) நின. வா"_ெப.(வா"_ெப.) நிைற எ"B� $ப	.02.56 



 நா_ெப.(நா_ெப.) வ$ அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) அ� மைற< 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�=_ெப.+ஏ_சா	.) $ப	.02.57 

 அP � பிற � ஒ
தைன உP � $ப	.02.58 

 எP_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+P_ஒ7.) வயிேனா6� ந�ேய $ப	.02.59 

 ெசPவா) உவண
. உய! ெகா�ேயாேய $ப	.02.60 

 ேக=வி6= கிள�த ஆசா" உைர6� $ப	.02.61 

 ப� நிைல ேவ=வி6= ப7றி ஆ� ெகாளF� $ப	.02.62 

 5க� இைய�._வி.எ-.(இைய_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) இைச மைற உ: 

கன$_ெப.(கன$_ெப.) �ைற J@�
 $ப	.02.63 

 திக� ஒளி ஒ3_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) >ட! வள<பா� ெகாளF� $ப	.02.64 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) உ�5ட" உ3� $ப	.02.65 

 பிற!_ெப.(பிற!_ெப.) உட�ப�வாரா $ப	.02.66 

 நி"ெனா� 5ைரய $ப	.02.67 

 அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) 

காG�_ெப.எ-.(கா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

வர _ெப.(வர _ெப.) $ப	.02.68 

 வாயைட அமி!த� நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) மன
தக
. அைட
தர 

$ப	.02.69 

 Jவா மர5� ஓவா ேநா"ைம6� $ப	.02.70 

 சாவா மரபி" அமர!9கா- 

ெச"ற_ெப.எ-.(ெச$_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.02.71 

 .. ... ... .. .... .... ... ... மரபிேனா) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ� $ப	.02.72 

 கலி இ$ ெந1சிேன� ஏ
திேன� வா�
திேன� $ப	.02.74 

 க��ெபா�� க��ெபா�� பர .� $ப	.02.75 



 ெகா��பா� அறிய7க எ� அறி _ெப.(அறி _ெப.) எனேவ $ப	.02.76 

 மாஅேயாேய மாஅேயாேய $ப	.03.01 

 ம: பிற<5 

அ:9��_ெப.எ-.(அ:_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

மா> இ$ ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) $ப	.03.02 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) திக� உ�பி" மாஅேயாேய $ப	.03.03 

 த� வளி_ெப.(வளி_ெப.) வி>�5 நில"_ெப.(நில"_ெப.) ந�! ஐ�.� $ப	.03.04 

 ஞாயி:� தி�கD� அறB� ஐவ�� $ப	.03.05 

 திதியி" சிறா�� விதியி" ம9கD� $ப	.03.06 

 மா> இ$ எ3ம�� பதிெனா� கபில�� $ப	.03.07 

 தா மா இ�வ�� த�மB� மட�கF� $ப	.03.08 

 J ஏ� உலக�� உலகிB= ம"ப.� $ப	.03.09 

 மாேயா) நி"வயி" பர�தைவ உைர
ேத� $ப	.03.10 

 மாயா வா)ெமாழி உைரதர வல�. $ப	.03.11 

 வா)ெமாழி ஓைட மல!�த_ெப.அ.(மல!�த_ெப.அ.) $ப	.03.12 

 தாமைர<_ெப.(தாமைர_ெப.+<_ஒ7.) 4விB= பிற�ேதாB� தாைத6� 

$ப	.03.13 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) என ெமாழி6மா$ அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) அ� 

மைற $ப	.03.14 

 ஏஎ! வய��_எவ.(வய��_வி.) 43 அமரைர 

ெவௗ விய_ெப.எ-.(ெவௗ _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) அமி�தி" 

$ப	.03.15 

 பய�ேதா= இ�9க3 கைள�த 5=ளிைன $ப	.03.16 

 பய�ேதா= இ�9க3 கைள�த 5=ளி" $ப	.03.17 



 நிவ�. ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) உய! ெகா�- ேசவேலா) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.03.18 

 ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) ெதாழா�� உளேரா அவ7:= $ப	.03.19 

 கீ� ஏ� உலக�� உ7ற_ெப.எ-.(உ:_வி.+7_இ.கா._அ_ெப.எ-.�றி.) அ�யிைன 

$ப	.03.20 

 த� ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கனலி6� ;7ற�� ஞமB� $ப	.03.21 

 மா> இ$ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) கதி! ஞாயி:� ெதா;உ� $ப	.03.22 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆழி9க3 இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) உ� ெகA $ப	.03.23 

 ேகழலா) ம�<பி" உAேதா) என � $ப	.03.24 

 மா வி>�5 ஒA� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) வறள அ"ன- $ப	.03.25 

 ேசவலா) சிறக!< 5ல!
திேயா) என � $ப	.03.26 

 ஞால
. உைற6= ேதவ�� வான
._ெப.(வான�_ெப.+அ
._சா	.) 

$ப	.03.27 

 நா$ எ3 ேதவ�� நய�._வி.எ-.(நய_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) நி7 

பா�ேவா! $ப	.03.28 

 பா�� வைகேய எ� பாட$தா� அ<_>@.(அ_பதி.ெப.+<_ஒ7.) $ப	.03.29 

 பா�வா! பா�� வைக $ப	.03.30 

 ;�த$_ெப.(;�த$_ெப.) எ"B� ெபயெரா� ;�த$_ெப.(;�த$_ெப.) 

$ப	.03.31 

 எ	 சின�_ெப.(சின�_ெப.) ெகா"ேறா) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 5க� 

உ�வின ைக $ப	.03.32 

 நைக அ-சாக ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) அமி!._ெப.(அமி!._ெப.) 

கல�த_ெப.எ-.(கல_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.03.33 

 ந� நிைல திற�பிய நய�_ெப.(நய�_ெப.) இ$ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக 

$ப	.03.34 



 இ� ைக மாஅ$ $ப	.03.35 

 �9 ைக �னிவ நா7 ைக அ3ண$_ெப.(அ3ண$_ெப.) $ப	.03.36 

 ஐ� ைக� ைம�த அ: ைக ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ=_ெப.(ேவ=_ெப.) 

$ப	.03.37 

 எA ைகயாள எ3 ைக ஏ�த$ $ப	.03.38 

 ஒ"பதி7:
 தட9 ைக ம" ேபராள $ப	.03.39 

 பதி7:9 ைக மதவலி R7:9 ைக ஆ7ற$_ெப.(ஆ7ற$_ெப.) $ப	.03.40 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வி	
த ைக� மாய ம=ள $ப	.03.41 

 பதினாயிர� ைக �.ெமாழி �த$வ $ப	.03.42 

 Rறாயிர� ைக ஆ: அறி கட =_ெப.(கட =_ெப.) $ப	.03.43 

 அைன
.� அ$ல பல அ�9க$ ஆ�ப$_ெப.(ஆ�ப$_ெப.) $ப	.03.44 

 இைன
. என எ3 வர�5_ெப.(வர�5_ெப.) 

அறியா_ெப.எ-.(அ	_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எ-.�றி.) யா9ைகைய $ப	.03.45 

 நி"ைன< 5ைர 

நிைன<பி"_நி.எ-.(நிைன_வி.+<<_ெபா�.உ�.+இ"_நி.எ-.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) அல. உண!திேயா $ப	.03.46 

 �"ைன மரபி" �.ெமாழி �த$வ $ப	.03.47 

 நின9� வி	�._வி.எ-.(வி	_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

அக"ற_ெப.எ-.(அக$_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ேக=வி அைன
திB� 

$ப	.03.48 

 வலியிB� மன
திB� உண!விB� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $ப	.03.49 

 வன<5_ெப.(வன<5_ெப.) வர�5_ெப.(வர�5_ெப.) 

அறியா_ெப.எ-.(அ	_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எ-.�றி.) மரபிேனாேய $ப	.03.50 

 அணி நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) வய��_எவ.(வய��_வி.) ஒளி 

ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) எ3 த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) கதி! $ப	.03.51 



 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வள! நிைற மதி உ3� $ப	.03.52 

 அணி மணி< ைப� 43 அமர!9� �த$வ"_ெப.(�த$வ"_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.03.53 

 திணி நில�_ெப.(நில�_ெப.) கட�த9கா$ தி	�. அய!�. 

அக":_வி.எ-.(அக"_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஓ� $ப	.03.54 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ1சி9 கட7 

பா)�த_ெப.எ-.(பா)_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) பிணி 

ெநகி�5_வி.எ-.(ெநகி�_வி.+ண_இ.கா.+5_வி.எ-.�றி.) அவி� 

த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) தா!_ெப.(தா!_ெப.) $ப	.03.55 

 அ"னவ! பட அ$லா அ ண!9�� �த$வ"_ெப.(�த$வ"_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.03.56 

 அதனா$ பைகவ!_ெப.(பைக_ெப.+அ!_பட!.ப".) 

இவ!_பதி.ெப.(இ_>@.+அ!_பட!.ப".) இவ!_பதி.ெப.(இ_>@.+அ!_பட!.ப".) 

ந@டR! எ"B� $ப	.03.57 

 வைக6� உ3டR நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) மர5_ெப.(மர5_ெப.) 

அறிேவா!9ேக $ப	.03.58 

 ஆயிர அண! தைல_ெப.(தைல_ெப.) அர  வா)9 

ெகா3ட_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.03.59 

 ேசவ$_ெப.(ேசவ$_ெப.) ஊ!தி6� ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க3_ெப.(க3_ெப.) மாஅ$ $ப	.03.60 

 ஓ என9 கிள9�� கால �த$வைன $ப	.03.61 

 ஏஎ இன கிள
தலி" இைனைம ந7� 

அறி�தன�_வி.�.(அறி_வி.+�
_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ�_த".ப".) 

$ப	.03.62 

 த�யிB= ெதற$ ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) 4விB= நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.03.63 



 க$லிB= மணி6� ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) ெசா$லிB= 

வா)ைம_ெப.(வா)ைம_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.03.64 

 அற
திB= அ"5_ெப.(அ"5_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) மற
திB= 

ைம�. ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.03.65 

 ேவத
. மைற ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) 4த
. �தF� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.03.66 

 ெவ1_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) >ட! ஒளி6� ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) தி�கD= 

அளி6� ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.03.67 

 அைன
.� ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) அைன
தி" உ@ெபா�D� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) ஆதலி" $ப	.03.68 

 உைற � உைறவ.� இைலேய உ3ைம6� $ப	.03.69 

 மறவியி$ சிற<பி" மாயமா! 

அைனைய_�றி.வி.�.(அைன_ெப.+ஐ_�".ஒ�.) $ப	.03.70 

 �த$�ைற இைட�ைற கைட�ைற ெதாழிலி$ $ப	.03.71 

 பிறவா< பிற<5 இைல பிற<பி
ேதா! இைலேய $ப	.03.72 

 பறவா< 4ைவ< 4விேனாேய $ப	.03.73 

 அ�= �ைடயாக அற�_ெப.(அற�_ெப.) ேகாலாக $ப	.03.74 

 இ� நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) படாைம J ஏ� உலக�� $ப	.03.75 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) ஆ9கிய ஏம
ைத மாேதா 

$ப	.03.76 

 பா� என கா$ என பா� என ஒ":_ெப.(ஒ":_ெப.) என $ப	.03.77 

 இற3�_ெப.(இர3�_ெப.) என J":_ெப.(J":_ெப.) என 

நா"�_ெப.(நா"�_ெப.) என ஐ�._ெப.(ஐ�._ெப.) என $ப	.03.78 

 ஆ: என ஏA என எ@� என ெதா3� என $ப	.03.79 

 நா$வைக ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) எ3 நவி7:� சிற<பிைன $ப	.03.80 



 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க@ கா	 க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) க3 

ெவ=ைள_ெப.(ெவ=ைள_ெப.) $ப	.03.81 

 ெபா" க@ ப-ைச_ெப.(ப-ைச_ெப.) ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) க3 மாஅ$ 

$ப	.03.82 

 இட_�ைற.எ-.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) வல �ட வல ேகாவல காவல 

$ப	.03.83 

 காணா மரப ந�யா நிைனவ $ப	.03.84 

 மாயா ம"ன உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ= ம"னவ $ப	.03.85 

 ெதா$_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) இய$ 5லவ ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) யா�< 

பாண_ெப.(பாண!_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $ப	.03.86 

 மாைல- ெச$வ ேதாலா9 ேகா@ட $ப	.03.87 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) 5	 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

வல�5	_ெப(வல�5	_ெப.) வ3ண $ப	.03.88 

 ப�தி வலவ ெபா� திற$_ெப.(திற$_ெப.) ம$ல $ப	.03.89 

 தி�வி" கணவ ெப� விற$_ெப.(விற$_ெப.) ம=ள $ப	.03.90 

 மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

இயலா_எதி!.ம.வி.எ-.(இய$_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி!.ம.+ண_வி.எ-.�றி.) 

�த$�ைற அைமய
._வி.எ-.(அைம_வி.+அ
._சா	.) $ப	.03.91 

 நாம ெவ=ள
. ந�வ3 

ேதா"றிய_ெப.எ-.(ேதா":_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.03.92 

 வா)ெமாழி மகெனா� மல!�த_ெப.அ.(மல!�த_ெப.அ.) $ப	.03.93 

 தாமைர<_ெப.(தாமைர_ெப.+<_ஒ7.) ெபா�@� நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

ேநமி நிழேல $ப	.03.94 

 ஐ�._ெப.(ஐ�._ெப.) இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) அற 

ந�9கி_வி.எ-.(ந�9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) நா"கிB= .ைட
. த� 

$ப	.04.01 



 ஒ":_ெப.(ஒ":_ெப.) ஆ7:<ப�
த நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ஆ!வல! 

ெதாA._வி.எ-.(ெதாA_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஏ
தி_வி.எ-.(ஏ
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.04.02 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 5க� வி	
தன! கிள9��கா$ அைவ நின9� 

$ப	.04.03 

 இ:�4. அ"ைம ந7� அறி�ேத�_ஆயிB� $ப	.04.04 

 ந�தF� த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) ஈ�� ஊ�� நி7 கிள<ப $ப	.04.05 

 தி�மணி திைரபா� அவி�த ��ந�! $ப	.04.06 

 வ� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இ�1_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) S$ J":� 

5ைர6�_ெப.எ-.(5ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) மா ெம) $ப	.04.07 

 மாஅ ெம)ெயா� �ரணிய உ�9ைகைய $ப	.04.08 

 ேநானா! உயிெரா� �ரணிய ேநமிைய $ப	.04.09 

 ெசயி! த�! ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க@ ெச$வ நி7 5கழ $ப	.04.10 

 5ைக�த ெந1சி" 5ல!�த_ெப.எ-.(5ல!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

சா�தி" $ப	.04.11 

 பி��கலாத" பலபல பிணி பட $ப	.04.12 

 வல�.ழி மல!�த_ெப.அ.(மல!�த_ெப.அ.) ேநா)_ெப.(ேநா)_ெப.) ;! 

;�பிய_ெப.எ-.(;�5_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ந�9க
. $ப	.04.13 

 அல!�த_ெப.எ-.(அல!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 5கேழா" தாைத 

ஆகலி" $ப	.04.14 

 இக�ேவா" இகழா ெந1சினனாக ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) இகழா $ப	.04.15 

 ந"றா ந@ட அவ"_பதி.ெப.(அ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) 

ந"_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) மா!5_ெப.(மா!5_ெப.) 

�ய�கி_வி.எ-.(�ய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.04.16 

 ஒ"றா ந@டவ" உ: வைர மா!பி" $ப	.04.17 



 ப�மத� சா�ப ஒ.�கி $ப	.04.18 

 இ"ன$_ெப.(இ"ன$_ெப.) இ"னெரா� இ� �ர>_ெப.(�ர>_ெப.) 

இய�ப_�ைற.எ-.(இய�5_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.04.19 

 ெவ� படா ஒ� O3 த�ெயா� $ப	.04.20 

 த� த� பல பட வகி! வா)
த உகி	ைன $ப	.04.21 

 5�வ
.9 க� வ$ க�த
தா$ $ப	.04.22 

 தா�கி இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

த�._வி.எ-.(தா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அ�<ப�
தைத ந�வ3 

$ப	.04.23 

 ஓ�கிய_ெப.எ-.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) பல!_பதி.ெப.(பல!_ெப.) 

5க� �"றிேனா� ஒ9��_ெப.எ-.(ஒ9�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.04.24 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ெவ�ைம6� விள9க�� 

ஞாயி7:_ெப.(ஞாயி7:_ெப.) உள $ப	.04.25 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) த3ைம6� சாயF� தி�க=_ெப.(தி�க=_ெப.) 

உள $ப	.04.26 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) >ர
தF� வ3ைம6� மா	_ெப.(மா	.) உள 

$ப	.04.27 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 5ர
தF� ேநா"ைம6� ஞால
. உள $ப	.04.28 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) நா7ற�� ஒ3ைம6� 4ைவ உள $ப	.04.29 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ேதா7ற�� அகல�� ந�	" உள $ப	.04.30 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) உ�வ�� ஒலி6� ஆகாய
. உள $ப	.04.31 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) வ�தF� ஒ�9க�� ம�
தி" உள $ப	.04.32 

 அதனா$ இP � உP � அP � பிற � $ப	.04.33 



 ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) ஆ!�த நி7 

<		�._வி.எ-.(பி	_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.04.34 

 ேமவ$_ெதா.ெப.(ேம _வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) சா"றன 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $ப	.04.35 

 ேசவ$_ெப.(ேசவ$_ெப.) ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) உய! ெகா�ேயாேய $ப	.04.36 

 ேசவ$_ெப.(ேசவ$_ெப.) ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) உய! ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

$ப	.04.37 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ஒ":_ெப.(ஒ":_ெப.) உய! 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) $ப	.04.38 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ஒ":_ெப.(ஒ":_ெப.) உய! 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) நா1சி$ $ப	.04.39 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ஒ":_ெப.(ஒ":_ெப.) உய! 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $ப	.04.40 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ஒ"றா உய! ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

ஒ":_ெப.(ஒ":_ெப.) இ": $ப	.04.41 

 விட�ைட அரவி" உட$_ெப.(உட$_ெப.) உயி! உ��� உவண� $ப	.04.42 

 அவ"_பதி.ெப.(அ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) ��ேம$ வல�த. 

பா�5_ெப.(பா�5_ெப.) $ப	.04.43 

 பா�5_ெப.(பா�5_ெப.) ெதா�_ெப.(ெதா�_ெப.) பா�5_ெப.(பா�5_ெப.) 

��ேமலன $ப	.04.44 

 பா�5_ெப.(பா�5_ெப.) 43 பா�5_ெப.(பா�5_ெப.) தைலேமல. $ப	.04.45 

 பா�5_ெப.(பா�5_ெப.) சிைற தைலயன $ப	.04.46 

 பா�5_ெப.(பா�5_ெப.) ப� மத�_ெப.(மத�_ெப.) சா)
ேதா) ப>� 4ணைவ 

$ப	.04.47 

 ெகா�ேம$ இ��தவ" தா9� இைரய. பா�5_ெப.(பா�5_ெப.) $ப	.04.48 

 க� நைவ அண��� க�<5� ந$கF� $ப	.04.49 



 ெகா�ைம6� ெச�ைம6� ெவ�ைம6� த3ைம6� $ப	.04.50 

 உ=வழி உைடைய இ$வழி இைலேய $ப	.04.51 

 ேபா7றா! உயி	B� ேபா7:ந! உயி	B� $ப	.04.52 

 மா7: ஏமா7ற$ இைலேய நின9� $ப	.04.53 

 மா7ேறா�� இல! ேகளி�� இல! எB� $ப	.04.54 

 ேவ7:ைம இ": அ._பதி.ெப.(அ_>@.+._பட!.ஒ�.) ேபா7:ந!< ெபறிேன 

$ப	.04.55 

 மன9ேகா= நின9� என வ�  ேவ: இைலேய $ப	.04.56 

 ேகா= இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) இ�9ைக ஆ) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ப	.04.57 

 ந9� அல! .ழாஅ) நா: இண!9 க3ணிைய $ப	.04.58 

 ெபா"னி" ேதா"றிய_ெப.எ-.(ேதா":_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 5ைன 

ம: மா!ப $ப	.04.59 

 நி"னி$ ேதா"றிய_ெப.எ-.(ேதா":_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) நிைர 

இத�
 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $ப	.04.60 

 அ"ன நா@ட
. அள<ப	யைவ $ப	.04.61 

 நி"னி" சிற�த_ெப.எ-.(சிற_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) தா=_ெப.(தா=_ெப.) இைணயைவ $ப	.04.62 

 நி"னி$ சிற�த_ெப.எ-.(சிற_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) நிைற கட ளைவ 

$ப	.04.63 

 அ"ேனா! அ$லா ேவ:� உள அைவ $ப	.04.64 

 நி"_ஓ! அ"_ஓ! அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) அ� மைற $ப	.04.65 

 அழ$ 5ைர �ைழ ெகாA நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) த�� பல சிைன $ப	.04.66 

 ஆல�� கட�5� ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) யா7: ந� � $ப	.04.67 



 கா$ வழ9� அ: நிைல9 �"ற�� பிற � $ப	.04.68 

 அPவைவ ேமவிய_ெப.எ-.(ேம _வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ேவ: ேவ: 

ெபயேரா) $ப	.04.69 

 எP_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+P_ஒ7.) வயிேனா6� ந�ேய 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ஆ!வல! $ப	.04.70 

 ெதாAத ைக அைமதியி" அம!�ேதா6� ந�ேய $ப	.04.71 

 அவரவ! ஏவலாளB� ந�ேய $ப	.04.72 

 அவரவ! ெச)ெபா�@� அரண�� ந�ேய $ப	.04.73 

 பா) இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பனி9 கட$_ெப.(கட$_ெப.) பா! 

.க=_ெப.(.க=_ெப.) பட< 59� $ப	.05.01 

 ேச)_ெப.(ேச)_ெப.) உய! பிணி�க� 

ஊ!�._வி.எ-.(ஊ!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அம! உழ9கி $ப	.05.02 

 த� அழ$ .ைவ<ப
 தி	ய வி@ெடறி�. $ப	.05.03 

 ேநா6ைட ?ட�� S! மா �த$ த��. $ப	.05.04 

 ெவ"றியி" ம9கD= ஒ�ைமெயா� ெபய	ய $ப	.05.05 

 ெகா":_வி.எ-.(ெகா$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) உண$ அ1சா9 

ெகா� விைன9 ெகா$ தைக $ப	.05.06 

 மாய அ ண!_ெப.(அ ண!_ெப.) ம���_ெப.(ம���_ெப.) அற
 த5
த 

ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) $ப	.05.07 

 நாவ$_அ� த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) வட 

ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) ஆயிைட $ப	.05.08 

 ��ெகா� ெபய! ெப7ற_ெப.எ-.(ெப:_வி.+77_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) மா$ 

வைர உைட
._வி.எ-.(உைட_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.05.09 

 மைல ஆ7:< ப�
த_ெப.எ-.(ப�_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) J இ� 

கய�தைல $ப	.05.10 



 J இ� கய�தைல �� நா"�_ெப.(நா"�_ெப.) �ழ 
 

ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) $ப	.05.11 

 ஞாயி7:_ெப.(ஞாயி7:_ெப.) ஏ! நிற
 தைக நளின
.< பிறவிைய $ப	.05.12 

 காஅ) கட @ ேசஎ) ெசPேவ= $ப	.05.13 

 சா$வ தைலவ என< ேபஎ விழவிB= $ப	.05.14 

 ேவல"_ெப.(ேவல"_ெப.) ஏ
.� ெவறி6� உளேவ $ப	.05.15 

 அைவ வா6� அ$ல ெபா)6� அ$ல $ப	.05.16 

 ந�ேய வர�பி7: இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஆதலி" $ப	.05.17 

 சிற<ேபா) சிற<5_ெப.(சிற<5_ெப.) இ"றி< ெபய!�ைவ $ப	.05.18 

 சிற<பிB= உய! _ெப.(உய! _ெப.) ஆகF� $ப	.05.19 

 பிற<பிB= இழி5_வி.எ-.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+5_வி.எ-.�றி.) ஆகF� 

$ப	.05.20 

 ஏேனா! நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) வல
தினேத $ப	.05.21 

 ஆதி அ�தண" அறி�._வி.எ-.(அறி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ப	 

ெகாDவ $ப	.05.22 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) மா 43 ைவய
 ேத! 

ஊ!�._வி.எ-.(ஊ!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.05.23 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) நாணா மைல வி$லாக $ப	.05.24 

 Jவைக_ெப.(Jவைக_ெப.) ஆ! எயி$ ஓ! அழ$ அ�பி" 

�ளிய_�ைற.எ-.(�ளி_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.05.25 

 மாதிர� அழல எ). அமர! ேவ=வி< $ப	.05.26 

 பாக
._ெப.(பாக�_ெப.+அ
._சா	.) உ3ட ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) க@ 

பா!<பா" $ப	.05.27 



 உைமெயா� 5ண!�._வி.எ-.(5ண!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) காம 

வ.ைவ6= $ப	.05.28 

 அைமயா< 5ண!-சி_ெப.(5ண!-சி_ெப.) அைமய ெந7றி_ெப.(ெந7றி_ெப.) 

$ப	.05.29 

 இைமயா நா@ட
. ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.05.30 

 வில�� என வி3ேணா!_ெப.(வி3ேணா!_ெப.) ேவ=வி 

�த$வ"_ெப.(�த$வ"_ெப.) $ப	.05.31 

 வி	 கதி! மணி< 4ணவ7�
 தா"_த7.>.(தா"_த7.>.) ஈ
த. $ப	.05.32 

 அ	. என மா7றா" வா)ைமய" ஆதலி" $ப	.05.33 

 எ	 கன": ஆனா9 �டா	 

ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

அவ"_பதி.ெப.(அ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) உ�  $ப	.05.34 

 தி	
தி@டR" இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏA� 

ம�ள_�ைற.எ-.(ம�=_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.05.35 

 க�< ெப7:9 ெகா3டR! கழி�த_ெப.எ-.(கழி_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ேச)_ெப.(ேச)_ெப.) யா9ைக $ப	.05.36 

 ெநாசி<பி" ஏ� உ: �னிவ! நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

உண!�._வி.எ-.(உண!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.05.37 

 வசி
தைத9 க3ட� ஆக மாதவ! $ப	.05.38 

 மைனவிய! நிைறவயி" வசி த� சைம<பி" $ப	.05.39 

 சாலா! தாேன த	9க என அவ!_பதி.ெப.(அ_>@.+அ!_பட!.ப".) அவி $ப	.05.40 

 உட" ெப)ேதாேர அழ$ ேவ@� அP_>@.(அ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) அவி
 

$ப	.05.41 

 தட  நிமி! �
 த�< ேபணிய ம" எ-சி$ $ப	.05.42 

 வடவயி" விள�� ஆ$ உைற எA மகளி�= $ப	.05.43 



 கட =_ெப.(கட =_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) சாலினி 

ஒழிய_�ைற.எ-.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.05.44 

 அ:வ! ம7ைறேயா�� அ� நிைல அயி"றன! $ப	.05.45 

 ம: அ: க7பி" மாதவ! மைனவிய! $ப	.05.46 

 நிைறவயி" வழாஅ. நி7 Sலினேர $ப	.05.47 

 நிவ�. ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) இமய
. ந�ல< ைப1 >ைன< $ப	.05.48 

 பய�ேதா! எ"ப ப.ம
. பாய$ $ப	.05.49 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபய! ��க நி7 

பய�த_ெப.எ-.(பய_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஞா"ேற $ப	.05.50 

 அ	. அம! சிற<பி" அமர!ெச$வ" $ப	.05.51 

 எ	 உமி� வ-சிர� ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

இக�._வி.எ-.(இக_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

வ�._வி.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) எறி�ெதன $ப	.05.52 

 அ: ேவ: .ணி6� அ:வ! ஆகி_வி.எ-.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.05.53 

 ஒ�வைன வாழி_விய�.வி.�.(வா�_வி.+இ_விய�.வி.�.�றி.) 

ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) விற$_ெப.(விற$_ெப.) ேசஎ) $ப	.05.54 

 ஆரா உட�பி" ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) 

அம!�._வி.எ-.(அம!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) விைளயா�ய $ப	.05.55 

 ேபாரா$ வ:� ைக9�< 5ர�தர" உைடய $ப	.05.56 

 அ$ல$ இ$ அனல" த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) ெம)யி" பி	
. $ப	.05.57 

 ெச$வ வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) 

ெகா�
ேதா"_வி.அ.ெப.(ெகா�_வி.+

_இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.�றி.+ஓ"_பட!.ஒ

�.) வான
._ெப.(வான�_ெப.+அ
._சா	.) $ப	.05.58 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகA ெச$வ"_ெப.(ெச$வ"_ெப.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) ெம)யி" பி	
. $ப	.05.59 



 திக� ெபாறி< பீலி அணி மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) 

ெகா�
ேதா"_வி.அ.ெப.(ெகா�_வி.+

_இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.�றி.+ஓ"_பட!.ஒ

�.) $ப	.05.60 

 தி��._ஏவ.(தி��._வி.) ேகா$ ஞம" த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) ெம)யி" 

பி	வி
. $ப	.05.61 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) க3 ெவ=_ெப.எஅ.(ெவ=_ெப.அ.) யா@� 

எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) மறி 

ெகா�
ேதா"_வி.அ.ெப.(ெகா�_வி.+

_இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.�றி.+ஓ"_பட!.ஒ

�.) $ப	.05.62 

 ஆஅ�� அவ�� பிற�� 

அம!�._வி.எ-.(அம!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) பைட 

அளி
த_ெப.எ-.(அளி_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.05.63 

 மறி6� ம1ைஞ6� வாரண- ேசவF� $ப	.05.64 

 ெபாறி வ	- சாப�� மரB� வாD� $ப	.05.65 

 ெசறி இைல ஈ@�6� �டா	6� கணி-சி6� $ப	.05.66 

 ெத: கதி!9 கனலி6� மாைல6� மணி6� $ப	.05.67 

 ேவ: ேவ: உ�வி" இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) ஆ: இ� ைக9 

ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.05.68 

 ம: இ$ .ற9க
. அமர!ெச$வ"த" $ப	.05.69 

 ெபாறி வ	9 ெகா@ைடெயா� 5க� வர�5_ெப.(வர�5_ெப.) இக�ேதா) 

$ப	.05.70 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) எதி!ெகா3டR! 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெகா3டR! அ$லைத $ப	.05.71 

 ம" �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 

உைடேயா!_�றி.வி.�.(உைட_ெப.+ஓ!_பட!.ப".) மாதவ! வண�கிேயா! 

அ$லைத $ப	.05.72 

 ெச: த� ெந1ச
.- சின�_ெப.(சின�_ெப.) ந��ேனா�� $ப	.05.73 



 ேசரா அற
.- சீ! இேலா�� $ப	.05.74 

 அழி தவ< ப�வ
. அய	ேயா�� $ப	.05.75 

 ம: பிற<5 இ$ எB� மடேவா�� ேசரா! $ப	.05.76 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) $ப	.05.77 

 அ"ேனா! அ$ல. இ"ேனா! $ப	.05.78 

 ேச!வா! ஆதலி" யாஅ�_பதி.ெப.(யாஅ�_த".ப".) இர<பைவ $ப	.05.79 

 ெபா�D� ெபா"B� ேபாக�� அ$ல நி"பா$ $ப	.05.80 

 அ�D� அ"5� அறB� J":� $ப	.05.81 

 உ�= இண!9 கட�பி" ஒலி தாேராேய $ப	.05.82 

 நிைற கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

�க�._வி.எ-.(�க_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) உரா) 

நிைற�._வி.எ-.(நிைற_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ந�! .D�5� த� 

$ப	.06.001 

 ெபாைற தவி!5 அைசவிட< ெபாழி�த": வான�_ெப.(வான�_ெப.) $ப	.06.002 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) மைறவ. ேபா$ மலி! 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) தைல
 

தைலஇ_வி.எ-.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.06.003 

 மைலய இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

கல�க_�ைற.எ-.(கல��_வி.+அ+�ைற.எ-.�றி.) மைலய 

மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) அகவ $ப	.06.004 

 மைல மா> கழிய9 கதA� அ�வி இழி6� $ப	.06.005 

 மலி ந�! அத! பல ெகA  தா� வைர $ப	.06.006 

 மா> இ$ பBவ7 5லவ!_ெப.(5லவ!_ெப.) 5க� 5ல $ப	.06.007 

 நாவி" 5ைன�த ந"_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) கவிைத மாறாைம $ப	.06.008 



 ேமவி< பர�._வி.எ-.(பர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

விைர�._வி.எ-.(விைர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) விைன ந�த
 

$ப	.06.009 

 தாயி7ேற த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) அ� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.06.010 

 5ைக 4 அவி ஆராதைன அழ$ பல ஏ�தி $ப	.06.011 

 நைக அம! காதலைர நாளணி9 

;@��_ெப.எ-.(;@�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.06.012 

 வைகசாF� ைவைய வர _ெப.(வர _ெப.) $ப	.06.013 

 ெதா�_ெப.(ெதா�_ெப.) ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) ெசறி<ப ேதா=வைள 

இய�க_�ைற.எ-.(இய��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.06.014 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ேசரா தி�9 ேகாைவ கா� ெகாள $ப	.06.015 

 ெதா� கதி! �
.
 ெதாைட கலி�5 

மAக_�ைற.எ-.(மA�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.06.016 

 உகி�� ெகா�:� உ3ட ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ப1சி6� $ப	.06.017 

 நகி$ அணி அள: நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வ3ட$_ெப.(வ3ட$_ெப.) 

ம3ட $ப	.06.018 

 இைல6� மயி�� ஈ!1 சா�. நிழ
த $ப	.06.019 

 �ைல6� மா!5� �ய��_ஏவ.(�ய��_வி.) அணி 

மய�க_�ைற.எ-.(மய��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.06.020 

 வி�<5_ெப.(வி�<5_ெப.) ஒ":ப@டவ! உள� நிைற உைட
ெதன $ப	.06.021 

 வைர- சிைற உைட
தைத ைவைய ைவைய
 $ப	.06.022 

 திைர- சிைற உைட
த": கைர-சிைற அைறக எB� $ப	.06.023 

 உைர- சிைற< பைற எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ஊ! 

ஒலி
த": $ப	.06.024 

 அ": ேபா! அணி அணியி" 5க!�க� சிற�ெதன $ப	.06.025 



 ந�! அணி அணியி" நிைரநிைர பி� 

ெசல_�ைற.எ-.(ெச$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.06.026 

 ஏ! அணி அணியி" இைளய�� இனிய�� $ப	.06.027 

 ஈரணி அணியி" இக$ மிக_�ைற.எ-.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) நவி": 

$ப	.06.028 

 தணி 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ஆ�� தைக மி� ேபா!9க3 $ப	.06.029 

 .ணி 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ஆக .ைற ேவ3�� ைம�தி" $ப	.06.030 

 அணிஅணி ஆகிய_ெப.எ-.(ஆ�_ெப.எ-.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) தார! 

க�விய! $ப	.06.031 

 அ� 5னல. ெசல_�ைற.எ-.(ெச$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) அவ7ைற இழிவ! 

$ப	.06.032 

 ைக�மா" எ�
த! கலி மட மாவின! $ப	.06.033 

 ெந)� மா3 சிவிறிய! ந�! மண9 ேகா@�ன! $ப	.06.034 

 ெவ3_ெப.அ.(ெவ3_ெப.அ.) கிைட மிதைவய! ந"_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) கிைட
 

ேத	ன! $ப	.06.035 

 சா	ைக ம:
.
 த3டா உ3�ைக $ப	.06.036 

 ஓ! இய _ெப.(இய _ெப.) உ:
தர ஊ! 

ஊ!5_வி.எ-.(ஊ!_வி.+ண_இ.கா.+5_வி.எ-.�றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) திTஇ 

$ப	.06.037 

 ேச	_ெப.(ேச	_ெப.) இைளய!_ெப.(இைளய!_ெப.) 

ெசல_�ைற.எ-.(ெச$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) அ� நிைலய! $ப	.06.038 

 வலிய! அ$ேலா! .ைற.ைற அயர $ப	.06.039 

 ெமலிய! அ$ேலா! வி��._ெப.(வி��._ெப.) 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) அயர 

$ப	.06.040 

 சா:� ேச:� ெந)6� 

மல��_ெப.எ-.(மல!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.06.041 



 நா:5 நிகA� யா: வரலா: $ப	.06.042 

 நா:5 நிகA� யா: க3� 

அழி�._வி.எ-.(அழி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.06.043 

 ேவ:ப� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) என விைர ம3G9 கலிைழ $ப	.06.044 

 5ல� 5	 அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) 

கல�கின!_வி.�.(கல��_வி.+இ"_இ.கா.+அ!_பட!.ப".) 

ம�3�_வி.எ-.(ம�=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.06.045 

 மா: ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) 

மல��_ெப.எ-.(மல!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) தா�� ேகாைத6� 

$ப	.06.046 

 ேவ�� O�� கா6� கிழ��� $ப	.06.047 

 4	ய மா9க= உ3ப. ம3� $ப	.06.048 

 நா!_ெப.(நா!_ெப.) அ	 நறவ� உ�<ப நல"_ெப.(நல"_ெப.) 

அழி�._வி.எ-.(அழி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.06.049 

 ேவறாகி": இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) வி	 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) 

வர _ெப.(வர _ெப.) என $ப	.06.050 

 ேச:_ெப.(ேச:_ெப.) ஆ� 5னல. ெசல  $ப	.06.051 

 வைர அழி வா$ அ�வி வாதாலா@ட $ப	.06.052 

 கைர அழி வா$ அ�வி கா$ பாரா@ட_ெப.எ-.(பாரா@�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

$ப	.06.053 

 இரவி$ 5ண!�ேதா!_வி.அ.ெப.(5ண!_வி.+�
_இ.கா.+ஓ!_பட!.ப".) 

இைட�ைல அ$க$ $ப	.06.054 

 5ைரவ. 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) தாரா" �": என9 ;டா!9� $ப	.06.055 

 உைரேயா� இழி�._வி.எ-.(இழி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) உரா) 

ஊ	ைட ஓ� $ப	.06.056 

 சல< பைடயா" இரவி$ தா9கிய. எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $ப	.06.057 



 5ல<பட< 5"_அ� 5ல	யி" நில<பட
 $ப	.06.058 

 தா"_த7.>.(தா"_த7.>.) மல!�த"ேற $ப	.06.059 

 தமி� ைவைய
 த3ண� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.06.060 

 விளியா வி��._ெப.(வி��._ெப.) விAவா!9�9 ெகா)ேதா). $ப	.06.061 

 தளி! அறி�தா) தா� இைவ. $ப	.06.062 

 பணி5 ஒசி ப3ப ப3ெட$லா� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உ�வ
. 

$ப	.06.063 

 எ"ேனா .வ= க3U $ப	.06.064 

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

கள _ெப.(கள _ெப.) இனி நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) மா!பி" 

தா!_ெப.(தா!_ெப.) வாட9 $ப	.06.065 

 ெகா)த.� வாயாேளா ெகா) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ைக ப7றி- $ப	.06.066 

 ெச)த.� வாயாேளா ெச<5. $ப	.06.067 

 5ைன 5ைண ஏற
 தா�
தைத தளி! இைவ_பதி.ெப.(இ_>@.+ஐ_பட!.ப".) 

$ப	.06.068 

 ந�	" .வ3ட ேசஎ) �"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) காம!_ெப.(காம!_ெப.) 

$ப	.06.069 

 ெப�9� அ"ேறா ைவைய வர _ெப.(வர _ெப.) $ப	.06.070 

 ஆ�_ஆ� அ._பதி.ெப.(அ_>@.+._பட!.ஒ�.) 

ஒ9��_ெப.எ-.(ஒ9�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) காத$_அ� 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) $ப	.06.071 

 ஒ�9க ஒ�த"ைம நி7�ேமா ஒ$ைல- $ப	.06.072 

 >�9க�� ஆ9க�� S=_ெப.(S=_ெப.) உற$ ைவைய< $ப	.06.073 

 ெப�9� அ"ேறா ெப7றா) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $ப	.06.074 

 அ�� பதியாக அ�பியி" தா�<பி9�� $ப	.06.075 



 ���_ெப.(���_ெப.) இைர ேதர9 கிட9�� ெபாழி கா	$ $ப	.06.076 

 இ" இளேவனி$ இ._பதி.ெப.(இ_>@.+._பட!.ஒ�.) அ"ேறா ைவைய 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.06.077 

 ைவைய வயமாக ைவ $ப	.06.078 

 ெச$ யா7:
 த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) 5னலி$ ெச$ மர�_ெப.(மர�_ெப.) ேபால 

$ப	.06.079 

 வP  வ$லா! 5ைண ஆகிய_ெப.எ-.(ஆ�_ெப.எ-.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

மா!பிைன $ப	.06.080 

 எ"B� பனியா) இரெவ$லா� ைவகிைன $ப	.06.081 

 ைவைய உைட�த மைட அைட
த9க3G� $ப	.06.082 

 பி"B� மலி�� பிசி! ேபால இ"B� $ப	.06.083 

 அன7றிைன ."5_ெப.(."5_ெப.) அவிய ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) 

அைட�த9க3G� $ப	.06.084 

 பனி
.< பனி வா�� க3ணவ! ெந1ச�_ெப.(ெந1ச�_ெப.) $ப	.06.085 

 கன7:5 கா
தி வர _ெப.(வர _ெப.) $ப	.06.086 

 ந$லா= கைர நி7ப நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) �ளி
த 

ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) தட
. $ப	.06.087 

 நி$லா= திைர J�கி நி�கி_வி.எ-.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

எA�._வி.எ-.(எA_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) எ"ேம$ $ப	.06.088 

 அ$லா விA�தாைன எ)தி_வி.எ-.(எ)._வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

எA�._வி.எ-.(எA_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஏ7: 

யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) $ப	.06.089 

 ெகா=ளா அளைவ எA� ேத7றா= ேகாைதயி" $ப	.06.090 

 உ= அA
தியா= எவேளா ேதா)�த. யா. என $ப	.06.091 

 ேதறி
 ெத	ய உண! ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) பிறி.� ஓ! $ப	.06.092 



 யா: உ3டR இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) ைவைய யா: $ப	.06.093 

 இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) ைவைய யா: எ"ற மா: எ"ைன ைகயா$ 

$ப	.06.094 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெதா@ேட" த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��": 

$ப	.06.095 

 சினவ$ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) உ3க3 சிவ<5 அ1>வா7�
 

$ப	.06.096 

 .னி நி�கி_வி.எ-.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) ெதாட�� .னி 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $ப	.06.097 

 க"றி�" காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெகVஉ� மக=_ெப.(மக=_ெப.) 

இவ"_பதி.ெப.(இ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) $ப	.06.098 

 அ$லா ெந1ச�_ெப.(ெந1ச�_ெப.) உற< 4@ட9 கா)�ேத $ப	.06.099 

 வ$ இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) ந�ய$ அ._பதி.ெப.(அ_>@.+._பட!.ஒ�.) 

பிைழயா�� என $ப	.06.100 

 இ$லவ! ஆட_�ைற.எ-.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

இர�._வி.எ-.(இர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

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

உழ�._வி.எ-.(உழ_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.06.101 

 வ$லவ! ஊட$ உண!
தர ந$லா) $ப	.06.102 

 களி<ப! �ளி<ப! காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) விட $ப	.06.103 

 அளி<ப .னி<ப ஆ�கா�� ஆ�ப $ப	.06.104 

 ஆ�வா! ெந�ச
._ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ
._சா	.) 

அல!�._வி.எ-.(அல!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

அைம�த_ெப.எ-.(அைம_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

$ப	.06.105 

 வாட7க ைவைய நின9� $ப	.06.106 



 திைர இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பனி< ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) 

ெசPவிதா அற �க�._வி.எ-.(�க_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.07.01 

 உர உ�� உட": ஆ!<ப_�ைற.எ-.(ஆ!<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ஊ! 

ெபாைற ெகா=ளா._எதி!.ம.வி.எ-.(ெகா=_வி.+ஆ
_எதி!.ம.+உ_பட!.ஒ�.) 

$ப	.07.02 

 கைர உைட �ளெமன9 கழ":_வி.எ-.(கழ$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) வயி: அழி5 $ப	.07.03 

 வைரவைர ெதா�
த வய��_எவ.(வய��_வி.) ெவ=_ெப.எஅ.(ெவ=_ெப.அ.) 

அ�வி $ப	.07.04 

 இர _ெப.(இர _ெப.) இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) பகலாக இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

அ	. ெசல  எ"னா. $ப	.07.05 

 வல" இர�� �ரசி" ெத"னவ! உ=ளிய $ப	.07.06 

 நில"_ெப.(நில"_ெப.) உற நிமி! தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நிைர நிவ<5 அ"ன $ப	.07.07 

 ெபயலா7 ெபாலி�._வி.எ-.(ெபாலி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) பல 

ந�த_�ைற.எ-.(ந�._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.07.08 

 நல"_ெப.(நல"_ெப.) ந�த_�ைற.எ-.(ந�._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) நா� அணி 

ந�த_�ைற.எ-.(ந�._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 5ல"_ெப.(5ல"_ெப.) 

ந�த_�ைற.எ-.(ந�._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.07.09 

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

ைவைய< 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.07.10 

 நளி இ�1_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நர�த� தாஅ) 

$ப	.07.11 

 ஒளி! சிைன ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) 

வி	�த_ெப.எ-.(வி	_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) இண! உதிரெலா� 

$ப	.07.12 



 .ளியி" உழ�த_ெப.எ-.(உழ_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ேதா)  

அ�1_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) சிைமெதா:� $ப	.07.13 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) வா�� சிைனய மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) ேவ! கீ3� 

$ப	.07.14 

 உய!�.ழி உ=ளன பய�பிைட< 

பர<பி_வி.எ-.(பர<5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.07.15 

 உழவ!_ெப.(உழவ!_ெப.) களி O�க �ழ  பைண �ரல $ப	.07.16 

 ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) 

அறியா_ெப.எ-.(அ	_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எ-.�றி.) அ	ைவ ேபால � 

$ப	.07.17 

 ஊட$ அறியா_ெப.எ-.(அ	_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எ-.�றி.) உவைகய= 

ேபால � $ப	.07.18 

 ேவ3�_ஏவ.(ேவ3�_வி.) வழி 

நட�._வி.எ-.(நட_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) தா�� தைட ெபா�. 

$ப	.07.19 

 விதி ஆ7றா" ஆ9கிய ெம)9 கலைவ ேபால< $ப	.07.20 

 ெபா. நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) உ=_உ= கர�. 5._ெப.அ.(5._ெப.அ.) 

நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) $ப	.07.21 

 ெச)கி"ேற ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 4� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.07.22 

 கவி��த_ெப.எ-.(கவி�_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 5னலி" 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) கAந�! $ப	.07.23 

 அவி��த_ெப.எ-.(அவி�_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) மல! மீ.7ெறன 

ஒ�சா! $ப	.07.24 

 மாத!_ெப.(மாத!_ெப.) மடந$லா! மணலி" 

எAதிய_ெப.எ-.(எA._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.07.25 

 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) சிைத
த. என 

அழ_�ைற.எ-.(அA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ஒ�சா! $ப	.07.26 



 அகவய$ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.)ெந$_ெப.(ெந$_ெப.) அ	கா$ S� $ப	.07.27 

 ெதா� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) பர�ெத ன
 .� பட ஒ�சா! $ப	.07.28 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) >7றிய. ஊ! என ஒ�சா! $ப	.07.29 

 கா! O�5_ெப.(O�5_ெப.) அ7ற. வா"_ெப.(வா"_ெப.) என ஒ�சா! $ப	.07.30 

 பா�வா! பா9க�_ெப.(பா9க�_ெப.) ெகா3ெடன $ப	.07.31 

 ஆ�வா! ேச	_ெப.(ேச	_ெப.) அைட�ெதன $ப	.07.32 

 கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) வ�._வி.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) கா$ 

ேகா
ெதன $ப	.07.33 

 பழன வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பாைள உ3ெடன $ப	.07.34 

 வி
. இ� 5ல� ேம� ஆயி7ெறன $ப	.07.35 

 உண!
த_�ைற.எ-.(உண!
._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) உணரா 

ஒ=_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) இைழ மாதைர< $ப	.07.36 

 5ண!
திய_ெப.எ-.(5ண!
._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) இ-ச
.< 

ெப�9க
தி" .ைன�. $ப	.07.37 

 சிைன வள! வாைளயி" கிைளெயா� ெகழ�இ $ப	.07.38 

 பழன உழவ!_ெப.(உழவ!_ெப.) பா) 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) பர
த�. $ப	.07.39 

 இ: வைர 5ைர6மா: இ� கைர ஏம
. $ப	.07.40 

 வைர 5ைர உ�வி" ?ைர பல >ம�. $ப	.07.41 

 4 ேவ)�._வி.எ-.(ேவ)_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) பர�._வி.எ-.(பர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.07.42 

 .ைன�. ஆ�வா! ஆ) ேகாைதய! $ப	.07.43 

 அல! த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) தாரவ! காதி$ $ப	.07.44 



 தளி! ெசTஇ க3ணி பறி
._வி.எ-.(பறி_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.07.45 

 ைக வைள ஆழி ெதா)யக� 5ைன .கி$_ெப.(.கி$_ெப.) $ப	.07.46 

 ேமகைல கா1சி வா�வலய� $ப	.07.47 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

கவ��_ெப.எ-.(கவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) இய$பி7றா) 

ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) $ப	.07.48 

 ஒ"னா! உைட 5ல� 59க7றா$ மா: அ@ட $ப	.07.49 

 தாைனயா" ைவைய வன<5_ெப.(வன<5_ெப.) $ப	.07.50 

 5	�த தைகயினா" யா: ஆ�வா�= $ப	.07.51 

 .ர�. 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) Oவ_�ைற.எ-.(O _வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) O 

மல!9 க3க= $ப	.07.52 

 அைம�தன ஆ�க3 அவ�= ஒ�
தி_ெப.(ஒ�
தி_ெப.) $ப	.07.53 

 ைக 5ைதஇய வைள $ப	.07.54 

 ஏ9கA
. நாணா" க��பி" அைண ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ேதாள 

$ப	.07.55 

 ேபா9கி- சிைற<பி�
தா= ஓ! ெபா" அ� ெகா�5_ெப.(ெகா�5_ெப.) $ப	.07.56 

 ப	�._வி.எ-.(ப	_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அவைள9 ைக< பிைண 

ந�9�வா" பா)வா= $ப	.07.57 

 இ��5_ெப.(இ��5_ெப.) ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) வ� ஒ
. ைம 

விள���_ெப.எ-.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) க3 ஒளியா$ 

$ப	.07.58 

 ெச�ைம< 5.< 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) 

ெச":_வி.எ-.(ெச$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) இ�ளாயி7ேற $ப	.07.59 

 ைவைய< ெப�9� வ�  $ப	.07.60 



 வி��பிய_ெப.எ-.(வி��5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஈரணி ெம) 

ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) த�ர_�ைற.எ-.(த�!_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.07.61 

 >��5_ெப.(>��5_ெப.) ஆ!9�� S! நறா ஏ�தினா= க3 

ெந)த$_ெப.(ெந)த$_ெப.) $ப	.07.62 

 ேப! மகி� ெச)6�_ெப.எ-.(ெச)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) ெப� 

நறா< ேபணியேவ $ப	.07.63 

 ;! நறா ஆ!�தவ= க3 $ப	.07.64 

 க3 இய$ க3� ஏ
தி_வி.எ-.(ஏ
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) கா	ைக 

ந�! ேநா9கிைனப $ப	.07.65 

 பா3_ெப.(பா3_ெப.) ஆத	
.< பல 

பாட_�ைற.எ-.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) அ<_>@.(அ_பதி.ெப.+<_ஒ7.) 

பா@�< $ப	.07.66 

 ேபணா. ஒ�
தி_ெப.(ஒ�
தி_ெப.) ேப.ற ஆயிைட $ப	.07.67 

 எ"ைன வ�வ. என9� எ": இைனயா $ப	.07.68 

 ந"_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) ெஞம! மா!ப" ந�9�ற 

ந3ணி_வி.எ-.(ந3G_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.07.69 

 சிைக கிட�த_ெப.எ-.(கிட_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஊடலி" 

ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க3_ெப.(க3_ெப.) ேச<5 ஊர $ப	.07.70 

 வைக ெதாட!�த_ெப.எ-.(ெதாட!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஆடF= 

ந$லவ!த��= $ப	.07.71 

 பைக ெதாட!�._வி.எ-.(ெதாட!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ப	Wஉ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெவ�3� 

$ப	.07.72 

 யா: ஆ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அணி 

க3ட_ெப.எ-.(கா3_வி.+3@_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) 

அ"ப" $ப	.07.73 



 ேச:_ெப.(ேச:_ெப.) ஆ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தி�நில
. உ)<ப சிர� 

மிதி
. $ப	.07.74 

 த�!விலதாக- ெச� 7றா= ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) 

$ப	.07.75 

 ஊ�ட" ஆ��கைட $ப	.07.76 

 5	 நர�5_ெப.(நர�5_ெப.) இ" ெகாைள< 5க$_ெப.(5க$_ெப.) பாைல ஏA� 

$ப	.07.77 

 எIஉ< 5ண! யாA� இைச6� ;ட $ப	.07.78 

 �ழ$_ெப.(�ழ$_ெப.) அள�._வி.எ-.(அள_வி.+�
_இ.க.+உ_வி.எ-.�றி.) நி7ப 

�ழ  எA�._வி.எ-.(எA_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஆ!<ப_�ைற.எ-.(ஆ!<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.07.79 

 ம" மகளி!_ெப.) ெச"னிய! ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) 

ெதாட�க_�ைற.எ-.(ெதாட��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.07.80 

 ெபா�. இழி_வி.(இழி_வி.) வா! 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ெபா75 

அஃ._பதி.ெப.(அஃ_>@.+._பட!.ஒ�.) $ப	.07.81 

 உ�� இ� ேச!�த_ெப.எ-.(ேச!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) �ழ9க� 

5ைர6�_ெப.எ-.(5ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.07.82 

 தி�ம�த�".ைற ேச! 5ன7க3 .)<பா! $ப	.07.83 

 தாம� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 5ைன ேபஎ� ந�! ைவைய $ப	.07.84 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) பா� வி� 7: ஏமா9க 

$ப	.07.85 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ப��._வி.எ-.(ப�_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ந��காைம இ": 5ண!�ெதனேவ $ப	.07.86 

 ம3மிைச அவி�.ழா) மல!த� ெச$வ
.< $ப	.08.001 

 5=மிைச9 ெகா�ேயாB� 5�கவ� ஊ!ேவாB� $ப	.08.002 



 மல!மிைச �த$வB� ம7: அவனிைட
 

ேதா"றி_வி.எ-.(ேதா":_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.08.003 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) அக7றிய பதி"ம�� 

இ�வ�� $ப	.08.004 

 ம��._ெப.(ம��._ெப.) உைர இ�வ�� தி��._ஏவ.(தி��._வி.) R$ 

எ3ம�� $ப	.08.005 

 ஆதிைர �த$வனி" கிள�த $ப	.08.006 

 நாத! ப"ெனா�வ�� ந"_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) திைச கா<ேபா�� $ப	.08.007 

 யாவ�� பிற�� அமர�� அ ண�� $ப	.08.008 

 ேமஅ� �.ெமாழி விA
 தவ �த$வ�� $ப	.08.009 

 ப7றாகி": நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) காரணமாக $ப	.08.010 

 பர��": இமய9 �"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) 

நிக!9��_ெப.எ-.(நிக!_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.08.011 

 இமய9 �"றினி$ சிற�._வி.எ-.(சிற_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.08.012 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ஈ"ற_ெப.எ-.(ஈ_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

நிைர இத�
 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $ப	.08.013 

 மி" ஈ"ற_ெப.எ-.(ஈ_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) விள�� இண! ஊழா 

$ப	.08.014 

 ஒ�நிைல< ெபா)ைகேயா� 

ஒ9��_ெப.எ-.(ஒ9�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �"றி" $ப	.08.015 

 அ�வி தா� மாைல- >ைன $ப	.08.016 

 �த$வ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) �ழ9க� 

ேக@ட $ப	.08.017 



 கதியி7ேற கா	" �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) $ப	.08.018 

 �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) ேக@ட ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) �": அதிர9 ;வ 

$ப	.08.019 

 மத நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) மா:மா: 

அதி!<ப $ப	.08.020 

 எதி!�தி! ஆகி": அதி!<5 மைல �ைழ $ப	.08.021 

 ஏ� 5ைழ ஐ� 5ைழ யா� இைச ேக�
. அ"ன இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

$ப	.08.022 

 வ �� .�பி_ெப.(.�பி_ெப.) வ3ெடா�_ெப.(வ3._ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) மிஞY: 

ஆ!<ப_�ைற.எ-.(ஆ!<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) >ைன 

மலர_�ைற.எ-.(மல!_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.08.023 

 ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இண! ஊ�<ப 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மல! $ப	.08.024 

 ம"றல மலர_�ைற.எ-.(மல!_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) மல! 

க�த=_ெப.(கா�த=_ெப.) வா) நாற $ப	.08.025 

 ந":_ெப.(ந":_ெப.) அவி� ப$ மல! நாற நைற பனி<ப $ப	.08.026 

 ெத"ற$ அைசவZஉ� ெச�ம7ேற அ�ம நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

$ப	.08.027 

 �"ற
தா" ;ட$ வர _ெப.(வர _ெப.) $ப	.08.028 

 �"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) 

உைட
த_ெப.எ-.(உைட_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஒளி! ேவேலா) 

;ட$ $ப	.08.029 

 ம"ற$_ெப.(ம"ற$_ெப.) கல�த_ெப.எ-.(கல_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ரசி" ஆ!<5 

எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.08.030 

 காெலா� மய�கிய_ெப.எ-.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) கலி� 

கடெலன $ப	.08.031 



 மா$ கட$_ெப.(கட$_ெப.) ��9�� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) �ரெலன 

$ப	.08.032 

 ஏ: அதி!9�� இ�திர"_ெப.(இ�திர"_ெப.) இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

உ�ெமன $ப	.08.033 

 ம"ற$_ெப.(ம"ற$_ெப.) அதிரதிர மா:மா: அதி!9�� 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.08.034 

 �"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) ��றிய உைர $ப	.08.035 

 .._ெப.(O._ெப.) ஏய வ3�" ெதாAதி �ர$  

அவ!_பதி.ெப.(அ_>@.+அ!_பட!.ப".) $ப	.08.036 

 காத$_ெப.(காத$_ெப.) JO! மதி$_ெப.(மதி$_ெப.) க�பைல
த": 

$ப	.08.037 

 வ� வகி! ெவ"ற_ெப.எ-.(ெவ$_வி.+"7_இ.கா.அ_ெப.எ-.�றி.) க3 மா� 

தளி! ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ப	.08.038 

 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) பைண
 

ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) �:�_ெப.அ.(�:�_ெப.அ.) ெதா�_ெப.(ெதா�_ெப.) 

மகளி!_ெப.) $ப	.08.039 

 ஆரா9 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ஆ! ெபாழி7 பாய$ $ப	.08.040 

 வைரயக
. இைய9�� வைரயா ?க!-சி_ெப.(?க!-சி_ெப.) $ப	.08.041 

 ��யா ?க!-சி_ெப.(?க!-சி_ெப.) �7றா9 காத$_ெப.(காத$_ெப.) $ப	.08.042 

 அ�ேயா! ைம�த! அகல
._ெப.(அகல�_ெப.+அ
._சா	.) அகலா $ப	.08.043 

 அல! ெஞம$ மக"றி$_ெப.(மக"றி$_ெப.) ந"ன!< 

5ண!-சி_ெப.(5ண!-சி_ெப.) $ப	.08.044 

 5லரா மகி� மற<5 

அறியா._எதி!.ம.வி.எ-.(அறி_வி.+ஆ
_எதி!.ம.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ந$��_ெப.எ-.(ந$�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.08.045 

 சிற<பி7ேற த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��":. $ப	.08.046 



 இனி ம"B� ஏதில! நா:தி ஆ3�< $ப	.08.047 

 பனி மல!9 க3ணாேரா� ஆட_�ைற.எ-.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) நைக 

மல! $ப	.08.048 

 மாைல9� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வZஉ� வைர S=_ெப.(S=_ெப.) நி$ 

$ப	.08.049 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேபா) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வர . $ப	.08.050 

 இனி மண$_ெப.(மண$_ெப.) ைவைய இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ெபாழிF� 

�"ற< $ப	.08.051 

 பனி ெபாழி சாரF� பா!<பா�� .. $ப	.08.052 

 .னிய$ மல�3க3 ெசா$ ேவ: நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) $ப	.08.053 

 கனியி" மல	" மலி! கா$ சீ<5 

இ"ன._�றி.வி.�.(இ"_ெப.+அ._பட!.ஒ�.) $ப	.08.054 

 .னிய$ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) S=. $ப	.08.055 

 எ" பாணி நி$ நி$ எலாஅ பாணி ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) S=_ெப.(S=_ெப.) $ப	.08.056 

 சா"றாள! ஈ"ற_ெப.எ-.(ஈ_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) தகாஅ
 தகாஅ 

மகாஅ" $ப	.08.057 

 ஈ"றா@� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப3_ெப.(ெப3_ெப.) 

இவ=_பதி.ெப.(இ_>@.+அ=_பட!.ெப3.ஒ�.) $ப	.08.058 

 இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) ைம ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) உ3 க3 இல�� இைழ 

ஈ"றா@� $ப	.08.059 

 அ	யேளா ஆவ._ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ._ெதா.ெப.�றி.) அறி�திேல" ஈதா 

$ப	.08.060 

 வ� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ைவைய மண$_ெப.(மண$_ெப.) ெதா@ேட" த� 

மண ேவ=_ெப.(ேவ=_ெப.) $ப	.08.061 



 த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��"ற
. அ� ெதா@ேட" எ"பா) $ப	.08.062 

 ேகளி! மணலி" ெகA � இ.ேவா $ப	.08.063 

 ஏ� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா	.) ஆளி தி� வைரேம$ 

அ"5_ெப.(அ"5_ெப.) அளிேதா $ப	.08.064 

 எ"ைன அ�ளி அ�= ���_ெப.(���_ெப.) S=_ெப.(S=_ெப.) Sளி" 

$ப	.08.065 

 நி"ைன அ�= இ$ அண�கா" ெம) ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) தி"B� 

$ப	.08.066 

 விற$_ெப.(விற$_ெப.) ெவ)ேயா" ஊ! மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) 

ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ-.(ேநா9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.08.067 

 அறவ! அ� ெதா�B� ஆ�� அைவ Sேள$ $ப	.08.068 

 �றவ"_ெப.(�றவ"_ெப.) மக=_ெப.(மக=_ெப.) ஆைண ;: ஏலா ;ேற$ 

$ப	.08.069 

 ஐய Sளி" அ� ெதா� �"ெறா� $ப	.08.070 

 ைவைய9�
 த9க மண$_ெப.(மண$_ெப.) சீ! S=_ெப.(S=_ெப.) ;ற$ 

$ப	.08.071 

 யா! பி	ய யா! வர_�ைற.எ-.(வா_வி.+அ_�ற.எ-.�றி.) யா! வினவ யா! ெச<5 

$ப	.08.072 

 ந�! உைரெச) ந�!ைம இ$ S=_ெப.(S=_ெப.) எ"றி ேந	ழா) $ப	.08.073 

 கய வாய ெந)த$_ெப.(ெந)த$_ெப.) அல! கம��ைக மண நைக $ப	.08.074 

 நயவ� நற  இத�_ெப.(இத�_ெப.) மத! உ3க3 வா=_ெப.(வா=_ெப.) 

?த$_ெப.(?த$_ெப.) $ப	.08.075 

 �ைக �$ைல_ெப.(�$ைல_ெப.) 

ெவ":_வி.எ-.(ெவ$_வி.+"7_இ.கா.+அ_வி.எ-.�றி.) எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) 



�
. ஏ)9��_ெப.எ-.(ஏ)_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+_ெப.எ-.�றி.) 

ெவ3_ெப.அ.(ெவ3_ெப.அ.) $ப	.08.076 

 ப$ நைக சா"ற கன _ெப.(கன _ெப.) அ": நன _ெப.(நன _ெப.) அ": 

நவி"றைத $ப	.08.077 

 இ� .னி ைக ஆறா எ" .ய! ;ர- $ப	.08.078 

 >�� இைற ஆ7றிசி" அ� ேச!�._வி.எ-.(ேச!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

சா7:மி" $ப	.08.079 

 மிக_�ைற.எ-.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ஏ7:.� மல! ஊ@�.� அவி 

$ப	.08.080 

 ேக@�.� பாணி எA.� கிைண ��க" $ப	.08.081 

 தா=_ெப.(தா=_ெப.) ெதாA த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��": $ப	.08.082 

 ெத	 இழா) ெச$க_விய�.வி.�.(ெச$_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ"றா) 

எ$லா யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) ெப7ேற� $ப	.08.083 

 ஒ�வ!9�� ெபா)யா நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) வா) இ$ 

S=_ெப.(S=_ெப.) ெவௗவ$_ெதா.ெப.(ெவௗ _வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) 

$ப	.08.084 

 ப�வ
.< ப$ மா3 ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) ேசறலி" கா3ைட $ப	.08.085 

 எ�ைம_ெப.(எ�ைம_ெப.) இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேதா@� எ=ள �6� 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) $ப	.08.086 

 ெச�வ� ெசய7� எ"ைன �"ைன த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) 

ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) $ப	.08.087 

 அ�=வயினா" O�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ைகயா$ 

தா9கி_வி.எ-.(தா9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.08.088 

 நிைரவைள ஆ7: இ�1_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) S=_ெப.(S=_ெப.) $ப	.08.089 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபா� ேச3_ெப.(ேச3_ெப.) சிைம_ெப.(சிைம_ெப.) 

வைரயக
தா$ $ப	.08.090 



 தளி ெப��� த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) சிைனய $ப	.08.091 

 ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) ெகாள9 �ைறயா 

மலர_�ைற.எ-.(மல!_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.08.092 

 �ளி! ெபா)ைக_ெப.(ெபா)ைக_ெப.) அள: 

நிைறய_�ைற.எ-.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.08.093 

 ம�த�_ெப.(ம�த�_ெப.) நளி மண$_ெப.(மண$_ெப.) ெஞம!�த $ப	.08.094 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மல!< ெப� வழி $ப	.08.095 

 சீற�யவ! சா: ெகாள எA�._வி.எ-.(எA_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.08.096 

 ேவ:ப� சா�த�� வ �:ப� 5ைக6� $ப	.08.097 

 ஆ: ெச$ வளியி" அவியா விள9க�� $ப	.08.098 

 நா: கம� வ �6� ;:� இைச �ழவ�� $ப	.08.099 

 மணி6� கயி:� மயிF� �டா	6� $ப	.08.100 

 பிணி�க� உள<பட< பிற � ஏ�தி $ப	.08.101 

 அ� வைர- ேசரா
 ெதாAந! $ப	.08.102 

 கனவி" ெதா@ட. ைக பிைழயாகா. $ப	.08.103 

 நனவி" ேசஎ<ப நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) நளி 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) 

ைவைய $ப	.08.104 

 வ� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) அணிக என வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகா=ேவா�� 

$ப	.08.105 

 க� வயி: உ:க_விய�.வி.�.(உ:_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) என9 

கட�ப�ேவா�� $ப	.08.106 

 ெச) ெபா�=_ெப.(ெபா�=_ெப.) 

வா)9க_விய�.வி.�.(வா)_வி.+9க_விய�.வி.�.�றி.) என- ெசவி 

சா!
.ேவா�� $ப	.08.107 



 ஐ அம! அ�க என அ�-சி<ேபா�� $ப	.08.108 

 பா�வா! பாணி- சீ�� ஆ�வா! அர�க
 தாள�� $ப	.08.109 

 ம1> ஆ� மைல �ழ9�� $ப	.08.110 

 .1சா9 க�பைல $ப	.08.111 

 ைப1 >ைன< பாஅ) எA பாைவய! $ப	.08.112 

 ஆ) இத�_ெப.(இத�_ெப.) உ3க3 அல! �க
 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

$ப	.08.113 

 தா@ தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேதா@ தமனிய9 கய மல! $ப	.08.114 

 எ� ைக< ப.ம� ெகா�ைக9 கய �ைக $ப	.08.115 

 ெசP_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா) ஆ�ப$_ெப.(ஆ�ப$_ெப.) ெச$ ந�!
 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $ப	.08.116 

 5ன7 தாமைரெயா�_ெப.(தாமைர_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) 5ல� ேவ:பா�றா9 

$ப	.08.117 

 ;! எயி7றா! �வி�ைல< 4ெணா� $ப	.08.118 

 மார" ஒ<பா! மா!5_ெப.(மா!5_ெப.) அணி கலவி $ப	.08.119 

 அ	ைவய! அமி!த பான� $ப	.08.120 

 உ	ைம_ெப.(உ	ைம_ெப.) மா9க= உவைக அமி!._ெப.(அமி!._ெப.) உ)<ப 

$ப	.08.121 

 ைம�த! மா!வ� வழி வ�த_ெப.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.08.122 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தளி! ேமனியா! ெச$ல$_ெப.(ெச$ல$_ெப.) த�!<ப 

$ப	.08.123 

 என ஆ�� $ப	.08.124 

 உட� 5ண! காதல�� அ$லா�� 

;�_வி.எ-.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.08.125 



 கட�5_ெப.(கட�5_ெப.) அம! ெச$வ"_ெப.(ெச$வ"_ெப.) க� நக! ேபண 

$ப	.08.126 

 ம: மிட7: அ3ண7� மாசிேலா= 

த�த_ெப.எ-.(தா_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.08.127 

 ெநறி ந�! அ�வி அ>�5 உ: ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) $ப	.08.128 

 ம3_ெப.(ம3_ெப.) ப	ய_�ைற.எ-.(ப	_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

வான�_ெப.(வான�_ெப.) வற<பிB� ம"Bகமா $ப	.08.129 

 த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��"ற� நின9� $ப	.08.130 

 இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) .ள�காைம வடவயி" நிவ�. 

ஓ�கி_வி.எ-.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.09.01 

 அ� நிைல உய! ெத)வ
. அண��சா$ தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

கா9��_ெப.எ-.(கா_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.09.02 

 உ��- S� ேச3_ெப.(ேச3_ெப.) சிைம_ெப.(சிைம_ெப.) உய!�தவ! 

உட�பட $ப	.09.03 

 எ	 மல!
 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) இைற வ ��
த ெப� வா	 $ப	.09.04 

 வி	 சைட< ெபாைற ஊ�
. விA நிக! மல! ஏ)<ப $ப	.09.05 

 தணி ற
 தா�கிய_ெப.எ-.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) தனி நிைல- 

சலதா	 $ப	.09.06 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிட7: அ3ண7� மதி ஆர$ பிற�ேதா) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.09.07 

 ைம இ� R7: இைம உ3க3 மா" மறிேதா= 

மண�த_ெப.எ-.(மண_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஞா": $ப	.09.08 

 ஐ இ�R7: ெம)� நயன
தவ" மக=_ெப.(மக=_ெப.) மல! உ3க3 

$ப	.09.09 



 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தைலஇெயன மா 

ேவனி$_ெப.(ேவனி$_ெப.) கா! ஏ7: $ப	.09.10 

 தணி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தைலயி": த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��": 

$ப	.09.11 

 நா"மைற வி	
. ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) இைச விள9�� $ப	.09.12 

 வா)ெமாழி< 5லவ �! ேக3மி" சிற�த. $ப	.09.13 

 காத7 காம�_ெப.(காம�_ெப.) காம
.- சிற�த. $ப	.09.14 

 வி�<ேபா! ஒ
. ெம)6: 5ண!-சி_ெப.(5ண!-சி_ெப.) $ப	.09.15 

 5ல
தலி" சிற�த. க7ேப அ._பதி.ெப.(அ_>@.+._பட!.ஒ�.) 

தா"_த7.>.(தா"_த7.>.) $ப	.09.16 

 இர
தF� ஈதF� இைவ_பதி.ெப.(இ_>@.+ஐ_பட!.ப".) உ=ள �டா< $ப	.09.17 

 பர
ைத_ெப.(பர
ைத_ெப.) உ=ள.ேவ ப35: கழற$ $ப	.09.18 

 ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) 5தி. உ3ட பர
ைத_ெப.(பர
ைத_ெப.) இ$ சிவ<5ற 

$ப	.09.19 

 நா=_ெப.(நா=_ெப.) அணி�._வி.எ-.(அணி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

உவ9��_ெப.எ-.(உவ9�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

>ண�கைறய.ேவ $ப	.09.20 

 ேக= அண��ற மைன9 கிள�.ள >ண�கைற $ப	.09.21 

 >ண�கைற< பயB� ஊட$ உ=ள.ேவ $ப	.09.22 

 அதனா$ அகற$ அறியா_ெப.எ-.(அ	_வி.+ஆ_எதி!.ம.+ண_ெப.எ-.�றி.) அணி 

இைழ ந$லா! $ப	.09.23 

 இக$ தைல9ெகா3� .னி9�� தவ:_ெப.(தவ:_ெப.) இல! 

இ
_>@.(இ_பதி.ெப.+
_ஒ7.) $ப	.09.24 

 த=ளா< ெபா�=_ெப.(ெபா�=_ெப.) இய$பி" த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) தமி� 

ஆ)வ�திலா! $ப	.09.25 



 ெகா=ளா!_வி.�.(ெகா=_வி.+ஆ_எதி!.ம.+அ!_பட!.ப".) 

இ9_>@.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ7.) �": பய"_ெப.(பய"_ெப.) $ப	.09.26 

 ஊ� ஆர
. ஓ) கைர R9கி 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) 

த�த_ெப.எ-.(தா_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.09.27 

 கா� ஆர
. அ� 5ைக >7றிய_ெப.எ-.(>7:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

தா!_ெப.(தா!_ெப.) மா!பி" $ப	.09.28 

 ேக� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ெபா7ப வ�வாைன
 ெதாழாஅ $ப	.09.29 

 வாழிய_விய�.வி.�.(வா�_வி.+இய_விய�.வி.�.�றி.) மாயா 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) தவ:_ெப.(தவ:_ெப.) இைல எ� ேபாF� 

$ப	.09.30 

 ேக� இலா!_�றி.வி.�.(இ$_ெப.+ஆ!_பட!.ப".) மா3 நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

உ3ேகா தி� உைடயா! $ப	.09.31 

 ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ேதா=ேம$ அ$கி ந$கF� இ": $ப	.09.32 

 ைவ எயி7:_ெப.(எயி7:_ெப.) எ)யா மகளி!_ெப.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

இனி< $ப	.09.33 

 ெப)ய உழ9�� மைழ9 கா ம7: ஐய $ப	.09.34 

 கைரயா ெவ� ேநா9க
தா" ைக >@� ெப3�" $ப	.09.35 

 இகலி" இக�தாைள அP_>@.(அ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) ேவ=_ெப.(ேவ=_ெப.) 

தைல9 க3ணி $ப	.09.36 

 தி��._ஏவ.(தி��._வி.) அ� ேதாய
 திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகா�<பாைன 

$ப	.09.37 

 வ��த$_ெதா.ெப.(வ��._வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) என அவ7� 

மா!5_ெப.(மா!5_ெப.) அளி<பாைள $ப	.09.38 

 �:க$ எ": ஒ=ளிைழ ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேகாலாக $ப	.09.39 

 இ:கி:க யா
.< 5ைட<ப $ப	.09.40 



 ஒ�வ!_ெப.(ஒ�வ!_ெப.) மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) ஒ�வ!_ெப.(ஒ�வ!_ெப.) 

ஒ3_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) மயிேலா� ஏல $ப	.09.41 

 இ�வ!_ெப.(இ�வ!_ெப.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஏ7பி$ 

மழைல $ப	.09.42 

 ெசறி ெகா3ைடேம$ வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) 

ெச":_வி.எ-.(ெச$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) பா)�த"ேற $ப	.09.43 

 ெவறி ேகா3டா"_வி.�.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+ஆ"_பட!.ஒ�.) 

�"ற
._ெப.(�"ற�_ெப.+அ
._சா	.) வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) $ப	.09.44 

 தா!_ெப.(தா!_ெப.) தா! பிண9�வா! க3ணி ஓ-சி
 த�மா:வா! $ப	.09.45 

 மா!5_ெப.(மா!5_ெப.) அணி ெகா�ைக வா! ம
திைகயா< 5ைட<பா! $ப	.09.46 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வ	< ப�._ெப.(ப�._ெப.) 

ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) எறிவா! $ப	.09.47 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மட ேநா9க� பிறிதாக ஊத $ப	.09.48 

 ?ட�� ெநாசி ?><பா! Rழி$ தைல9ெகா=ள $ப	.09.49 

 கய�ப� கம� ெச"னி9 களி7:_ெப.(களி7:_ெப.) இய$ ைக�மா:வா! 

$ப	.09.50 

 வய�ப� ப	< 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) மா!9க� வ�வா! $ப	.09.51 

 ேத! அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) கயி:_ெப.(கயி:_ெப.) ெத	5 வ�வா! 

$ப	.09.52 

 வ	 சிைல வைளய மா!5_ெப.(மா!5_ெப.) உற வா��வா! $ப	.09.53 

 வாளி வாளிக= நிைலெபற மறFவா! $ப	.09.54 

 ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) வைள ஆழி >ழ7:வா! $ப	.09.55 

 ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) சீ! மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) இயலவ! $ப	.09.56 

 வா=_ெப.(வா=_ெப.) மி� வய ெமா)�பி" $ப	.09.57 

 வைர அகல
தவைன வானவ" மக=_ெப.(மக=_ெப.) $ப	.09.58 



 மா3 எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) மல! உ3க3 $ப	.09.59 

 மட ெமாழியவ! உட" >7றி_வி.எ-.(>7:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.09.60 

 க� >ைன6= �ளி
. ஆ�ந�� $ப	.09.61 

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

அ�1_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) >ைனயா" $ப	.09.62 

 நற  உ3 வ3டா) நர�5_ெப.(நர�5_ெப.) உள!ந�� $ப	.09.63 

 சிைக மயிலா)
 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) வி	
. ஆ�ந�� $ப	.09.64 

 ேகா�லமா)9 ; ந�� $ப	.09.65 

 ஆ�ல� ஆ�ந�� $ப	.09.66 

 �றி1சி9 �"றவ! மற�_ெப.(மற�_ெப.) ெகA வ=ளி_ெப.(வ=ளி_ெப.) தம! 

$ப	.09.67 

 வி
தக
 .�ைப_ெப.(.�ைப_ெப.) விைள
தலா" ெவ" ேவலா7� $ப	.09.68 

 ஒ
த": த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��": $ப	.09.69 

 க�1 S! மா �த$ த��. 

அ:
த_ெப.எ-.(அ:_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) 

$ப	.09.70 

 அ�� ேபாராள நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �"றி"மிைச $ப	.09.71 

 ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) நவி"ேறா! 

அவ!_பதி.ெப.(அ_>@.+அ!_பட!.ப".) ேபா! ெச:<ப � $ப	.09.72 

 பாட$_ெப.(பாட$_ெப.) பயி"ேறாைர< பாண!_ெப.(பாண!_ெப.) ெச:<ப � 

$ப	.09.73 

 வ$லாைர வ$லா! ெச:<ப � $ப	.09.74 

 அ$லாைர அ$லா! ெச:<ப � ஓ! ெசா$லா) $ப	.09.75 

 ெச�ைம< 5.< 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.09.76 



 தடாக� ஏ7ற த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) >ைன< பா�க! $ப	.09.77 

 படாைக 

நி"ற":_வி.�.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+உ_பட!.ஒ�.) 

$ப	.09.78 

 ேமஎ எஃகினைவ $ப	.09.79 

 ெவ":_வி.எ-.(ெவ$_வி.+"7_இ.கா.+அ_வி.எ-.�றி.) உய!
த 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) விற$_ெப.(விற$_ெப.) சா"றைவ $ப	.09.80 

 க75_ெப.(க75_ெப.) இைண ெநறிW� அ75 இைண9 கிழைம $ப	.09.81 

 நய
 த� மரபி" விய
 த� �மர $ப	.09.82 

 வா�
திேன� பர .� தா�
.
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிைன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) $ப	.09.83 

 நய
தலி" சிற�த_ெப.எ-.(சிற_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) எ� அ�6ைற 

$ப	.09.84 

 பய
தலி" சிற9க_விய�.வி.�.(சிற_வி.+9க_விய�.வி.�.�றி.) நா=ெதா:� 

ெபாலி�ேத $ப	.09.85 

 மைலவைர மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அழி 

ெபய$_ெதா.ெப.(ெப)_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$ப	.10.001 

 ெசல_�ைற.எ-.(ெச$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) வைர காணா9 கட$தைல9 

;ட $ப	.10.002 

 நில வைர அ$ல$ நிழ
த வி	�த_ெப.எ-.(வி	_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.10.003 

 பல : ேபா!ைவ< ப� மண$_ெப.(மண$_ெப.) Jஉ) $ப	.10.004 

 வ	 அ	 ஆG �கி� வி	 சிைனய $ப	.10.005 

 மா� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) தளிெரா� வாைழயிைல 

மய9கி_வி.எ-.(மய9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.10.006 



 ஆ)�._வி.எ-.(ஆ)_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அளவா ஓைச அைறWஉ 

பைற அைறய< $ப	.10.007 

 ேபா�த. ைவைய< 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.10.008 

 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ம3� ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) 

5	வா" சன� ம3� $ப	.10.009 

 தாளித ெநா)� R$ சரண
த! ேமகைல $ப	.10.010 

 ஏணி<ப�கா$ இ:கி:க
 தா=_ெப.(தா=_ெப.) இUஇ $ப	.10.011 

 ெந)
ேதா! நிற_ெப.(நிற�_ெப.) அர9கி" ந�ெர9கி யாைவ6� $ப	.10.012 

 �
. ந�!- சா�. அைட�த_ெப.எ-.(அைட_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

Jஉ)
 த
தி $ப	.10.013 

 5க அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா��உைள< 5=_ெப.(5=_ெப.) இய$ 

மா � $ப	.10.014 

 மிக_�ைற.எ-.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) வ	B� மீ. 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேவழ< பிண � $ப	.10.015 

 அகவ�� பா3�6� அ
தி	6� ஆ) மா- $ப	.10.016 

 சகட�� த3�_ெப.(த3._ெப.) ஆ! சிவிைக6� ப3ணி $ப	.10.017 

 வைக வைக ஊ� ஊ� கத�5 J�
. ஏறி $ப	.10.018 

 �திய! இைளய!_ெப.(இைளய!_ெப.) �ைக< ப�வ
த! $ப	.10.019 

 வதி மண வ�5 அல! வா) அவி��த"னா! $ப	.10.020 

 இ� திற மா�த�� இ"னினிேயா�� $ப	.10.021 

 விர  நைரேயா�� ெவ: நைரேயா�� $ப	.10.022 

 பதிவத மாத!_ெப.(மாத!_ெப.) பர
ைதய!_ெப.(பர
ைதய!_ெப.) பா�க! 

$ப	.10.023 

 அதி! �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) வி
தக! ஆ9கிய தாள $ப	.10.024 



 விதி ;@�ய இய ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) ேபால 

$ப	.10.025 

 பதி எதி! ெச":_வி.எ-.(ெச$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) பZஉ9 கைர 

ந3ணி_வி.எ-.(ந3G_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.10.026 

 ந�! அணி கா3ேபா! நிைர மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ஊ!�ேவா! $ப	.10.027 

 ேப! அணி நி7ேபா! ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 4ச$_ெப.(4ச$_ெப.) 

தா9�ேவா! $ப	.10.028 

 மா மலி ஊ!ேவா! வய< பி� உ�.ேவா! $ப	.10.029 

 வ � மலி கா" யா7றி" .�
தி �:கி $ப	.10.030 

 தா� வ ��வா! ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) தA ேவா! தA  எதிரா. $ப	.10.031 

 யாம9 �ைற ஊட$ இ" நைச
 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ?க!ேவா! $ப	.10.032 

 காம9 கணி-சியா$ ைகயற  வ@�
. $ப	.10.033 

 ேசம
 திைர வ ��
.- ெச":_வி.எ-.(ெச$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

அமளி ேச!�ேவா! $ப	.10.034 

 தா� ேவ3�_ஏவ.(ேவ3�_வி.) காத7 கணவ! எதி!<பட $ப	.10.035 

 4 ேம�பா� உ7ற_ெப.எ-.(உ:_வி.+7_இ.கா._அ_ெப.எ-.�றி.) 5ைன >��பி" 

ேசம $ப	.10.036 

 மட நைட< பா@�ய!
 த<பி தைட 

இற�._வி.எ-.(இற_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.10.037 

 தா� ேவ3�� ப@�ன� எ)தி9 கைர ேச��_ெப.எ-.(ேச!-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.10.038 

 ஏ�: நாவா) வர _ெப.(வர _ெப.) எதி!ெகா=வா!ேபா$ $ப	.10.039 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) ேவ3�� ைவைய< 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) 

எதி!ெகா= ;ட$ $ப	.10.040 



 ஆ�க அணி நிைல மாட
._ெப.(மாட�_ெப.+அ
._சா	.) அணி 

நி"ற_ெப.எ-.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) பா�கா� $ப	.10.041 

 மட< பி� க3� வய9 க	 மா$ உ7: $ப	.10.042 

 நட
த நடவா. நி7ப மட< பி� $ப	.10.043 

 அ"ன�_ெப.(அ"ன�_ெப.) அைனயாேரா� ஆயா நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

க	ேம$ $ப	.10.044 

 ெச$ மன�_ெப.(மன�_ெப.) மா$ உ:<ப 

ெச":_வி.எ-.(ெச$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) 

மாட
.9 $ப	.10.045 

 ைக 5ைன கிள! ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) காணிய ெவ� 7: $ப	.10.046 

 ைம 5ைர மட< பி� மட ந$லா! விதி!<5ற $ப	.10.047 

 ெச) ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) 

ெகா=ளா._எதி!.ம.வி.எ-.(ெகா=_வி.+ஆ
_எதி!.ம.+உ_பட!.ஒ�.) மதி ெச
. 

சிைததர $ப	.10.048 

 ;� ைக மத மா9 ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ேதா@� ைக� ந�வி $ப	.10.049 

 ந���� பத
தா$ உ��< ெபய!
த�. $ப	.10.050 

 வா�கி �ய�கி_வி.எ-.(�ய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) வய< பி� 

கா$ேகா
. $ப	.10.051 

 சிற�தா! ந�9க� சிற�தா! கைளய$ $ப	.10.052 

 இைத6� கயி:� பிைண6� இ	ய- $ப	.10.053 

 சிைத6� கல
ைத< பயினா" தி�
.� $ப	.10.054 

 திைச அறி ந�காB� ேபா"� $ப	.10.055 

 ப�9 ேகா@� யா�< ப9க�_ெப.(ப9க�_ெப.) பாடேலா� 

ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) $ப	.10.056 



 அ�<ப�_ெப.(அ�<ப�_ெப.) அழி<ப 

அழி�த_ெப.எ-.(அழி_வி.+�
_இ.கா.அ_ெப.எ-.�றி.) மன9 ேகா@ைடய! 

$ப	.10.057 

 ஒ"ேறா� இர3டா �"ேதறா! ெவ"றியி" $ப	.10.058 

 ப$ சன� நாணி< பைதபைத<5 ம"னவ! $ப	.10.059 

 த3ட� இர3��_ெப.(இர3�_ெப.+உ�_சா	.) தைலஇ
 

தா9கி_வி.எ-.(தா9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) நி"றைவ $ப	.10.060 

 ஒ"றி6� உட�பா� ஒலி எAத7� அ1சி $ப	.10.061 

 நி"ற_ெப.எ-.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) நிக�-சி6� ேபா"� 

$ப	.10.062 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) கைன�. எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

க3ணி" களி எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.10.063 

 ஊ! ம"B� அ1சி ஒளி<பாரவ! நிைல $ப	.10.064 

 க=ளி" களி எழ9 கா
தா�� அல! அ1சி $ப	.10.065 

 உ=ள�_ெப.(உ=ள�_ெப.) உைள எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

ஊ9க
தா" உ= உ= $ப	.10.066 

 பர<பி_வி.எ-.(பர<5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) மத! ந�9கி< பா! அல! 

O7ற9 $ப	.10.067 

 கர<பா! களி மத�� ேபா"� $ப	.10.068 

 க=ெளா� காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

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

வா���_ெப.எ-.(வா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.10.069 

 ெவ=ள�_ெப.(ெவ=ள�_ெப.) த�� இ<_>@.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ7.) 

5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.10.070 

 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ெபா�. ெமலி�தா! திமி$ விட $ப	.10.071 



 கன$_ெப.(கன$_ெப.) ெபா�த அகிலி" ஆவி கா 

எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.10.072 

 நகி$ �க� ெமAகிய அள: மைட திற�. $ப	.10.073 

 திைக �A. கமழ_�ைற.எ-.(கம�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

�கி$_ெப.(�கி$_ெப.) அக� கழி மதியி" $ப	.10.074 

 உைற கழி வ=ள
. உ: நற  வா9�ந! $ப	.10.075 

 அர  ெசறி உவ  மதிெயன அ�ைகயி$ தா�கி $ப	.10.076 

 எறி மகர வலய� அணி திக� ?தலிய! $ப	.10.077 

 மதி உ3 அரமகெளன ஆ�ப$_ெப.(ஆ�ப$_ெப.) வா) ம�<ப $ப	.10.078 

 மீ<பா$ ெவ3_ெப.அ.(ெவ3_ெப.அ.) .கி$_ெப.(.கி$_ெப.) ேபா!9�ந! 4< 

பா$ $ப	.10.079 

 ெவ3_ெப.அ.(ெவ3_ெப.அ.) .கி$_ெப.(.கி$_ெப.) S�<ப9 

�ழ$_ெப.(�ழ$_ெப.) �:9�ந! $ப	.10.080 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ���ம- ெசA1 ேச:_ெப.(ேச:_ெப.) $ப	.10.081 

 ப�க� ெச) அகி$_ெப.(அகி$_ெப.) பல பளித� $ப	.10.082 

 ம:�பட அைற 5ைர அ: �ழவியி" $ப	.10.083 

 அவி அம! அழெலன அைர9�ந! $ப	.10.084 

 ந
ெதா� ந=ளி நைட_ெப.(நைட_ெப.) இற  வய வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

$ப	.10.085 

 வி
தி அைலயி$ விைளக_விய�.வி.�.(விைள_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) 

ெபாலிக_விய�.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ"பா! $ப	.10.086 

 இ$ல. ேநா9கி_வி.எ-.(ேநா9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) இளிவர  

;றா�" $ப	.10.087 

 ந$ல._ெப.(ந$ல._ெப.) ெவஃகி விைன 

ெச)வா!_வி.�.(ெச)_வி.+P_இ.இ.கா.+ஆ!_பட!.ப".) $ப	.10.088 



 ம3_ெப.(ம3_ெப.) ஆ! மணியி" வண! �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) 

வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) ஆ!<ப_�ைற.எ-.(ஆ!<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

$ப	.10.089 

 த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) அ� .வ! பல ஊ@�- சல� �ைடவா! $ப	.10.090 

 எ3ெண) கழல இைழ .க=_ெப.(.க=_ெப.) பிைசவா! $ப	.10.091 

 மாைல6� சா�.� மத�� இைழகD� $ப	.10.092 

 ேகால� ெகாள ந�!9�9 ;@�வா! அ<_>@.(அ_பதி.ெப.+<_ஒ7.) 

5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.10.093 

 உ3ணா நறவிைன ஊ@�வா! ஒ3_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) ெதா�யா! $ப	.10.094 

 வ3ண�_ெப.(வ3ண�_ெப.) ெதளிர �க�� வள! �ைல9 $ப	.10.095 

 க3G� கழிய- 

சிவ�தன_வி.�.(சிவ_வி.+�
_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ_பட!.ஒ�.) அ"ன 

வைக $ப	.10.096 

 ஆ@� அய!�. அ	 ப�� ஐ விைர மா3 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $ப	.10.097 

 அர� தி" வா) ேபா"� ேபா"� ேபா"� $ப	.10.098 

 பி"B� மல!9 க3 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.10.099 

 த3�
 த3�" தா)- ெச$வா�� $ப	.10.100 

 க3ட$ த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) தா._ெப.(தா._ெப.) திைர ?ைர Oவா�� 

$ப	.10.101 

 ெவ)ய_�றி.வி.�.(ெவ)_ெப.+அ_பட!.ப".) திமிலி" விைர 5னேலா� 

ஒ)வா�� $ப	.10.102 

 ெம)ய. உழவி" எதி! 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) மா: ஆ�< $ப	.10.103 

 ைபய விைளயா�வா�� ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) பாைவய! $ப	.10.104 



 ெச)த_ெப.எ-.(ெச)_வி.+
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 41_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) 

சி7ற�சி$ இ@� உ3ண_�ைற.எ-.(உ3_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ஏ7பா! 

$ப	.10.105 

 இ�வா! ம:<பா! சி:� இைடயா! $ப	.10.106 

 ப�.� கழ��� பல கள _ெப.(கள _ெப.) 

ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஓ� $ப	.10.107 

 அ� த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) கைர 

நி":_வி.எ-.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) பா)வாரா) ைம�த! 

$ப	.10.108 

 ஒளி: இல�� எஃெகா� வா=_ெப.(வா=_ெப.) மா: உழ9கி $ப	.10.109 

 களி:_ெப.(களி:_ெப.) ேபா! உ7ற_ெப.எ-.(உ:_வி.+7_இ.கா._அ_ெப.எ-.�றி.) 

கள�ேபால நாD� $ப	.10.110 

 ெதளி  இ": த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ந�!< 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.10.111 

 மதி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா$ இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) கா$ சீ<ப ;ட$ 

$ப	.10.112 

 வதி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா:� ெதாழிலா" 5._ெப.அ.(5._ெப.அ.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ப	.10.113 

 நா=_ெப.(நா=_ெப.) அணி ந�9கி_வி.எ-.(ந�9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

நைக மாைல< 4 ேவ)�._வி.எ-.(ேவ)_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.10.114 

 ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) அணி ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) >ட! இைழ நி
தில� 

$ப	.10.115 

 பா�வா! பாட$_ெப.(பாட$_ெப.) பரவ$ பழி->த$ $ப	.10.116 

 ஆ�வா! ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) 

அம!�த_ெப.எ-.(அம!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) சீ!< பாணி $ப	.10.117 

 ந$ல_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) கம� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) அளி வழ9க� 

எ$லா�� $ப	.10.118 



 ப3 ெதாட! வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) 

ப	ய_�ைற.எ-.(ப	_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) எதி! 

வ�._வி.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஊத $ப	.10.119 

 ெகா3�ய வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) க.<பி" �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) ஊத 

$ப	.10.120 

 ெத" திைச ேநா9கி
 தி	த!வா) ம3� கா$ சா!வா $ப	.10.121 

 நளி! மைல< 4�ெகா�
 த��5 

உக9��_ெப.எ-.(உக_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.10.122 

 பனி வள! ஆவி6� ேபா"� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட
._ெப.(மாட�_ெப.+அ
._சா	.) $ப	.10.123 

 உ= நி":_வி.எ-.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) Oய பனிந��ட" 

கல�._வி.எ-.(கல_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.10.124 

 கா$ தி	ய ஆ!9�� 5ைக $ப	.10.125 

 இல�ப� 5லவ!_ெப.(5லவ!_ெப.) ஏ7ற ைக ெஞமர< $ப	.10.126 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெசா	 வAதியி" 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) இைற 

பர<பி_வி.எ-.(பர<5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.10.127 

 ெச)யி$ ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) பர<5� ெச) விைன ஓய7க $ப	.10.128 

 வ��தா._எதி!.ம.வி.எ-.(வ��._வி.+ஆ
_எதி!.ம.+உ_வி.எ-.�றி.) வ�� 

5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) வி��._ெப.(வி��._ெப.) அய! ;ட$ $ப	.10.129 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) கைற அைற இைச வயி	ய! 

உ	ைம_ெப.(உ	ைம_ெப.) $ப	.10.130 

 ஒ��� அம! ஆயெமா� ஏ
தின! ெதாழேவ $ப	.10.131 

 வி	 கதி! மதியெமா�_ெப.(மதிய�_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) விய$_ெப.(விய$_ெப.) 

வி>�5 5ண!<ப $ப	.11.001 



 எ	 சைட எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) தைலெயன9 கீ� 

இ��._வி.எ-.(இ�_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.11.002 

 ெத� இைட<ப�
த J":_ெப.(J":_ெப.) ஒ"பதி7: இ�9ைக6= 

$ப	.11.003 

 உ�ெகA ெவ=ளி வ�._வி.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஏ7றிய$ 

ேசர $ப	.11.004 

 வ�ைடைய< ப�மக" வா)<ப ெபா�=_ெப.(ெபா�=_ெப.) ெத	 $ப	.11.005 

 5�தி மி.ன� ெபா��த_�ைற.எ-.(ெபா��._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 5ல! 

வி�ய$_ெப.(வி�ய$_ெப.) $ப	.11.006 

 அ�கி உய! நி7ப அ�தண" ப��வி" $ப	.11.007 

 இ$ல
 .ைண9� உ<பா$ எ)த_�ைற.எ-.(எ)._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

இைற யாம"_ெப.(யாம"_ெப.) $ப	.11.008 

 வி$லி" கைட மகர� ேமவ பா�5_ெப.(பா�5_ெப.) ஒ$ைல $ப	.11.009 

 மதிய� மைறய_�ைற.எ-.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) வ� நாளி$ வா)�த 

$ப	.11.010 

 ெபாதியி$ �னிவ" 5ைர வைர9 கீறி $ப	.11.011 

 மி.ன� அைடய_�ைற.எ-.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) வி	 கதி! 

ேவனி$_ெப.(ேவனி$_ெப.) $ப	.11.012 

 எதி! வர _ெப.(வர _ெப.) மா	_ெப.(மா	.) இையக என 

இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) ஆ7றா$ $ப	.11.013 

 5ைர ெகA ைசய� ெபாழி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தாழ $ப	.11.014 

 ெந	தZஉ� ைவைய< 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.11.015 

 வைரயன 5"னாக�� $ப	.11.016 

 கைரயன >ர5"ைன6� $ப	.11.017 



 வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) அைறஇய ச3பக நிைர த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) 

பத�_ெப.(பத�_ெப.) $ப	.11.018 

 மைனமாமர� வா=வ �ர� $ப	.11.019 

 சிைன வள! ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) கணவி	 க�த=_ெப.(கா�த=_ெப.) 

$ப	.11.020 

 தாய ேதா"றி_வி.எ-.(ேதா":_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) த�ெயன மலரா 

$ப	.11.021 

 ஊைத அவி�
த உைட இத�_ெப.(இத�_ெப.) ஒ=_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) 

ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) $ப	.11.022 

 ேவ) பயி$ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அ�வி O!
தர< $ப	.11.023 

 பா) திைர உ�தி
 த�தலா" ஆ) ேகா$ $ப	.11.024 

 வயவ! அ	 மல!
 .ைற எ"ேகா $ப	.11.025 

 அ	 மல! மீ< ேபா!ைவ ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) தா� மா!பி" $ப	.11.026 

 திைர ?ைர ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ெபா�@�
 ேத� மண- சா�தி" 

$ப	.11.027 

 அ	ைவய. தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) எ"ேகா க= உ3[உ< $ப	.11.028 

 ப�� ப� மிட: எ"ேகா ெப	ய_ெப.அ.(ெப	._ெப.) $ப	.11.029 

 தி�ம�த ந�!< 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) .ைற. $ப	.11.030 

 ஆ� நா=_ெப.(நா=_ெப.) நிைற மதி அல!த� ப9க�_ெப.(ப9க�_ெப.) ேபா$ 

$ப	.11.031 

 நாளி" நாளி" நளி வைர- சில�5_ெப.(சில�5_ெப.) ெதா@� $ப	.11.032 

 நில < பர�தா�� ந�! நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

பர<பி_வி.எ-.(பர<5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.11.033 



 உல�_ெப.(உல�_ெப.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

பகர_�ைற.எ-.(பக!_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ஓ�5 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ப9க�_ெப.(ப9க�_ெப.) $ப	.11.034 

 வழிய. ப9க
. அமர! உ3� $ப	.11.035 

 மதி நிைற  அழிவதி" வர _ெப.(வர _ெப.) >��க $ப	.11.036 

 எ3 மதி நிைற உவா இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) மதி ேபால $ப	.11.037 

 நா=_ெப.(நா=_ெப.) �ைறப�த$ காGந! யாேர $ப	.11.038 

 ேச3_ெப.(ேச3_ெப.) இக�._வி.எ-.(இக_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) க$ 

ஊ!�த_ெப.எ-.(ஊ!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) மா3 இைழ ைவைய 

$ப	.11.039 

 வய
 தணி
�._வி.எ-.(தணி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஏ� 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) யாண!_ெப.(யாண!_ெப.) இ� நா=_ெப.(நா=_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ-.(ெப:_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.11.040 

 மா மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) அ"னா! மைறயி$ 5ண! ைம�த! $ப	.11.041 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) கள வி@� ைகெகா= க75_ெப.(க75_ெப.) உ7ெறன 

$ப	.11.042 

 ம$ல$_ெப.(ம$ல$_ெப.) 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ைவைய மா மைல வி@� 

இ�
த$_ெதா.ெப.(இ�_வி.+

_இ.கா.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) $ப	.11.043 

 இ$ல
. ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) தனி- ேசற$ இளிவர$ $ப	.11.044 

 என ஆ�� $ப	.11.045 

 கைட அழிய_�ைற.எ-.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ந�3� 

அக"ற_ெப.எ-.(அக$_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) க3ணாைள9 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) $ப	.11.046 

 பைடெயா�� ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ெபய!வாைன- >7ற�_ெப.(>7ற�_ெப.) $ப	.11.047 

 இைட ெநறி
 தா9�7ற. ஏ)<ப அட$ ம.ைர $ப	.11.048 



 ஆட7� ந�! அைம�த. யா: $ப	.11.049 

 ஆ7: அணி ெவ=_ெப.எஅ.(ெவ=_ெப.அ.) வா=_ெப.(வா=_ெப.) விதி!<ேபா! 

மிளி! $ப	.11.050 

 ��த� ஏ�.ேவா! ெகா=வா! ேகா$ ெகா=ள9 $ப	.11.051 

 ெகா�
 தி3_ெப.அ.(தி3_ெப.அ.) ேத! ஏ:ேவா! 5=_ெப.(5=_ெப.) ஏ! 

5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) $ப	.11.052 

 பைட9 ைக�மாைவ ெவ=ள ந�! ந�
த
.= 

ஊ!5_வி.எ-.(ஊ!_வி.+ண_இ.கா.+5_வி.எ-.�றி.) $ப	.11.053 

 ஊ!5_வி.எ-.(ஊ!_வி.+ண_இ.கா.+5_வி.எ-.�றி.) உழ9�ந�� க3 ஆ�� 

சாய7 கழி
 $ப	.11.054 

 .ர<ேபாைர வ3ண ந�! கர�த வ@� வி@� எறிேவா�� $ப	.11.055 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) வ� மாைலயி" வ@�<ேபாைர
 $ப	.11.056 

 .ணி பிண!_ெப.(பிண!_ெப.) ம�<பி" ந�! எ9�ேவா�� $ப	.11.057 

 ெத	 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ந$லா! த� ேகளி!
 திைள9�� $ப	.11.058 

 உ�ெகA ேதா7ற� உைர9��கா$ நாD� $ப	.11.059 

 ெபா� கள� ேபாF� தைக
ேத ப	 

கவ��_ெப.எ-.(கவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.11.060 

 பா) ேதரா" ைவைய அக�_ெப.(அக�_ெப.) $ப	.11.061 

 ந�! அணி ெவறி ெசறி மல! உ: கம� த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) $ப	.11.062 

 தா!_ெப.(தா!_ெப.) வைர அகல
._ெப.(அகல�_ெப.+அ
._சா	.) 

அP_>@.(அ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) ஏ! அணி ேந! இைழ $ப	.11.063 

 ஒளி திக� தைக வைக ெசறி ெபாறி $ப	.11.064 

 5ைன விைன< ெபால� ேகாைதயவெரா� $ப	.11.065 

 பாக! இைற வைழ ம. ?க!5 களி 

பர�._வி.எ-.(பர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.11.066 



 நாக	" ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) வள விைன வய _ெப.(வய _ெப.) ஏற நளி 

5ண!மா! $ப	.11.067 

 கா	ைக ம. ஒ�வ	" ஒ�வ!_ெப.(ஒ�வ!_ெப.) க3ணி" கவ!5ற 

$ப	.11.068 

 சீ! அைம பாட7 பய
தா$ கிள! ெசவி ெதவி $ப	.11.069 

 உ�ப!_ெப.(உ�ப!_ெப.) 

உைற6�_ெப.எ-.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) ஒளி கிள! 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) ஊ!5_வி.எ-.(ஊ!_வி.+ண_இ.கா.+5_வி.எ-.�றி.) ஆ�� 

$ப	.11.070 

 அ�பி கரவா வழ9கி7ேற ஆ�� அைத $ப	.11.071 

 கா! ஒPவா ேவனி$_ெப.(ேவனி$_ெப.) கல�கி
 ெதளிவர$ $ப	.11.072 

 ந�! ஒPவா ைவைய நின9� $ப	.11.073 

 கைன9�� அதி!�ர$ கா! வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

ந��க_�ைற.எ-.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.11.074 

 பனி< ப� ைபத$ விதைல< ப�வ
. $ப	.11.075 

 ஞாயி:_ெப.(ஞாயி:_ெப.) காயா நளி மா	< பி" 

�ள
._ெப.(�ள�_ெப.+அ
._சா	.) $ப	.11.076 

 மா இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) தி�க=_ெப.(தி�க=_ெப.) ம: நிைற ஆதிைர 

$ப	.11.077 

 வி	R$ அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) விழ  

ெதாட�க_�ைற.எ-.(ெதாட��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.11.078 

 5	 R$ அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) 

கல�_ெப.(கல�_ெப.) ஏ7ப $ப	.11.079 

 ெவ�பாதாக விய$_ெப.(விய$_ெப.) நில வைர<5_ெப.(வைர<5_ெப.) என 

$ப	.11.080 

 அ�பா ஆடலி" ஆ) ெதா�9 க"னிய! $ப	.11.081 



 �னி
 .ைற �த$விய! �ைறைம கா@ட $ப	.11.082 

 பனி< 5ல!5 ஆ� ப� மண$_ெப.(மண$_ெப.) அ�வியி" $ப	.11.083 

 ஊைத ஊ!தர உைற சிைற ேவதிய! $ப	.11.084 

 ெநறி நிமி! ?ட�� அழ$ ேபணிய சிற<பி" $ப	.11.085 

 ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) மகளி!_ெப.) ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) அணி 5ல!
தர 

$ப	.11.086 

 ைவைய நின9� மைட வா)
த": $ப	.11.087 

 ைமயாட$ ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) மழ 

5லவ!_ெப.(5லவ!_ெப.) மா: 

எA�._வி.எ-.(எA_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.11.088 

 ெபா) ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) ஆ�� 5ண!<பி" 

அவ!_பதி.ெப.(அ_>@.+அ!_பட!.ப".) அவ!_பதி.ெப.(அ_>@.+அ!_பட!.ப".) 

$ப	.11.089 

 த� எ	< பாF� ெசறி தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) �" ப7றிேயா $ப	.11.090 

 தா)_ெப.(தா)_ெப.) அ�கா நி":_வி.எ-.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

தவ
 ைத� ந�ரா�த$ $ப	.11.091 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) உைர
தி ைவைய நதி $ப	.11.092 

 ஆயிைட மா இத�_ெப.(இத�_ெப.) 

ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஓ! மட 

மாத!_ெப.(மாத!_ெப.) ேநா9கினா= $ப	.11.093 

 ேவ) எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) 

ெவ":_வி.எ-.(ெவ$_வி.+"7_இ.கா.+அ_வி.எ-.�றி.) 

ெவ:
த_ெப.எ-.(ெவ:_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ-.(ேநா9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.11.094 

 சா) இைழ பி3�
 தளி! காதி$ ைதயினா= $ப	.11.095 

 பா) �ைழ ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) பகலாக
 ைதயினா= $ப	.11.096 



 �வைள9 �ைழ9காதி" ேகால- ெசவியி" $ப	.11.097 

 இவ=_பதி.ெப.(இ_>@.+அ=_பட!.ெப3.ஒ�.) ெசTஇ நா"�_ெப.(நா"�_ெப.) 

விழி பைட
தா= எ": $ப	.11.098 

 ெந7றி_ெப.(ெந7றி_ெப.) விழியா நிைற திலக�_ெப.(திலக�_ெப.) இ@டாேள 

$ப	.11.099 

 ெகா7றைவ ேகால� ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஓ! ெப3_ெப.(ெப3_ெப.) $ப	.11.100 

 பவள வைள ெசறி
தா@ க3� அணி�தா= ப-ைச9 $ப	.11.101 

 �வைள< ப>� த3�_ெப.(த3._ெப.) 

ெகா3�_வி.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.11.102 

 க$லகார< 4வா$ க3ணி ெதா�
தாைள $ப	.11.103 

 நி$லிகா எ"பா=ேபா$ ெந)த$_ெப.(ெந)த$_ெப.) ெதா�
தாேள $ப	.11.104 

 ம$லிகா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வளா) $ப	.11.105 

 த3�_ெப.(த3._ெப.) தAவா தா  ந�! ைவைய6= $ப	.11.106 

 க3ட_ெப.எ-.(கா3_வி.+3@_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ெபாAதி$ க�� 

5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ைக வா�க_�ைற.எ-.(வா��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

$ப	.11.107 

 ெந1ச�_ெப.(ெந1ச�_ெப.) அவ=_பதி.ெப.(அ_>@.+அ=_பட!.ெப3.ஒ�.) 

வா�க_�ைற.எ-.(வா��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ந�� 5ைண 

வா�க_�ைற.எ-.(வா��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.11.108 

 ேந	ைழ நி":ழி9 க3 நி7ப ந�! அவ"_பதி.ெப.(அ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) 

$ப	.11.109 

 தா� ழி உ)யா. தா"_த7.>.(தா"_த7.>.) ேவ3�� ஆ: உ)<ப $ப	.11.110 

 ஆய
.ட" நி$லா= ஆ�� அவ"_பதி.ெப.(அ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) 

பி" ெதாடZஉ $ப	.11.111 



 தா)_ெப.(தா)_ெப.) அ
_>@.(அ_பதி.ெப.+
_ஒ7.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

அறியா=_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி!.ம.+ஆ=_பட!.ஒ�.) தா�கி 

தனி- ேசற$ $ப	.11.112 

 ஆய
தி$ ;� எ": அர7ெற�<ப
 தா9கி7ேற $ப	.11.113 

 ேச)_ெப.(ேச)_ெப.) உ7ற_ெப.எ-.(உ:_வி.+7_இ.கா._அ_ெப.எ-.�றி.) கா! ந�! 

வர _ெப.(வர _ெப.) $ப	.11.114 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) த9கா) ைத� ந�! நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெதளி�தா) 

எ"மா�� $ப	.11.115 

 கA
._ெப.(கA
._ெப.) அைம ைக வா�கா9 காதல!< 5$ல $ப	.11.116 

 விA
 தைக ெப:க_விய�.வி.�.(ெப:_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) என 

ேவ3�.� எ"மா�� $ப	.11.117 

 4 வ �� அ	யி" 5ல�ப< ேபாகா. $ப	.11.118 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) வ ��வா! ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) 

எ).க_விய�.வி.�.(எ)._வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ"மா�� $ப	.11.119 

 கிழவ!_ெப.(கிழவ!_ெப.) கிழவிய! எ"னா. ஏ�கா:� $ப	.11.120 

 மழ ஈ":_வி.எ-.(ஈ_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ம$ல7 ேக= ம"Bக 

எ"மா�� $ப	.11.121 

 க3டா!9�
 தா9� அண�� இ9_>@.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ7.) கா	ைக கா3மி" 

$ப	.11.122 

 ப3டார� காம" பைட உவ= க3 கா3மி" $ப	.11.123 

 ந�$_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெந) தா� ேகாைதயவ! வில9க நி$லா. $ப	.11.124 

 4 ஊ. வ3�ன� யா� 

ெகா3ட_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ெகாைள ேக3மி" 

$ப	.11.125 



 ெகாைள< ெபா�=_ெப.(ெபா�=_ெப.) ெத	தர9 ெகாD
தாம$ 

�ர$_ெப.(�ர$_ெப.) ெகா3ட_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.11.126 

 கிைள9� உ7ற_ெப.எ-.(உ:_வி.+7_இ.கா._அ_ெப.எ-.�றி.) உைழ- >��பி" 

ேக� ெகA பாைல இைச $ப	.11.127 

 ஓ!மி" ப3 க3� திற" எ)தா< ப3 தாள� ெபற< $ப	.11.128 

 பா� ெகா3ட_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) இ" இைச
 

தாள� ெகாைள சீ!9�� $ப	.11.129 

 வி	
. ஆ�� த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) .�பியின� கா3மி" 

தா"_த7.>.(தா"_த7.>.) வ �� 4 $ப	.11.130 

 ெந	
தாைள �ைன ெகA சின ெந1சி" �" 

எறி�._வி.எ-.(எறி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.11.131 

 பி"B� கைன வர$ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) .�பி_ெப.(.�பி_ெப.) கா) 

சின
. இய$ கா3மி" $ப	.11.132 

 என ஆ�� $ப	.11.133 

 இ"ன ப3பி" நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ைத� ந�ராட$ $ப	.11.134 

 மி" இைழ ந:_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ?த$_ெப.(?த$_ெப.) மக=_ெப.(மக=_ெப.) 

ேம�ப@ட $ப	.11.135 

 க"னிைம கனியா9 ைக9கிைள9 காம $ப	.11.136 

 இ" இய$ மா3 ேத!-சி இைச ப	பாட$ $ப	.11.137 

 �" �ைற ெச) தவ
தி" இ� �ைற இைய�ேத� $ப	.11.138 

 ம: �ைற அைமய
.� இையக $ப	.11.139 

 ந:_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ந�! ைவைய நய
 த� நிைறேய $ப	.11.140 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெபா� மி"ெனா� வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) பர<பி_வி.எ-.(பர<5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.12.001 



 விளி  இ": கிைளெயா� ேம$ மைல 

�7றி_வி.எ-.(�7:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.12.002 

 தளி ெபாழி சார$_ெப.(சார$_ெப.) தத! மல! தாஅ) $ப	.12.003 

 ஒளி திக� உ
தி உ�ெகA நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) $ப	.12.004 

 அக� வைழ ெஞைம ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) 

இைனய_�ைற.எ-.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.12.005 

 தகர�� ஞாழF� தார�� தா�கி $ப	.12.006 

 நளி கட$_ெப.(கட$_ெப.) �"னிய. ேபாF� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ந�! 

$ப	.12.007 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) வர$ ைவைய வர _ெப.(வர _ெப.) $ப	.12.008 

 வ�._வி.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ம.ைர மதி$_ெப.(மதி$_ெப.) 

ெபாZஉ� வா"_ெப.(வா"_ெப.) மல! தாஅ) $ப	.12.009 

 அ� த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ைவைய யா: என9 

ேக@�_வி.எ-.(ேக=_வி.+@_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.12.010 

 மி" அவி! ஒளி இைழ ேவ6ேமா�� $ப	.12.011 

 ெபா" அட!< 4� 5ைன தி�
.ேவா�� $ப	.12.012 

 அகி$ெகA சா�த�_ெப.(சா�த�_ெப.) மா7றி ஆ7ற< $ப	.12.013 

 5ைகெகA சா�த�_ெப.(சா�த�_ெப.) 4>ேவா�� $ப	.12.014 

 கா! ெகா= ;�த$_ெப.(;�த$_ெப.) க.<5 அைம<ேபா�� $ப	.12.015 

 ேவ! பிணி ப$ மல! ேவ6ேமா�� $ப	.12.016 

 5@டக� ெபா��.வ 5ைன�ேவா�� $ப	.12.017 

 க@�ய கயி$_ெப.(கயி$_ெப.) அணி கா� ெகா=ேவா�� $ப	.12.018 

 வாச ந:_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ெந) ஆ� வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

.க=_ெப.(.க=_ெப.) $ப	.12.019 



 மா> அற9 க3ண� வய9கி வ3ண�� $ப	.12.020 

 ேத>� ஒளி6� திகழ ேநா9கி_வி.எ-.(ேநா9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.12.021 

 வாச மண
 .வ! வா)9 ெகா=ேவா�� $ப	.12.022 

 இ� 5ண! வைளெயா� ெதா� ேதா=வைளய! $ப	.12.023 

 க@� வட9 கழலின! ம@� மாைலய! $ப	.12.024 

 ஓசைன கமA�_ெப.எ-.(கம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) வாச 

ேமனிய! $ப	.12.025 

 மட மா மிைசேயா! $ப	.12.026 

 பி�ேம$ அ"ன< ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பைட அைனேயா! $ப	.12.027 

 க� மா கட ேவா�� களி:ேம$ ெகா=ேவா�� $ப	.12.028 

 வ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத! மா 

�=_ெப.(�=_ெப.) பா)9�ந�� $ப	.12.029 

 விைர5 விைர5 மிைக மிைக ஈ3� $ப	.12.030 

 ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) தைல
தைல 

சிற<ப_�ைற.எ-.(சிற<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ;ட$ $ப	.12.031 

 உைரதர 

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

ைவைய ந�! ைவைய9 $ப	.12.032 

 கைர தர 

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

கா3பவ! ஈ@ட� $ப	.12.033 

 நிவ�த. ந�
த� கைரேமலா ந�
த� $ப	.12.034 

 கவ!�த. ேபாF� கா3பவ! காத$_ெப.(காத$_ெப.) $ப	.12.035 

 �" .ைற நிைற அணி நி"றவ! ெமாழி ெமாழி $ப	.12.036 



 ஒ":_ெப.(ஒ":_ெப.) அல பலபல உட" எA�த": அைவ $ப	.12.037 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) ெத	ய9 ேக@�ந! யா! அைவ $ப	.12.038 

 கி$லா ேக=வி ேக@டன சிலசில $ப	.12.039 

 ஒ
த_�ைற.எ-.(ஒ
._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) �ழலி" ஒலி 

எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) �ழ  இமி� $ப	.12.040 

 ம
த	 தடா	 த3Gைம_ெப.(த3Gைம_ெப.) ம�ளி $ப	.12.041 

 ஒ
. அள�._வி.எ-.(அள_வி.+�
_இ.க.+உ_வி.எ-.�றி.) சீ! O9கி 

ஒ�வ!_ெப.(ஒ�வ!_ெப.) பி7படா! $ப	.12.042 

 நி
த�_ெப.(நி
த�_ெப.) 

திகA�_ெப.எ-.(திக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) ேந! இைற 

�"ைகயா$ $ப	.12.043 

 அ
_>@.(அ_பதி.ெப.+
_ஒ7.) தக அ	ைவய! அள
த$ கா3மி" $ப	.12.044 

 நாணா=ெகா$ ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நய" இ$ பர
ைதயி" $ப	.12.045 

 ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) உ3� .ற�தா" என 

ஒ�
தி_ெப.(ஒ�
தி_ெப.) $ப	.12.046 

 யாண!_ெப.(யாண!_ெப.) மலி 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ந�
த
. 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பி� $ப	.12.047 

 ேசண ெவ	நி" சிற�தாேனா� ஏறினா= $ப	.12.048 

 நாG9 �ைற  இல=_�றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ=_பட!.ஒ�.) ந�ைக ம7: 

எ"ம�� $ப	.12.049 

 ேகா@�6= ெகா�ப! �வி �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ேநா9�ேவா" $ப	.12.050 

 ஓ@ைட மனவ" உர�_ெப.(உர�_ெப.) இலி எ"ம�� $ப	.12.051 

 ெசா	�தOஉ� ெசா7றOஉ� ப7றா= நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) தி	�தா= 

$ப	.12.052 



 ெந�ச
ைத_ெப.(ெந�>_ெப.+அ
._சா	.+ஐ_ெச.ேவ.) ந�
தா= ெநறி 

ெச$வா"_வி.�.(ெச$_வி.+P_இ.இ.கா.+ஆ"_பட!.ஒ�.) பி" நிைற $ப	.12.053 

 அ1சி9 கழியாேமா அ"5_ெப.(அ"5_ெப.) உ7றா$ எ"ம�� $ப	.12.054 

 43 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ேநா9கி< 5ண! �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) பா!
தா" 

உவ" $ப	.12.055 

 நாணா= அவைன இ� நா	ைக எ"ம�� $ப	.12.056 

 அமி!._ெப.(அமி!._ெப.) அன ேநா9க
. அண�� ஒ�
தி_ெப.(ஒ�
தி_ெப.) 

பா!<ப $ப	.12.057 

 கம� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேகாலா< 5ைட
. த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) 

மா!பி$_ெப.(மா!5_ெப.+இ$_இட.ேவ.) $ப	.12.058 

 இைழயிைன9 ைக யா
. இ:கி:9கி வா�கி $ப	.12.059 

 பிைழயிைன எ"ன பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஒ":� காணா" $ப	.12.060 

 ெதாA._வி.எ-.(ெதாA_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) 

ேக@��_ெப.எ-.(ேக=_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

Oயவைன9 கா3மி" $ப	.12.061 

 பா!
தா= ஒ�
தி_ெப.(ஒ�
தி_ெப.) நிைன என பா!
தவைள< $ப	.12.062 

 ெபா)- Sளா= எ"ப. அறிேய"_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி!.ம.+எ"_த".ஒ�.) 

யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) எ": 

இர�._வி.எ-.(இர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.12.063 

 ெம)- S=_ெப.(S=_ெப.) உ:வாைன ெம$_இய$ ெபா)- S=_ெப.(S=_ெப.) 

எ": $ப	.12.064 

 ஒ$Fவ ெசா$லா._எதி!.ம.வி.எ-.(ெசா$_வி.+ஆ
_எதி!.ம.+உ_வி.எ-.�றி.) 

உைர வAவ- ெசா$ல_�ைற.எ-.(ெசா$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.12.065 

 உைற
.� ெச:
.� உண!
.வாைன< $ப	.12.066 

 $ப	.12.067 



 4 எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) வ3ண ந�! 4	
த வ@� 

எறிய_�ைற.எ-.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.12.068 

 ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) உ3க3 எறி ேநா9க� ப@ட 53 

$ப	.12.069 

 பா) ��தி_ெப.(��தி_ெப.) ேசார பைக இ": உள� ேசார $ப	.12.070 

 ம$ ஆ! அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) வ� அ1சி ம�ம! 

;!�._வி.எ-.(;!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.12.072 

 எ$லா
 .னி6� இற<ப த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) 

$ப	.12.073 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) ஏ! எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

ேச!வி
த$ எ1ஞா":� $ப	.12.074 

 வ$லதா$ ைவைய< 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.12.075 

 என ஆ�� $ப	.12.076 

 ம$லிைக_ெப.(ம$லிைக_ெப.) ெமௗவ$ மண�_ெப.(மண�_ெப.) கம� 

ச3பக� $ப	.12.077 

 அ$லி_ெப.(அ$லி_ெப.) கAந�! அரவி�த� ஆ�ப$_ெப.(ஆ�ப$_ெப.) 

$ப	.12.078 

 �$ைல வ�ள� ��9க
தி பாதி	_ெப.(பாதி	_ெப.) $ப	.12.079 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) இண! நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) நறவ� >ர5"ைன 

$ப	.12.080 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

கமA�_ெப.எ-.(கம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) இ� சா! கைர கலிழ 

$ப	.12.081 

 ேதறி
 ெதளி�._வி.எ-.(ெதளி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ெசறி 

இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) மா$ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ப	.12.082 



 பாைற< பர<பி$ பர�த_ெப.எ-.(பர_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) சிைற 

நி":_வி.எ-.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.12.083 

 .ற9க
. எழிைல
 த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) ந�! நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) கா@�� 

$ப	.12.084 

 கா! அ� காைல_ெப.(காைல_ெப.) கலி� ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ��தி
ேத 

$ப	.12.085 

 ேபா! அ� தாைனயா" யா: $ப	.12.086 

 >� ந�! விைன9 �ைழயி" ஞால- 

சிவ�த_ெப.எ-.(சிவ_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.12.087 

 க� மல!< பி3� த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) காதி$ ெசTஇ $ப	.12.088 

 வி�_ஏவ.(வி�_வி.) மல!< 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

ேபால ?ட�கி_வி.எ-.(?ட��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.12.089 

 அ�ேம$ அ�ேம$ ஒ.�கி ெதா�_ெப.(ெதா�_ெப.) �"ைக9 $ப	.12.090 

 கா	ைக ஆக
 த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) க3ணி தி�
தினா= $ப	.12.091 

 ேந! இைற �"ைக ந$லவ= ேக= கா3மி" $ப	.12.092 

 .கி$_ெப.(.கி$_ெப.) ேச! மல! ேபா$ மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந�! நிைற�த": 

$ப	.12.093 

 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) என JO! மலி�த": 

அவ!_பதி.ெப.(அ_>@.+அ!_பட!.ப".) உைர $ப	.12.094 

 உைரயி" உய!�த": கவி" $ப	.12.095 

 ேபா! ஏ7ற": நவி": தகர� $ப	.12.096 

 மா!5_ெப.(மா!5_ெப.) அழி சா�தி" மண$_ெப.(மண$_ெப.) அள: ப@ட": 

$ப	.12.097 

 .கி$_ெப.(.கி$_ெப.) ெபாசி 5னலி" கைர கா! ஏ7ற": $ப	.12.098 

 வி>�5 க� வி@ட": விழ < 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ஆ�க $ப	.12.099 



 இ"ப�� கவிB� அA�க$ JO! $ப	.12.100 

 ந"பல ந"பல ந"பல ைவைய $ப	.12.101 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 5க� 

ெகா=ளா._எதி!.ம.வி.எ-.(ெகா=_வி.+ஆ
_எதி!.ம.+உ_பட!.ஒ�.) இ� மல! 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலேக $ப	.12.102 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர ஊ!�த_ெப.எ-.(ஊ!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ம��$ ஞாயி7:_ெப.(ஞாயி7:_ெப.) $ப	.13.01 

 அணி வன<5_ெப.(வன<5_ெப.) 

அைம�த_ெப.எ-.(அைம_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) 

.கி$_ெப.(.கி$_ெப.) 5ைன �� $ப	.13.02 

 இ: வைர இழித��_ெப.எ-.(இழித�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

ெபா" மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ�வியி" $ப	.13.03 

 நிறெனா� மா:� தா!_ெப.(தா!_ெப.) 5=D< ெபாறி 5ைன 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) $ப	.13.04 

 வி3_ெப.(வி3_ெப.) அளி 

ெகா3ட_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) விய" மதி அணி 

ெகாள
 $ப	.13.05 

 த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) அளி 

ெகா3ட_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) அண��ைட ேநமி 

மா$ $ப	.13.06 

 ப�வ�_ெப.(ப�வ�_ெப.) வா)
தலி" இ� வி>�5 

அணி�த_ெப.எ-.(அணி_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.13.07 

 இ� ேவ: ம3�ல
. இல9க� ேபால $ப	.13.08 

 ேநமி6� வைள6�_ெப.எ-.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

ஏ�திய_ெப.எ-.(ஏ�._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ைகயா" $ப	.13.09 



 க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) மி" அவி! 

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

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) 43 $ப	.13.10 

 அ�வி உ�வி" ஆரெமா� 

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

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.13.11 

 தி� வைர அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) ெதாAேவா!9� $ப	.13.12 

 உ	. அம! .ற9க�� உ	ைம_ெப.(உ	ைம_ெப.) ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) 

உைட
._வி.எ-.(உைட_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.13.13 

 >ைவைம இைசைம ேதா7ற� நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) ஊ: $ப	.13.14 

 அைவ6� ந�ேய அ� ேபா! அ3ணா$ $ப	.13.15 

 அைவஅைவ ெகா=D�_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

க�வி6� ந�ேய $ப	.13.16 

 ��. யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) ;றிய ஐ�தB=D� $ப	.13.17 

 ஒ"றனி$ ேபா7றிய_ெப.எ-.(ேபா7:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) வி>�5� 

ந�ேய $ப	.13.18 

 இர3�" உண�� வளி6� ந�ேய $ப	.13.19 

 J"றி" உண�� த�6� ந�ேய $ப	.13.20 

 நா"கி" உண�� ந��� ந�ேய $ப	.13.21 

 ஐ�.ட" �7றிய_ெப.எ-.(�7:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) நிலB� ந�ேய 

$ப	.13.22 

 அதனா$ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ம��கி": J ஏ� உலக�� 

$ப	.13.23 

 Jல�� அறB� �த"ைமயி" 

இக�த_ெப.எ-.(இக_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.13.24 

 கால�� வி>�5� கா7ெறா� கனF� $ப	.13.25 



 த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) உ� உறA� பா7கட$ நா<ப3 $ப	.13.26 

 மி" அவி! >ட! மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வி	
த 

$ப	.13.27 

 கைவ நா_ெப.(நா_ெப.) அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தைல9 கா3பி" ேச9ைக
 

$ப	.13.28 

 .ளவ� S�ய_ெப.எ-.(S�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) அறி.யிேலாB� 

$ப	.13.29 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) மி� மலி ஒலி மா: அ� தாைனயா$ $ப	.13.30 

 திற" இக�._வி.எ-.(இக_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) வZஉ� 

அவ!_பதி.ெப.(அ_>@.+அ!_பட!.ப".) உயி! அக7:� $ப	.13.31 

 விற$_ெப.(விற$_ெப.) மி� வலி ஒலி ெபாலி5 அக� 5Aதியி" $ப	.13.32 

 நிற" உA� வைள வா) நா1சிேலாB� $ப	.13.33 

 நானில� .ள9� அற �A �த$ நா7றிய $ப	.13.34 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) 5ைன இத�_ெப.(இத�_ெப.) அணி 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மட7 ேப! அணி $ப	.13.35 

 இல�� ஒளி ம�<பி" களி:� 

ஆகி_வி.எ-.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.13.36 

 Jஉ� ஆகிய_ெப.எ-.(ஆ�_ெப.எ-.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) தைலபி	 

ஒ�வைன $ப	.13.37 

 பட! சிைற< ப$ நிற< பா<5< பைகைய9 $ப	.13.38 

 ெகா�ெயன9 ெகா3ட_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ேகாடா- ெச$வைன $ப	.13.39 

 ஏவ$ இ" �. ெமாழி ;:� $ப	.13.40 

 ேசவ$_ெப.(ேசவ$_ெப.) ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) உய! ெகா�- ெச$வ 

ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) 5கழைவ $ப	.13.41 



 கா! மல!< 4ைவ கடைல இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

$ப	.13.42 

 அைவ ஐ�.� உறA� அணி கிள! ேமனிைய $ப	.13.43 

 வல�5	_ெப(வல�5	_ெப.) வா)ெமாழி அதி!5 வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

�ழ9�- ெச$ $ப	.13.44 

 அைவ நா"�� உறA� அ�= ெசற$ வயி"_ெசா.உ�.(வயி"_ெசா.உ�.) 

ெமாழி $ப	.13.45 

 ���த.� ��வ.� �கி�<ப.� அைவ J":� $ப	.13.46 

 கட�._வி.எ-.(கட_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அைவ 

அைம�த_ெப.எ-.(அைம_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) கழலி" நிழலைவ 

$ப	.13.47 

 இ�ைம விைன6� இல ஏ
.மைவ $ப	.13.48 

 ஒ�ைம விைன ேம � உ=ள
திைன $ப	.13.49 

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

அவி��த_ெப.எ-.(அவி�_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) வ= இத�
 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $ப	.13.50 

 அ�6� ைக6� க3G� வா6� $ப	.13.51 

 ெதா�6� உ�தி6� ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) அணி வலய�� $ப	.13.52 

 தாD� ேதாD� எ�
ெதா� ெப	ைய $ப	.13.53 

 மா!5� அ$�F� மன
ெதா� ப	ைய $ப	.13.54 

 ேக=வி6� அறி � அற
ெதா� ?3ணிைய $ப	.13.55 

 ேவ=வி6� மறB� வி�<ெபா� ெவ)ைய $ப	.13.56 

 அறாஅ ைம�தி" ெசறாஅ- ெச�க3 $ப	.13.57 

 ெச� மி� திகி	- ெச$வ ெவ$ ேபா! $ப	.13.58 



 எ	 நைக இைட இ�5 இைழ
த_ெப.எ-.(இைழ_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ந:�_ெப.அ.(ந:�_ெப.அ.) தா!< $ப	.13.59 

 5	 மல!
 .ழாஅ) ேமவ$_ெதா.ெப.(ேம _வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) 

மா!பிேனா) $ப	.13.60 

 அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) என 

நிைனஇ_வி.எ-.(நிைன_வி.+இ_இ.கா.+வி.எ-.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ� ெதாAதென� $ப	.13.61 

 ப$ மா3 அ�9க இைற1சிென� வா�
திென� $ப	.13.62 

 �"B� �"B� யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) ெச) தவ< பய
தா$ 

$ப	.13.63 

 இ"B� இ"B� எ� காம�_ெப.(காம�_ெப.) இ.ேவ $ப	.13.64 

 கா! மலி கத� ெபய$_ெதா.ெப.(ெப)_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) 

தைலஇ_வி.எ-.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) ஏ7ற $ப	.14.01 

 ந�! மலி நிைற >ைன 4 மல!�தனேவ $ப	.14.02 

 த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) ந:�_ெப.அ.(ந:�_ெப.அ.) கட�பி" கம� 

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

$ப	.14.03 

 வ3ண வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) இமி! �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) 

ப3ைண_ெப.(ப3ைண_ெப.) ேபா"றனேவ $ப	.14.04 

 அ�6ைறமகளி! ஆ�� ேதாேள_ெப.(ேதா=_ெப.+ஏ_சா	.) $ப	.14.05 

 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர அ�9க
._ெப.(அ�9க�_ெப.+அ
._சா	.) 

ேவ) ேபா"றனேவ $ப	.14.06 

 வாைக ஒ3_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) 4< 

5ைர6�_ெப.எ-.(5ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) �-சிய $ப	.14.07 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ஆ! �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) 

மண�._வி.எ-.(மண_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) தண�ேதாைர $ப	.14.08 



 ந�ட"மி" வா�� எ"பவ! ெசா$ ேபா"றனேவ $ப	.14.09 

 நா=_ெப.(நா=_ெப.) மல!9 ெகா"ைற6� ெபால� தா!_ெப.(தா!_ெப.) 

ேபா"றன_வி.�.(ேபா$_வி.+"7_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ_பட!.ப".) 

$ப	.14.10 

 ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) இண! ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) 

விய$_ெப.(விய$_ெப.) அைற
 தாயின $ப	.14.11 

 அAைக மகளி!9�_ெப.(மகளி!_ெப.+9�_ெகா.ேவ.) உAைவ ெச<ப $ப	.14.12 

 ந�! அய$ கலி
த_ெப.எ-.(கலி_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ெந	 �ைக9 

க�த=_ெப.(கா�த=_ெப.) $ப	.14.13 

 வா! �ைல அவி��த_ெப.எ-.(அவி�_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) வ= 

இத�_ெப.(இத�_ெப.) நிைரெதா:� $ப	.14.14 

 வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ெகா�< பிற�த_ெப.எ-.(பிற_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) தைக
 ேதா"றி< $ப	.14.15 

 பவழ
._ெப.(பவழ�_ெப.+அ
._சா	.) அ"ன ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 4
 தாஅ) 

$ப	.14.16 

 கா! மலி�த": நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �": $ப	.14.17 

 ேபா! மலி�._வி.எ-.(மலி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.14.18 

 S! ம���_ெப.(ம���_ெப.) 

அ:
த_ெப.எ-.(அ:_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) >ட! பைடேயாேய 

$ப	.14.19 

 கைற இ$ கா! மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபா�கி_வி.எ-.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) அ"ன $ப	.14.20 

 நைறயி" ந:�_ெப.அ.(ந:�_ெப.அ.) 5ைக நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

அம!�ேதாேய $ப	.14.21 

 அ: �க
._ெப.(�க�_ெப.+அ
._சா	.) ஆ: இ� ேதாளா$ ெவ"றி 

$ப	.14.22 



 ந:_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) மல! வ=ளி< 4 நய�ேதாேய $ப	.14.23 

 ெகழ�இ9 ேகளி! >7ற நி"ைன $ப	.14.24 

 எழ�இ< பா�� பா@� அம!�ேதாேய $ப	.14.25 

 பிற�த_ெப.எ-.(பிற_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ஞா"ேற நி"ைன உ@கி- 

$ப	.14.26 

 சிற�ேதா! அ1சிய சீ! உைடேயாேய $ப	.14.27 

 இ� பிற<5 இ� ெபய! ஈர ெந�ச
._ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ
._சா	.) $ப	.14.28 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபய! அ�தண!_ெப.(அ�தண!_ெப.) அற" 

அம!�ேதாேய $ப	.14.29 

 அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஆகலி" 

அம!�._வி.எ-.(அம!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) நி"ைன $ப	.14.30 

 ."னி_வி.எ-.(."B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) வழிப�வத" 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) $ப	.14.31 

 இ"B� இ"B� அைவ ஆ�க_விய�.வி.�.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) 

$ப	.14.32 

 ெதா" �தி! மரபி" நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 5கழிB� பலேவ $ப	.14.33 

 5ல வைர அறியா< 5கெழா� 

ெபாலி�._வி.எ-.(ெபாலி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.15.01 

 நில வைர தா�கிய_ெப.எ-.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

நிைலைமயி" ெபயரா
 $ப	.15.02 

 ெதாைலயா ேநமி �த$ ெதா$_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) இைச அைம6� 

$ப	.15.03 

 5லவ!_ெப.(5லவ!_ெப.) ஆ)5 

உைர
த_ெப.எ-.(உைர_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 5ைன 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) $ப	.15.04 



 பல எனி" ஆ�� அைவ பலேவ பலவிB� $ப	.15.05 

 நிலவைர ஆ7றி நிைற பய"_ெப.(பய"_ெப.) ஒ��� உட" $ப	.15.06 

 நி":_வி.எ-.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ெபற_�ைற.எ-.(ெப:_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) நிகA� �": அைவ சிலேவ 

$ப	.15.07 

 சிலவிB� சிற�தன ெத)வ�_ெப.(ெத)வ�_ெப.) ெப@5:� $ப	.15.08 

 மல! அக$ மா!பி" ைம ப� ��மிய $ப	.15.09 

 �ல வைர சிலேவ �ல வைர சிலவிB� $ப	.15.10 

 சிற�த. க$ அைற கடF� கானF� ேபால � $ப	.15.11 

 5$லிய ெசா$F� ெபா�D� ேபால � $ப	.15.12 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) ேவ: ேவ: உ�வி" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) இ�வ!
 $ப	.15.13 

 தா��� ந�= நிைல ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) இ���"ற� $ப	.15.14 

 நா: இண!
 .ழாேயா" ந$கி"_நி.எ-.(ந$�_வி.+இ"_நி.எ-.�றி.) 

அ$லைத $ப	.15.15 

 ஏ:த$ எளிேதா வ �: ெப: .ற9க� $ப	.15.16 

 அ	தி" ெப: .ற9க� மாலி���"ற� $ப	.15.17 

 எளிதி" ெபற$_ெதா.ெப.(ெப:_வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) 

உ	ைம_ெப.(உ	ைம_ெப.) ஏ
.க� சில�ப $ப	.15.18 

 அரா அண! கய� தைல
 த��" மா!பி" $ப	.15.19 

 மரா மல!
 தா	" மா3 வர
 

ேதா"றி_வி.எ-.(ேதா":_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.15.20 

 அல��� அ�வி ஆ!
._வி.எ-.(ஆ!_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

இமி�5_�ைற.எ-.(இமி�_வி.+5_�ைற.எ-.�றி.) 

இழிய_�ைற.எ-.(இழி_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.15.21 



 சில�பா: அணி�த_ெப.எ-.(அணி_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) சீ! ெகA 

தி�வி" $ப	.15.22 

 ேசாைலெயா� ெதாட! ெமாழி மாலி���"ற� $ப	.15.23 

 தா� வ �� காம�_ெப.(காம�_ெப.) வி
.5 விைள9�� $ப	.15.24 

 நாம
 த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) ந"கன� ப� 

எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.15.25 

 யாம
 த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) ஐ 

இ���"ற
. $ப	.15.26 

 ம" 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி$_ெப.(ெவயி$_ெப.) 

வளாவ இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) வள!ெவன $ப	.15.27 

 ெபா" 5ைன உ�9ைகேயா" 

5ண!�._வி.எ-.(5ண!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அம! நிைலேய $ப	.15.28 

 நிைனமி" மா�த�! ேக3மி" கம� சீ! $ப	.15.29 

 >ைனெயலா� ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) 

மலர_�ைற.எ-.(மல!_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) >ைன S� $ப	.15.30 

 சிைன ெயலா� ெசயைல மலர_�ைற.எ-.(மல!_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) கா) 

கனி $ப	.15.31 

 உறழ நைன ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) ஒ=_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) இண! 

மலர_�ைற.எ-.(மல!_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.15.32 

 மாேயா" ஒ
த_�ைற.எ-.(ஒ
._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) இ" நிைல
ேத 

$ப	.15.33 

 ெச":_வி.எ-.(ெச$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ெதாAக$\! க3� 

பணிமி"ேம $ப	.15.34 

 இ���": எ"B� ெபய! பர�த.ேவ $ப	.15.35 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கலி ஞால
.
 ெதா": இய$ 5கழ. $ப	.15.36 



 க3� மய! 

அ:9��_ெப.எ-.(அ:_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

காம9 கட =_ெப.(கட =_ெப.) $ப	.15.37 

 மக �ய��_ஏவ.(�ய��_வி.) ம�தி வைரவைர 

பாய_�ைற.எ-.(பா)_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.15.38 

 �கி� மய��_ஏவ.(மய��_வி.) �$ைல_ெப.(�$ைல_ெப.) �ைற நிக�  

கா@ட $ப	.15.39 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�= ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) ந�!- சிைன மட 

மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) அகவ $ப	.15.40 

 ���_ெப.(���_ெப.) இைல உதிர �யிலின� ;வ $ப	.15.41 

 பக! �ழ$_ெப.(�ழ$_ெப.) பா3�$ 

இய�ப_�ைற.எ-.(இய�5_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) அக ந! $ப	.15.42 

 நா_ெப.(நா_ெப.) நவி$ பாட$_ெப.(பாட$_ெப.) �ழ  எதி!�த"ன $ப	.15.43 

 சில�பி" சில�5_ெப.(சில�5_ெப.) இைச ஓவா. ஒ"னா!9 $ப	.15.44 

 கட�._வி.எ-.(கட_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அ@டா" ேக� இ���": 

$ப	.15.45 

 ைதயலவெரா�� த�தாரவெரா�� $ப	.15.46 

 ைக� மகெவா�� காதலவெரா�� $ப	.15.47 

 ெத)வ�_ெப.(ெத)வ�_ெப.) ேபணி
 திைச ெதாAதனி! ெச$மி" $ப	.15.48 

 5Pவ
 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

5ைர6�_ெப.எ-.(5ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) க3ண" $ப	.15.49 

 ெவௗவ$_ெதா.ெப.(ெவௗ _வி.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) கா! 

இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) மய��_ஏவ.(மய��_வி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ேமனிய" $ப	.15.50 



 எPவயி" உலக
.� 

ேதா"றி_வி.எ-.(ேதா":_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

அP_>@.(அ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) வயி"_ெசா.உ�.(வயி"_ெசா.உ�.) $ப	.15.51 

 ம"ப. ம:9க
 ."ப�_ெப.(."ப�_ெப.) கைளேவா" $ப	.15.52 

 அ"5_ெப.(அ"5_ெப.) அ._பதி.ெப.(அ_>@.+._பட!.ஒ�.) ேமஎ) 

இ���"ற
தா" $ப	.15.53 

 க= அணி ப>� .ளவினைவ க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) �"றைனயைவ 

$ப	.15.54 

 ஒ=_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) ஒளியைவ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ைழயைவ 

$ப	.15.55 

 5=_ெப.(5=_ெப.) அணி ெபால� ெகா�யைவ $ப	.15.56 

 வ= அணி வைள நா1சிலைவ $ப	.15.57 

 சல� 5	 த3�_ெப.(த3._ெப.) ஏ�தினைவ $ப	.15.58 

 வல�5	_ெப(வல�5	_ெப.) வய ேநமியைவ $ப	.15.59 

 வ	 சிைல வய அ�பினைவ $ப	.15.60 

 5க!_ெப.(5க!_ெப.) இண! S� வ@ட
தைவ 5க!_ெப.(5க!_ெப.) வாளைவ 

$ப	.15.61 

 என ஆ�� $ப	.15.62 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) 5Tஇ அ� சீ! நாம வா)ெமாழி $ப	.15.63 

 இ._பதி.ெப.(இ_>@.+._பட!.ஒ�.) என உைர
த[லி]" எ� உ= 

அம!�._வி.எ-.(அம!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) இைச
. இைற $ப	.15.64 

 இ���"ற
. அ� உைற இையக என $ப	.15.65 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபய! இ�வைர< பர .� ெதாAேத $ப	.15.66 

 கைரேய ைக வ3 ேதா"ற$ ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) ேபா"� என $ப	.16.01 

 ைம ப� சில�பி" கறிெயா�� சா�ெதா�� $ப	.16.02 



 ெந) �ைட தயி	" ?ைரெயா�� பிறெவா�� $ப	.16.03 

 எP_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+P_ஒ7.) வயினாB� மீ.மீ. அழி6� $ப	.16.04 

 .ைறேய �
. ேந!5 5ண! கா� ம
தக நி
தில� $ப	.16.05 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) 5ைன அவி! இைழ கல�க$ அ� 

5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) $ப	.16.06 

 வல� >ழி உ�திய திைண பி	 5த$வ! $ப	.16.07 

 கய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) �-சிய �1செமா� 

தழ�இ_வி.எ-.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.16.08 

 த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) .ைணேயா� ஒ��� உட" ஆ�� $ப	.16.09 

 த
. அ	9 க3ணா! தைலதைல வ�ேம $ப	.16.10 

 ெச:ேவ வி�_ஏவ.(வி�_வி.) மல! >ம�. 4 ந�! நிைறதலி" $ப	.16.11 

 ப� க3 இமி� ெகாைள பயி"றன! ஆ�� $ப	.16.12 

 களி நா=_ெப.(நா=_ெப.) அர�கி" அணி நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

5ைர6�_ெப.எ-.(5ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.16.13 

 காேவ >��5_ெப.(>��5_ெப.) இமி! தாெதா� தைல
தைல மி;உ� 

$ப	.16.14 

 நர�த ந:_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) மல! ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) அளி9��ேம 

$ப	.16.15 

 கைர5 ஒA� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) 5ன7� எதி! வி��._ெப.(வி��._ெப.) 

அய!வ ேபா$ $ப	.16.16 

 கா" அ$_அ� கா � கய�� .�
தி6� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) $ப	.16.17 

 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) உ3� பாட
 திைசதிைச< 4 நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

$ப	.16.18 

 4
த": ைவைய வர _ெப.(வர _ெப.) $ப	.16.19 



 >��ைகயி" ஆய
தா! 

>7:�_ெப.எ-.(>7:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

எறி�._வி.எ-.(எறி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.16.20 

 ���ைப_ெப.(���ைப_ெப.) �ைல< ப@ட 4 ந�! .ைடயா= $ப	.16.21 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தைக மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) வ�வாைன9 க3ேட 

$ப	.16.22 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) .கி$_ெப.(.கி$_ெப.) தாைனயி" ஒ7றி 

ெபா��தைல $ப	.16.23 

 4
தன= ந���_ஏவ.(ந���_வி.) என< ெபா) ஆ7றா$ ேதாழிய! $ப	.16.24 

 ேதா7ற� ஓ! ஒ
த_�ைற.எ-.(ஒ
._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) மல! கம� 

த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) சா�தி" $ப	.16.25 

 நா7ற
தி" ேபா7றி_வி.எ-.(ேபா7:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

நைகெயா�� ேபா
த�. $ப	.16.26 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) கட7� ஊ�� இவ�� யா: என
 த�கா" 

$ப	.16.27 

 மகிழ_�ைற.எ-.(மகி�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) களி< ப@ட 

ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ேதற$ மா7றி $ப	.16.28 

 ��தி_ெப.(��தி_ெப.) .ைடயா9 �:கி ம� இனிய! $ப	.16.29 

 4
தன= ந�ைக ெபாலிக_விய�.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) என 

நாGத$ $ப	.16.30 

 வா)
த"றா$ ைவைய வர _ெப.(வர _ெப.) $ப	.16.31 

 மைலயி" இழி_வி.(இழி_வி.) அ�வி ம$� இண!- சா!- சா!9 $ப	.16.32 

 கைர மர�_ெப.(மர�_ெப.) ேச!�._வி.எ-.(ேச!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

கவினி மடவா! $ப	.16.33 

 நைன ேச! க.<பிB= த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) ேபா. ைம�த! $ப	.16.34 

 மல! மா!பி" ேசா!�த மல! இத�_ெப.(இத�_ெப.) தாஅ) $ப	.16.35 



 மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) 

4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) விய" க�ைக ந�திய $ப	.16.36 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) ெபய!�த ம���_ெப.(ம���_ெப.) 

ஒ
த$_ெதா.ெப.(ஒ
._வி.+த$_ெதா.ெப.�றி.) எ1ஞா":� $ப	.16.37 

 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) இமி! ைவைய9� இய$5_ெப.(இய$5_ெப.) $ப	.16.38 

 க=ேள 5னேல 5லவி இ� J"றிB� $ப	.16.39 

 ஒ=_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) ஒளி ேச)தா ஒளி கிள! உ3 க3 

ெக3ைட_ெப.(ெக3ைட_ெப.) $ப	.16.40 

 ப$ வ	 வ3�ன� வா) S� கவிெனா�� $ப	.16.41 

 ெச$ ந�! வ �வயி" ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ேசார ப$ ந�! $ப	.16.42 

 அ�
.அ�
. ஆ�வா!< 5$ல �ைழ�. $ப	.16.43 

 வ�< ப� மா"மத- சா�. ஆ! அகல
தா" $ப	.16.44 

 எ�
த_ெப.எ-.(எ�_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ேவ) எ9கி R9� உய!5 

தா9க
 $ப	.16.45 

 ெதா�
த ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ேசா�� வைர ேபாF� ேதா7ற� $ப	.16.46 

 ெகா�
 ேதரா" ைவைய9� இய$5_ெப.(இய$5_ெப.) $ப	.16.47 

 வைர ஆ!9�� 5ய$_ெப.(5ய$_ெப.) கைர $ப	.16.48 

 திைர ஆ!9�� இ
_>@.(இ_பதி.ெப.+
_ஒ7.) த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) 

5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) $ப	.16.49 

 க3ணிய! தார! கம� ந:�_ெப.அ.(ந:�_ெப.அ.) ேகாைதய! $ப	.16.50 

 ப3ணிய ஈைக< பய"_ெப.(பய"_ெப.) ெகா=வா" ஆடலா$ $ப	.16.51 

 நா=_ெப.(நா=_ெப.) நா=_ெப.(நா=_ெப.) 

உைற6�_ெப.எ-.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

ந:1_ெப.அ.(ந:�_ெப.அ.) சா�.� ேகாைத6� $ப	.16.52 



 4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 5ைக6� அவி6� 5லராைம 

$ப	.16.53 

 மறாஅ7க வான�_ெப.(வான�_ெப.) மலித�. ந�
த� $ப	.16.54 

 வறாஅ7க ைவைய நின9� $ப	.16.55 

 ேத� ப� மல! �ைழ 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) .கி$_ெப.(.கி$_ெப.) வ� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) $ப	.17.01 

 ஏ�. இைல >ம�. சா�த�_ெப.(சா�த�_ெப.) 

விைரஇ_வி.எ-.(விைர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.17.02 

 விைட அைர அைச
த_ெப.எ-.(அைச_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ேவல"_ெப.(ேவல"_ெப.) க�மர� $ப	.17.03 

 பரவின! உைரெயா� ப3ணிய இைசயின! $ப	.17.04 

 வி	மல! ம.வி" மர�_ெப.(மர�_ெப.) நைன 

�"ற
._ெப.(�"ற�_ெப.+அ
._சா	.) $ப	.17.05 

 ேகா$ எ	 ெகாைள நைற 5ைக ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஒ��� 

எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.17.06 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ� உைற இையந! 

$ப	.17.07 

 ேமேலா! உைற6D� ேவ3�ந! யாஅ! $ப	.17.08 

 ஒ�திற� பாண!_ெப.(பாண!_ெப.) யாழி" த�� �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) 

எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.17.09 

 ஒ�திற� யாண!_ெப.(யாண!_ெப.) வ3�" இமி! இைச 

எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.17.10 

 ஒ�திற� க3 ஆ! �ழலி" கைர5 எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

$ப	.17.11 

 ஒ�திற� ப3 ஆ! .�பி_ெப.(.�பி_ெப.) 

பர�._வி.எ-.(பர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) இைச ஊத $ப	.17.12 



 ஒ�திற� ம3_ெப.(ம3_ெப.) ஆ! �ழவி" இைச 

எழ_�ைற.எ-.(எA_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.17.13 

 ஒ�திற� அ3ண$_ெப.(அ3ண$_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர 

அ�வி ந�! த.�ப $ப	.17.14 

 ஒ�திற� பாட$_ெப.(பாட$_ெப.) ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) விறலிய! ஒ$�5 

?ட�க_�ைற.எ-.(?ட��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.17.15 

 ஒ�திற� வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) உள!வயி" 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ?ட�க_�ைற.எ-.(?ட��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

$ப	.17.16 

 ஒ�திற� பா�னி �ரF� பாைல அ� �ரலி" $ப	.17.17 

 ந��கிள! கிழைம நிைற �ைற 

ேதா"ற_�ைற.எ-.(ேதா":_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.17.18 

 ஒ�திற� ஆ� சீ! ம1ைஞ_ெப.(ம1ைஞ_ெப.) அ	 �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) 

ேதா"ற_�ைற.எ-.(ேதா":_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.17.19 

 மா:மா: உ7றன_வி.�.(உ:_வி.+77_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ன_பட!.ப".) 

ேபா$ மா: எதி! ேகாட$_ெப.(ேகாட$_ெப.) $ப	.17.20 

 மா: அ@டா" �"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) 

உைட
._வி.எ-.(உைட_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.17.21 

 பாட$_ெப.(பாட$_ெப.) சா": ப$ 5க� 

�7றிய_ெப.எ-.(�7:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.17.22 

 ;டெலா� பர��"றி" இைட $ப	.17.23 

 கம� ந:1_ெப.அ.(ந:�_ெப.அ.) சா�தி" அவரவ! திைள<ப $ப	.17.24 

 நணிநணி
. ஆயிB�_நி.எ-.(ஆ)_வி.+இ"_நி.எ-.�றி.+உ�_சா	.) ேசஎ)- 

ேச)
. $ப	.17.25 

 மகி� மி� ேதஎ� ேகாைதய! ;�த$_ெப.(;�த$_ெப.) �1சியி" $ப	.17.26 



 ேசா!�. அவி� இதழி" 

இய���_ெப.எ-.(இய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) ஆ: இ": 

$ப	.17.27 

 வைச ந��கிய_ெப.எ-.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) வா)ைமயா$ 

ேவ=வியா$ $ப	.17.28 

 திைச நாறிய �": அம!�._வி.எ-.(அம!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஆ3�ஆ3� $ப	.17.29 

 ஆவி உ3G�_ெப.எ-.(உ3G_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

அகி$_ெப.(அகி$_ெப.) ெகA கம� 5ைக $ப	.17.30 

 வா)வா) மீ ேபா) உ�ப!_ெப.(உ�ப!_ெப.) இைம5 இற<ப $ப	.17.31 

 ேதயா ம3�ல� காGமா: இ": $ப	.17.32 

 வைள �" ைக வண�� இைறயா! $ப	.17.33 

 அைண ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) அைச5 ஒ
தா! 

$ப	.17.34 

 தா!_ெப.(தா!_ெப.) மா!பி" தைக இயலா! $ப	.17.35 

 ஈர மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இய$ அணியா! $ப	.17.36 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) மகி� O��ந! பா)5 உட" 

ஆட_�ைற.எ-.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.17.37 

 >ைன மல!
 தா._ெப.(தா._ெப.) 

ஊ.�_ெப.எ-.(ஊ._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) ஊத$ எ)தா $ப	.17.38 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பர��"றி" அணி $ப	.17.39 

 கீேழா! வய$_ெப.(வய$_ெப.) 

பர9��_ெப.எ-.(பர_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) வா! 

ெவ=_ெப.எஅ.(ெவ=_ெப.அ.) அ�வி 

பர�._வி.எ-.(பர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஆனா. $ப	.17.40 



 அேரா ேமேலா! இய��தலா$ வ �� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) 

ெச: $ப	.17.41 

 உழ9�� அேரா ெத)வ விழ � தி��._ஏவ.(தி��._வி.) 

வி��._ெப.(வி��._ெப.) அய! � $ப	.17.42 

 அP_>@.(அ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) ெவ=_ெப.எஅ.(ெவ=_ெப.அ.) அ�வி அணி பர� 

�"றி7�� $ப	.17.43 

 ெதா)யா விA- சீ! வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகA ைவைய9�� $ப	.17.44 

 ெகா) உைள மா" ேத!9 ெகா�
 ேதரா" ;ட7�� $ப	.17.45 

 ைக ஊ� த�மா7ற� ந":_ெப.(ந":_ெப.) $ப	.17.46 

 என ஆ�� $ப	.17.47 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ம1ைஞ_ெப.(ம1ைஞ_ெப.) 

ஓ�கிய_ெப.எ-.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 5@ 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) $ப	.17.48 

 பிணி�க� ஊ!�த_ெப.எ-.(ஊ!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ெவ$ ேபா! 

இைறவ $ப	.17.49 

 பணி ஒTஇ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 5க� 

ஏ
தி_வி.எ-.(ஏ
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.17.50 

 அணி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) பா�.� 

ெதாA.� $ப	.17.51 

 அைவ யா�� எ� >7ற�� பர .� $ப	.17.52 

 ஏம ைவக$ ெப:க_விய�.வி.�.(ெப:_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) எனேவ $ப	.17.53 

 ேபா! எதி!�. ஏ7றா! ம.ைக மத�_ெப.(மத�_ெப.) தப $ப	.18.01 

 கா! எதி!�. ஏ7ற கம1 S$ எழிலிேபா$ $ப	.18.02 



 ந�! நிர�._வி.எ-.(நிர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ஏ7ற 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) தா�� அAவ
._ெப.(அAவ�_ெப.+அ
._சா	.) 

$ப	.18.03 

 S! நிர�._வி.எ-.(நிர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

>7றிய_ெப.எ-.(>7:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) மா த5
த ேவேலா) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.18.04 

 சீ! நிர�._வி.எ-.(நிர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஏ�திய_ெப.எ-.(ஏ�._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) �"ெறா� ேந! 

நிர�._வி.எ-.(நிர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.18.05 

 ஏ:மா: ஏ7�� இ9_>@.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ7.) �": $ப	.18.06 

 ஒ=_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) ஒளி மணி< ெபாறி ஆ$ ம1ைஞ_ெப.(ம1ைஞ_ெப.) 

ேநா9கி
 த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) $ப	.18.07 

 உ=ள
._ெப.(உ=ள�_ெப.+அ
._சா	.) நிைன<பாைன9 க3டன= தி� 

?தF� $ப	.18.08 

 உ=ளிய. உண!�ேத" அஃ._பதி.ெப.(அஃ_>@.+._பட!.ஒ�.) உைர இனி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) எ�ைம $ப	.18.09 

 எ=Dத$ மைற
த$_ெதா.ெப.(மைற_வி.+

_இ.கா.+அ$_ெதா.ெப.�றி.) ஓ�5 

எ"பாைள< ெபய!
. $ப	.18.10 

 அவ"_பதி.ெப.(அ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) காதலா) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) இய$ கள _ெப.(கள _ெப.) எ3ணி9 களி மகி� 

$ப	.18.11 

 ேப.7ற இதைன9 க3� யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) 

ேநா9க_�ைற.எ-.(ேநா9�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) 

எ�ைம $ப	.18.12 

 ஏதிலா ேநா9�தி எ": ஆ�� உண!<பி
த$ $ப	.18.13 

 ஆ) ேதரா" �"ற இய$5_ெப.(இய$5_ெப.) $ப	.18.14 



 ஐ வள�_ெப.(வள�_ெப.) 4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) அணி 

திக� �"றி"ேம$ $ப	.18.15 

 ைம வள�_ெப.(வள�_ெப.) 4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

மல! ஏ! மைழ9 க3ணா! $ப	.18.16 

 ைக வள�_ெப.(வள�_ெப.) 4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

வ�ெவா� காணா) ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) $ப	.18.17 

 ெமா) வள�_ெப.(வள�_ெப.) 4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

�ய9க� யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) ைக<ப�
ேத� $ப	.18.18 

 ெம) வள�_ெப.(வள�_ெப.) 4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

விைழ த� ெபா" அணி $ப	.18.19 

 ைந வள�_ெப.(வள�_ெப.) 4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

நர�5_ெப.(நர�5_ெப.) இைய சீ!< ெபா) வளம $ப	.18.20 

 4
தன பாணா நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) பா@� $ப	.18.21 

 த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) தளி! த�< 

ப�
._வி.எ-.(ப�_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

எ�
._வி.எ-.(எ�_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

உைரஇ_வி.எ-.(உைர_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.18.22 

 ம��$ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

�ழ�கிய_ெப.எ-.(�ழ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

விற$_ெப.(விற$_ெப.) வைரயா$ $ப	.18.23 

 க3 ெபா�5 >ட!�. அட!�. இட�. $ப	.18.24 

 இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) ேபாA� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மி"னா$ $ப	.18.25 

 ெவ3_ெப.அ.(ெவ3_ெப.அ.) >ட! ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) ேவ=_ெப.(ேவ=_ெப.) 

விைர மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) ேம$ ஞாயி:_ெப.(ஞாயி:_ெப.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.18.26 

 ஒ3_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) >ட! ஓைட9 களி:_ெப.(களி:_ெப.) 

ஏ)9��_ெப.எ-.(ஏ)_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+_ெப.எ-.�றி.) 



நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �"ற
._ெப.(�"ற�_ெப.+அ
._சா	.) 

$ப	.18.27 

 எA. எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) அ�பல� காமேவ= அ�பி" $ப	.18.28 

 ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) 

வ �7றி��த_ெப.எ-.(வ �7றி�_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) நக! $ப	.18.29 

 ஆ! த.�5� அயி$ அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) நிைற நாழி $ப	.18.30 

 S! த.�5 வைரய காவா$ $ப	.18.31 

 கா! த.�5 ந�! த.�5வன >ைன $ப	.18.32 

 ஏ! த.�5வன 4 அணி ெசறி  $ப	.18.33 

 ேபா! ேதா7:9 க@�3டா! ைக ேபா$வ கா! ேதா7:� $ப	.18.34 

 க�த=_ெப.(கா�த=_ெப.) ெசறி�த_ெப.எ-.(ெச	_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

கவி" $ப	.18.35 

 கவி" �ைக க@� அவி�<ப_�ைற.எ-.(அவி�<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

.�பி_ெப.(.�பி_ெப.) க@� யாழி" $ப	.18.36 

 5	 ெநகி�<பா! 

ேபா"றன_வி.�.(ேபா$_வி.+"7_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ_பட!.ப".) ைக 

$ப	.18.37 

 அ-சிர9கா$ ஆ!
._வி.எ-.(ஆ!_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அணி 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேகாலி"ேற $ப	.18.38 

 வ-சிர
தா" வான வி$F $ப	.18.39 

 வி$F- ெசா	 பகழியி" ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) மல! தாயின $ப	.18.40 

 வ$F< ேபா! வ$லா) மைலேம$ மர�_ெப.(மர�_ெப.) $ப	.18.41 

 வ@� உ�@� வ$லா) மைலய ெந@��@�- $ப	.18.42 

 சீ! த.�5� அரவ�ட" சிற�._வி.எ-.(சிற_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.18.43 



 ேபா! த.�5� அரவ� ேபால $ப	.18.44 

 க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ஆ!<ப_�ைற.எ-.(ஆ!<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) 

நினறன_வி.�.(நி$_வி.+"7_இ.க.+அ"_ெபா�.உ�.+அ_பட!.ப".) 

�"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) $ப	.18.45 

 அ�வி ஆ!<ப_�ைற.எ-.(ஆ!<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) �
. அணி�தன 

வைர $ப	.18.46 

 ��வி_ெப.(��வி_ெப.) ஆ!<ப_�ைற.எ-.(ஆ!<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

�ர$_ெப.(�ர$_ெப.) �வி�தன திைன $ப	.18.47 

 எ�ைவ_ெப.(எ�ைவ_ெப.) ேகா<ப எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) அணி தி�வி$ 

$ப	.18.48 

 வானி$ அணி
த வ	 ஊ.�_ெப.எ-.(ஊ._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

ப$ மலரா$ $ப	.18.49 

 ;னி வைள
த >ைன $ப	.18.50 

 5	 உ: நர�5� இயF� 

5ண!�._வி.எ-.(5ண!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.18.51 

 >�தி6� 4 � >ட��_ெப.எ-.(>ட!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

;�_வி.எ-.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.18.52 

 எ	 உ�� அகிேலா� ஆர�� 

கமA�_ெப.எ-.(கம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.18.53 

 ெச� ேவ7 தாைன- ெச$வ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ� உைற $ப	.18.54 

 உ	தினி" உைற பதி- ேச!�தா�� $ப	.18.55 

 பி	யா. இ�9க எ� >7றேமா� உடேன $ப	.18.56 

 நில வைர அAவ
தா" வா"_ெப.(வா"_ெப.) உைற 5க$_ெப.(5க$_ெப.) 

த�._வி.எ-.(தா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.19.001 



 5ல வைர அறியாத 5க� 4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

கட�5_ெப.(கட�5_ெப.) அம!�._வி.எ-.(அம!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

$ப	.19.002 

 அ� �னி மரபி" ஆ"றவ! ?க!-சி_ெப.(?க!-சி_ெப.) ம" $ப	.19.003 

 இ� நில
ேதா�� இையக என ஈ
த நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.19.004 

 த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��"ற
. இய$ அணி 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ம���_ெப.(ம���_ெப.) $ப	.19.005 

 சா: ெகா= .ற9க
தவெளா� $ப	.19.006 

 மா: ெகா=வ. ேபாF� மயி7ெகா� வ.ைவ_ெப.(வ.ைவ_ெப.) $ப	.19.007 

 5ல
திB� ேபா	B� ேபா! ேதாலா9 ;ட$ $ப	.19.008 

 கல<ேபா� இைய�த_ெப.எ-.(இைய_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) இர 
 த�! 

எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) $ப	.19.009 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெப	._ெப.(ெப	._ெப.) ஆ7றி அத" 

பய"_ெப.(பய"_ெப.) ெகா3மா! $ப	.19.010 

 சிற�ேதா! உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பட�ந! ேபால $ப	.19.011 

 உ	 மா3 5ைன கல�_ெப.(கல�_ெப.) ஒ3_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) 

.கி$_ெப.(.கி$_ெப.) தா�கி $ப	.19.012 

 5	 மா3 5ரவிய! ேபா9� அைம ேதர! $ப	.19.013 

 ெத	 மல!
 தார! ெத� இ�=_ெப.(இ�=_ெப.) சீ<ப 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.19.014 

 �"ெறா� ;ட$ இைடெய$லா� ஒ":5 $ப	.19.015 

 ேந! 4 நிைற ெப)._வி.எ-.(ெப)_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) இ� 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) 4@�ய_ெப.எ-.(4@�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.19.016 

 தா!_ெப.(தா!_ெப.) ேபாF� மாைல
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிைறயா$ 

த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) மண$_ெப.(மண$_ெப.) $ப	.19.017 



 ஆ! ேவைல யா
திைர ெச$ யா: $ப	.19.018 

 >டெரா� S�வ� தாரைக ேம�< $ப	.19.019 

 5ைட வ� Sழ$ 5ல� மா3 வAதி $ப	.19.020 

 மட மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) ஓ�� மைனயவேரா�� $ப	.19.021 

 கட"_ெப.(கட"_ெப.) அறி கா	ய9 க3ணவேரா�� 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.19.022 

 S! உைற �"றி" தட வைர ஏறி ேம$ $ப	.19.023 

 பா� வல� தி	 ப3பி" பழ மதி- $ப	.19.024 

 S�_வி.எ-.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) அைச6� >வ$மிைச
 

தாைனயி" $ப	.19.025 

 பா�ய_ெப.எ-.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) நாவி" 

பர�த_ெப.எ-.(பர_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) உவைகயி" $ப	.19.026 

 நா��_ெப.எ-.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) நக�� 

அைடய_�ைற.எ-.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) அைட�தைன
ேத 

$ப	.19.027 

 ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெந�யா) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) ேமய $ப	.19.028 

 க� நக! S� ?வF�கா$ $ப	.19.029 

 .�பி_ெப.(.�பி_ெப.) ெதாட! க.<ப .�பி_ெப.(.�பி_ெப.) ெதாட! 

ஆ@�_வி.எ-.(ஆ@�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.19.030 

 வ�5 அணி 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) கயி7:_ெப.(கயி:_ெப.+:_( )வா�கி மர" 

அைச<பா! $ப	.19.031 

 வ3 தா!< 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) வழி 

ந��க_�ைற.எ-.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) வா��வா! $ப	.19.032 

 தி3_ெப.அ.(தி3_ெப.அ.) ேத! வழியி" 

ெசல_�ைற.எ-.(ெச$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) நி:<பா! க3ட9 $ப	.19.033 



 க��5_ெப.(க��5_ெப.) கவழ� ம�<பா! 

நிர�._வி.எ-.(நிர_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.19.034 

 ப	 நிமி! தாைனயா" பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) ந�!
ேத $ப	.19.035 

 ���_ெப.(���_ெப.) எறி ேவேலா) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �"ற9 

கீ� நி"ற_ெப.எ-.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.19.036 

 இைட நில�_ெப.(நில�_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) ஏ
.� ஆ: 

$ப	.19.037 

 �ர�� அ��._ஏவ.(அ��._வி.) ப3ணிய� ெகா�<ேபா�� $ப	.19.038 

 க��5_ெப.(க��5_ெப.) க��க9 கண9� அளி<ேபா�� $ப	.19.039 

 ெத)வ< பிரம� ெச)�ேவா�� $ப	.19.040 

 ைக ைவ
._வி.எ-.(ைவ_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) இமி!5 

�ழ$_ெப.(�ழ$_ெப.) கா3�ேவா�� $ப	.19.041 

 யாழி" இளி �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) சம�_ெப.(சம�_ெப.) ெகா=ேவா�� 

$ப	.19.042 

 ேவ=வியி" அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) இய$ விள�5ேவா�� $ப	.19.043 

 ;ர நா3_ெப.(நா3_ெப.) �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) ெகா�ெமன ஒலி<ப $ப	.19.044 

 ஊ� உற �ரசி" ஒலி ெச)ேவா�� $ப	.19.045 

 எ"]� உற வ�� இ� >ட! ேநமி $ப	.19.046 

 ஒ"றிய >ட!நிைல உ=ப�ேவா�� $ப	.19.047 

 இரதி காம" இவ=_பதி.ெப.(இ_>@.+அ=_பட!.ெப3.ஒ�.) 

இவ"_பதி.ெப.(இ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) எனாஅ $ப	.19.048 

 விரகிய! வினவ வினா இ:<ேபா�� $ப	.19.049 

 இ�திர"_ெப.(இ�திர"_ெப.) 4ைச 

இவ=_பதி.ெப.(இ_>@.+அ=_பட!.ெப3.ஒ�.) அகலிைக 

இவ"_பதி.ெப.(இ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) $ப	.19.050 



 ெச"ற_ெப.எ-.(ெச$_வி.+"7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) க தம" சின" உற9 

க$ உ� $ப	.19.051 

 ஒ"றிய ப� இ._பதி.ெப.(இ_>@.+._பட!.ஒ�.) எ": உைரெச)ேவா�� 

$ப	.19.052 

 இ"ன பலபல எA
. நிைல ம3டப�_ெப.(ம3டப�_ெப.) $ப	.19.053 

 ."Bந! >@ட � >@� அறி :
த � $ப	.19.054 

 ேந! வைர வி	 அைற விய$_ெப.(விய$_ெப.) 

இட
._ெப.(இட�_ெப.+அ
._சா	.) இைழ9க- $ப	.19.055 

 ேசாபன நிைலய. .ணி பர��"ற
. $ப	.19.056 

 மாஅ$ ம�க" மாட ம���_ெப.(ம���_ெப.) $ப	.19.057 

 பிற�த_ெப.எ-.(பிற_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) தம	" 

ெபய!�._வி.எ-.(ெபய!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $ப	.19.058 

 பிற�க$ இைடஇைட< 59�< பிற��. யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) 

$ப	.19.059 

 வ�த_ெப.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ெநறி6� மற�ேத" 

சிற�தவ! $ப	.19.060 

 ஏஎ ஓஒ என விளி ஏ7பி9க $ப	.19.061 

 ஏஎ ஓஒ எ": ஏலா அP_>@.(அ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) விளி $ப	.19.062 

 அP_>@.(அ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) இைச �ைழ ஏ7: அைழ<ப அைழ
.ழி- 

$ப	.19.063 

 ெச$�வ= ஆ��
 தம!9 காணாைம $ப	.19.064 

 மீ@சி6� ;உ9 ;உ ேம � மடைம
ேத $ப	.19.065 

 வா�
. உவ<பா" �"றி" வைக $ப	.19.066 



 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ?னி_ெப.(?னி_ெப.) நயவ� சா)<பி" நா: 

இண!- $ப	.19.067 

 சிைன ேபா� ப$லவ� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) >ைன உதி!<ப $ப	.19.068 

 உதி!
த_ெப.எ-.(உதி!_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) >ைனயி" 

எ�
த_ெப.எ-.(எ�_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

தைலய_�றி.வி.�.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.�.�றி.) $ப	.19.069 

 அல! �கி� உற அைவ கிட<ப $ப	.19.070 

 ெத	 மல! நைன உ:வ $ப	.19.071 

 ஐ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அவி! ெபாறி அரவ� J
த $ப	.19.072 

 ைம�த"_ெப.(ைம�த"_ெப.) அ�� ஒ":_ெப.(ஒ":_ெப.) ம7: 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பா!<5 என $ப	.19.073 

 ஆ�� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மகளி!_ெப.) 

ம�ள_�ைற.எ-.(ம�=_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.19.074 

 ப>�பி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �கி� 

ெநகி��த_ெப.எ-.(ெநகி�_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) வா) 

ஆ�ப$_ெப.(ஆ�ப$_ெப.) $ப	.19.075 

 ைகேபா$ 4
த_ெப.எ-.(4_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) கம� �ைல9 

க�த=_ெப.(கா�த=_ெப.) $ப	.19.076 

 எ�ைவ_ெப.(எ�ைவ_ெப.) ந:�_ெப.அ.(ந:�_ெப.அ.) ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

எ	 இண! ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) $ப	.19.077 

 உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) மி� 

ேதா"றி_வி.எ-.(ேதா":_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) ஊ� இண! நறவ� 

$ப	.19.078 

 ப�வ�_ெப.(ப�வ�_ெப.) இ$ ேகா�க�_ெப.(ேகா�க�_ெப.) பைக மல! 

இலவ�_ெப.(இலவ�_ெப.) $ப	.19.079 

 நிண�தைவ ேகா
தைவ ெந)தைவ O9க $ப	.19.080 



 மண�தைவ ேபால வைர மைல எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $ப	.19.081 

 நிைற�.� உற��.� நிமி!�.� ெதாட!�.� $ப	.19.082 

 வி�ய$_ெப.(வி�ய$_ெப.) விய$_ெப.(விய$_ெப.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

ேபால< ெபாலி6� $ப	.19.083 

 ெந�யா) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �"றி"மிைச $ப	.19.084 

 நின யாைன- ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ���ம
தா$ 

$ப	.19.085 

 5ைனயா 4 ந�! ஊ@� 5ைன கவ	 சா!
தா $ப	.19.086 

 ெபா7 பவழ<_ெப.(பவழ�_ெப.+<_ஒ7.) 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) கா�பி" 

ெபா7�ைட ஏ7றி $ப	.19.087 

 மலி ைட உ=ள
தா" வ�._வி.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ெச) 

ேவ=வி6= $ப	.19.088 

 ப$ மண�_ெப.(மண�_ெப.) ம"B பி" இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ;�தல! 

$ப	.19.089 

 க"னிைம கனி�த கால
தா! நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.19.090 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஏ7: வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ெகா= கவழ மி-சி$ 

$ப	.19.091 

 ம: அ7ற_ெப.எ-.(அ:_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ைம�த! 

ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) எ)தா! மண�தா! $ப	.19.092 

 �:வ$_ெப.(�:வ$_ெப.) தைலயளி எ)தா! நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

�"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) $ப	.19.093 

 �:கி- சிற<5_ெப.(சிற<5_ெப.) உணா9கா$ $ப	.19.094 

 �ற< பிணா9 ெகா�ைய9 ;�ேயா) வா�
.- $ப	.19.095 

 சிற<5_ெப.(சிற<5_ெப.) உணா9 ேக@� ெசவி $ப	.19.096 

 உைட6� ஒலியF� ெச)ைய ம7: ஆ�ேக $ப	.19.097 



 பைட6� பவழ9_ெப.(பவழ�_ெப.+9_ஒ7.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

ெகா=D�_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.19.098 

 உ� � உ�வ
 த� ஒ
தி �கB� $ப	.19.099 

 வி	 கதி! �7றா வி	 >ட! ஒ
தி $ப	.19.100 

 எPவ
. ஒPவா மா �த$ த��. $ப	.19.101 

 ெதP 9 �"ற
.
 தி��._ஏவ.(தி��._வி.) ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) அA
தி 

$ப	.19.102 

 அP_>@.(அ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) வைர உைட
ேதா) ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) 

இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) வைர ம��கி$ $ப	.19.103 

 கட�5_ெப.(கட�5_ெப.) அம! அணி நிைல பக!�ேத� $ப	.19.104 

 உட�� அம! ஆயெமா� ஏ
தின� ெதாAேத $ப	.19.105 

 கட$_ெப.(கட$_ெப.) �ைறப�
த ந�! க$ �ைறபட 

எறி�._வி.எ-.(எறி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.20.001 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஏ: உ�மின� 

ஆ!<ப_�ைற.எ-.(ஆ!<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) மைல 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ப	.20.002 

 �7:5 �7:5 ெப)._வி.எ-.(ெப)_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) S$ �தி! 

�கி$_ெப.(�கி$_ெப.) $ப	.20.003 

 ெபா�. இக$ 5லி_ெப.(5லி_ெப.) ேபா��த 4 ?த$_ெப.(?த$_ெப.) 

எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) யாைன9 $ப	.20.004 

 ��தி9 ேகா@� அழி கைற ெதளி ெபற9 கழ�இயி": $ப	.20.005 

 காைல9 கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

ப��._வி.எ-.(ப�_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) கா) கதிேரா" ேபாய வழி 

$ப	.20.006 



 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மைல 

மண�._வி.எ-.(மண_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ம3_ெப.(ம3_ெப.) 

.யி"ற க��லா" $ப	.20.007 

 வா"_ெப.(வா"_ெப.) ஆ7:� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

தைலஇ_வி.எ-.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) மர" ஆ7:� மல! 

நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) $ப	.20.008 

 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ஆ7:� மல! நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) ெச: 

ெவயி$_ெப.(ெவயி$_ெப.) உ: கால $ப	.20.009 

 கா" ஆ7:� கா! நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) ெகா�5_ெப.(ெகா�5_ெப.) 

உதி!
த_ெப.எ-.(உதி!_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) கனி 

நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) $ப	.20.010 

 தா"_த7.>.(தா"_த7.>.) நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) 

கல�._வி.எ-.(கல_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) உட" 

தழ�இ_வி.எ-.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

வ�._வி.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) தZஉ� ைவைய $ப	.20.011 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) மீ. தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) தா"_த7.>.(தா"_த7.>.) யா7: $ப	.20.012 

 ெவ� நா7: ேவசைன நா7ற�_ெப.(நா7ற�_ெப.) �.�.<ப $ப	.20.013 

 ஊ!_ஊ! பைற ஒலி 

ெகா3ட"�_வி.�.(ெகா=_வி.+3@_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+:__பட!.ஒ�.) 

உய! மதிலி$ $ப	.20.014 

 ந�! ஊ! அரவ
தா$ .யி$ உண!5 எழ�இ $ப	.20.015 

 தி3_ெப.அ.(தி3_ெப.அ.) ேத!< 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) வ�க� 4@ட � 

$ப	.20.016 

 வ�க< பா3�யி$ தி3_ெப.அ.(தி3_ெப.அ.) ேத! ஊர � $ப	.20.017 

 வயமா< ப3Gந மதமா< ப3ண � $ப	.20.018 

 கயமா< ேபணி9 கலவா. ஊர � $ப	.20.019 



 மகளி!_ெப.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ைம�த! 5ைனய � $ப	.20.020 

 ைம�த! த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) தா!_ெப.(தா!_ெப.) மகளி!_ெப.) ெப)ய � 

$ப	.20.021 

 ��.ற$ வி�<ெபா� �ைற 

மற�._வி.எ-.(மற_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) அணி�தவ! $ப	.20.022 

 ஆ�வா! ெபா)த$ அணி வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) இமி! 

மண$_ெப.(மண$_ெப.) $ப	.20.023 

 ேகா� ஏ: எ�
த
. இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 5னலி$ �:கி $ப	.20.024 

 மாட ம:கி" ம�வி ம:�ற $ப	.20.025 

 ;ட$ விைழ6� தைக
. தைக ைவைய $ப	.20.026 

 5ைக வைக ைதஇயினா! 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

ந$லா! $ப	.20.027 

 தைக வைக ைதஇயினா! தா!_ெப.(தா!_ெப.) $ப	.20.028 

 வைகவைக ைதஇயினா! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மிகமிக- $ப	.20.029 

 S@�� க3ணி6� ேமா@� வைலய�� $ப	.20.030 

 இய$ அணி அணி நி7ப ஏறி அம! பர<பி" $ப	.20.031 

 அய$ அய$ அணி ேநா9கி_வி.எ-.(ேநா9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

ஆ�� ஆ�� 

வ�பவ!_வி.அ.ெப.(வா_வி.+<_இ.இ.கா.+அP_வி.அ.ெப.�றி.+அ!_பட!.ப".) 

$ப	.20.032 

 இ� வைள ஆரேமா� ஈ
தா" உடனாக $ப	.20.033 

 ெக� வைள 43டவ= ேமனியி$ க3� $ப	.20.034 

 ெநா�._வி.எ-.(ெநா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

அவ=_பதி.ெப.(அ_>@.+அ=_பட!.ெப3.ஒ�.) மா7றா= 

இவ=_பதி.ெப.(இ_>@.+அ=_பட!.ெப3.ஒ�.) என 

ேநா9க_�ைற.எ-.(ேநா9�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.20.035 



 த�த_ெப.எ-.(தா_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) க=வ" சம�<5 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) கா3மி" $ப	.20.036 

 ெச�- ெச)த_ெப.எ-.(ெச)_வி.+
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) வாளி சீ7ற
தைவ 

அ"ன $ப	.20.037 

 ேந! இத�_ெப.(இத�_ெப.) உ3கணா! நிைர காடாக $ப	.20.038 

 ஓ� ஒளி
. ஒ)ய< ேபாவா= நிைல கா3மி" $ப	.20.039 

 என ஆ�� $ப	.20.040 

 ஒ)ய< ேபாவாைள உற��ேதா= இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) வாGத$ 

$ப	.20.041 

 ைவைய ம�
தா$ கட$_ெப.(கட$_ெப.) என
 ெத)ய $ப	.20.042 

 ெநறி மண$_ெப.(மண$_ெப.) ேந�ன! 

ெச$ல_�ைற.எ-.(ெச$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ெசா$ ஏ7: $ப	.20.043 

 ெசறி நிைர< ெப3_ெப.(ெப3_ெப.) வ$ உற�5 யா. ெதாட!5 எ"ன 

$ப	.20.044 

 மறலினா= மா7றா= மக=_ெப.(மக=_ெப.) $ப	.20.045 

 வா) வாளா நி"றா=_வி.�.(நி$_வி.+"7_இ.கா.+அ=_பட!.ஒ�.) $ப	.20.046 

 ெசறிநைக சி
த�_ெப.(சி
த�_ெப.) திைக
. $ப	.20.047 

 ஆய
._ெப.(ஆய�_ெப.+அ
._சா	.) ஒ�
தி_ெப.(ஒ�
தி_ெப.) அவைள அம! 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) $ப	.20.048 

 மாய< ெபா) ;@� 

மய9��_ெப.எ-.(மய9�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) விைல9 

கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) $ப	.20.049 

 ெப3ைம< ெபா.ைம< பிைணயிலி ஐ� 5ல
ைத
 $ப	.20.050 

 .7:வ .7:� .ைண இத�_ெப.(இத�_ெப.) வா)
 ெதா@� $ப	.20.051 



 �7றா ந:_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) நறா ெமா) 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) அ@� 

$ப	.20.052 

 கா	ைக ந�! ஏ! வய$_ெப.(வய$_ெப.) காம9 களி நா1சி$ $ப	.20.053 

 J	 தவிர ��9� �. சா� $ப	.20.054 

 மட மத! உ3க3 கயிறாக ைவ
.
 $ப	.20.055 

 தட ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) ெதா@� தைக
. மட 

விரலா$ $ப	.20.056 

 இ@டா!9� யா� ஆ!
.� பாணியி$ எ� இைழைய
 $ப	.20.057 

 ெதா@� ஆ!
.� இ"ப
 .ைற< ெபா.வி ெக@டைத< $ப	.20.058 

 ெபா)த$ மகளி!_ெப.) க3 காண இ�
த�. இP_>@.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ7.) 

$ப	.20.059 

 ைவைய
 ெதாAவ
.
 த�._வி.எ-.(தா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

வ�
. இ�
._வி.எ-.(இ�_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.20.060 

 ம
திைக மாைலயா ேமாதி_வி.எ-.(ேமா._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

அைவய
.
 $ப	.20.061 

 ெதாட!�ேத� எ�._ெப.(எ�._ெப.) ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) 

ெச)யா._எதி!.ம.வி.எ-.(ெச)_வி.+ஆ
_எதி!.ம.+உ_வி.எ-.�றி.) ஓட 

$ப	.20.062 

 வி��_ெப.எ-.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) கட"_ெப.(கட"_ெப.) 

ேவளாள!9� இ": பட!�._வி.எ-.(பட!_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த".ப".) $ப	.20.063 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) மா!ப� த3ட� த�� ஆர
தா= மா!5� $ப	.20.064 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) மா!5� ஓ! 

ஒ
த_�ைற.எ-.(ஒ
._வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ந�!ைமய ெகா$ எ"னா�" 

$ப	.20.065 

 ேத�னா= ஏச சில மகளி!_ெப.) ம7: அத7� $ப	.20.066 



 ஊ�னா! ைவையயக
. $ப	.20.067 

 சி�தி9க
 த���_ெப.எ-.(த�!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) பிணியா@ 

ெசேற7க $ப	.20.068 

 ைம�. உ7றா) ெவ1_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசா$ மட மயி7 சாயைல 

$ப	.20.069 

 வ�தி9க வா! என $ப	.20.070 

 மன
 த9க ேநா)_ெப.(ேநா)_ெப.) இ._பதி.ெப.(இ_>@.+._பட!.ஒ�.) 

$ப	.20.071 

 ேவ7றாைர ேவ7றா! ெதாAத$ இளிவர  $ப	.20.072 

 ேபா7றா) கா3 அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 5ைரேயா) 5ைர 

இ": $ப	.20.073 

 மா7றாைள மா7றா= வர . $ப	.20.074 

 அ...ெசா$ ந$லைவ நாணாம$ $ப	.20.075 

 த�._வி.எ-.(தா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) �ழவி" வ�வா) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) வா)வாளா $ப	.20.076 

 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) என9� ஈ
த இ� வைள ஆர< 43 $ப	.20.077 

 வ�த_ெப.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) வழி நி"பா$ மாய9 

கள _ெப.(கள _ெப.) அ"ேற$ $ப	.20.078 

 த�தாைன
 த�ேத த�9�. $ப	.20.079 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அணிய_�ைற.எ-.(அணி_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

விைல_ெப.(விைல_ெப.) த�தா" மாத!_ெப.(மாத!_ெப.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $ப	.20.080 

 கால சில�5� கழ7:வா" சால $ப	.20.081 

 அதிர$ அ� க3ணி ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) அ"ப" எ7� அ"ப" $ப	.20.082 



 க.வா) அவ"_பதி.ெப.(அ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) க=வ" க=வி 

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) அ$ேல". $ப	.20.083 

 என ஆ�� $ப	.20.084 

 வ-சிய மாேன மறலிைன மா7: உம9� $ப	.20.085 

 ந-சினா! ஈபைவ நா� அறிய_�ைற.எ-.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) ?�மேவ 

$ப	.20.086 

 ேச9ைக இனியா!பா$ 

ெச$வா"_வி.�.(ெச$_வி.+P_இ.இ.கா.+ஆ"_பட!.ஒ�.) மைனயாளா$ 

$ப	.20.087 

 கா9ைக_ெப.(கா9ைக_ெப.) க��. ஒAக$ ;�ேமா ;டா $ப	.20.088 

 தக ைட ம�ைகய!_ெப.(ம�ைகய!_ெப.) சா"றா3ைம சா"றா! $ப	.20.089 

 இகழிB� ேக=வைர ஏ
தி_வி.எ-.(ஏ
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) 

இைற1>வா! $ப	.20.090 

 நிக�வ. அறியா._எதி!.ம.வி.எ-.(அறி_வி.+ஆ
_எதி!.ம.+உ_வி.எ-.�றி.) 

நி$F ந�_பதி.ெப.(ந�_�".ஒ�.) ந$லா) $ப	.20.091 

 மகளிைர ைம�.7: அம!5 உ7ற_ெப.எ-.(உ:_வி.+7_இ.கா._அ_ெப.எ-.�றி.) 

ைம�த! $ப	.20.092 

 அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) க��ேவ� எ"பைவ யா!9காB� $ப	.20.093 

 �� ெபா�=_ெப.(ெபா�=_ெப.) அ": �னிய$ �னிய$ $ப	.20.094 

 கட வைர நி7�ேமா காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இயலா) 

$ப	.20.095 

 என ஆ�� $ப	.20.096 

 இ"ன .னி6� 5லவி6� ஏ7பி9�� $ப	.20.097 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) ைவைய- சிற<5_ெப.(சிற<5_ெப.) 

$ப	.20.098 



 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இயலா! ைகேபா$ �வி�த �ைக $ப	.20.099 

 அர  உட"றைவேபா$ வி	�த_ெப.எ-.(வி	_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

�ைல $ப	.20.100 

 �ைட வி	�தைவ ேபால9 ேகாF� மல! $ப	.20.101 

 >ைன கழி�._வி.எ-.(கழி_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) O��வன ந�	" 

மல! $ப	.20.102 

 சிைன வி	�._வி.எ-.(வி	_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

உதி!�த_ெப.எ-.(உதி!_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) வ � 5த$_ெப.(5த$_ெப.) 

வி	 ேபாெதா�� $ப	.20.103 

 அ�வி ெசா	�த_ெப.எ-.(ெசா	_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) திைரயி" 

.ர�. $ப	.20.104 

 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா$ >��ைக ந� வழி< ேபா�. $ப	.20.105 

 க� மா களி:_ெப.(களி:_ெப.) அண
.9 ைக வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ந�! ேபாF� 

$ப	.20.106 

 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந�! மலி 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ந�= மாட9 ;ட$ 

$ப	.20.107 

 க� மதி$_ெப.(மதி$_ெப.) 

ெப)6�_ெப.எ-.(ெப)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

ெபாA._ெப.(ெபாA._ெப.) $ப	.20.108 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த".ப".) அம! ஊடF� ந@5� தண<5� $ப	.20.109 

 காம�� க=D� கல�._வி.எ-.(கல_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) உட" 

பாரா@ட_ெப.எ-.(பாரா@�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.20.110 

 தா� அம! காதலெரா� ஆட< 5ண!வி
த$ $ப	.20.111 

 4 மலி ைவைய9� இய$5_ெப.(இய$5_ெப.) $ப	.20.112 

 ஊ!�தைத எ	 5ைர ஓைட இைட இைம9�� ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) 

$ப	.21.01 



 ெபா� சம�_ெப.(சம�_ெப.) கட�த_ெப.எ-.(கட_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

5க� சா$ ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $ப	.21.02 

 ெதா@டைத ைத<5 அைம ச�ம
தி" தா=_ெப.(தா=_ெப.) இைய 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $ப	.21.03 

 .<5 அைம .வ! ந�!
 .ைற மைற அA
திய $ப	.21.04 

 ெவ	ந
 ேதாெலா� �A மயி!_ெப.(மயி!_ெப.) 

மிைட�த_ெப.எ-.(மிைட_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.21.05 

 வ	 மலி அர உ	 வ=5 க3ட"ன $ப	.21.06 

 5	 ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) பலீி< ேபா� 5ைன அைடய$ $ப	.21.07 

 ைகயைத ெகா=ளா
 ெதPவ! ெகா= மா �த$ த��. $ப	.21.08 

 5=ெளா� ெபய	ய ெபா�<5< 5ைட திற�த ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) $ப	.21.09 

 43டைத >�Dைட வ=ளி_ெப.(வ=ளி_ெப.) இைட இ�5 

இைழ
த_ெப.எ-.(இைழ_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.21.10 

 உ�= இண!9 கட�பி" ஒ":ப� கம� தா!_ெப.(தா!_ெப.) $ப	.21.11 

 அம!�தைத 5ைரேயா! நாவி$ 5க� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

�7றி_வி.எ-.(�7:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.21.12 

 நிைர ஏ� அ�9கிய_ெப.எ-.(அ�9�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ந�= இைல< 

பாைல $ப	.21.13 

 அைர வைர ேமகைல அணி ந�!- Sழி $ப	.21.14 

 தைர வி>�5 உக�த த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��"ற� $ப	.21.15 

 �"ற
._ெப.(�"ற�_ெப.+அ
._சா	.) அ� உைற இையக என< பர .� 

$ப	.21.16 

 ெவ"றி9 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அணி ெச$வ நி7 

ெதாA._வி.எ-.(ெதாA_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.21.17 



 >� ெபா" ெஞகிழ
. �
. அ	 

ெச":_வி.எ-.(ெச$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ஆ!<ப_�ைற.எ-.(ஆ!<<_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.21.18 

 .�யி" அ� ெபய!
. ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) அைச
.
 O9கி $ப	.21.19 

 அ� நறா மகி� த@ப ஆ�வா= தைகைமயி" $ப	.21.20 

 ?ைன இல�� எஃெகன- சிவ�த_ெப.எ-.(சிவ_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ேநா9கெமா� $ப	.21.21 

 .ைண அைண ேக=வைன
 .னி<பவ= நிைல6� $ப	.21.22 

 நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) கா3 ம3�ல� 

ேநா9கி_வி.எ-.(ேநா9�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.21.23 

 அழ$ 5ைன அவி! இைழ தி�
.வா= �றி<5� $ப	.21.24 

 ெபாதி!
த �ைலயிைட< 4சி- ச�தன�_ெப.(ச�தன�_+ெப.) $ப	.21.25 

 உதி!
._வி.எ-.(உதி!_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) பி" உற ஊ@�வா= 

வி�<5� $ப	.21.26 

 ப$ ஊ� இைவ_பதி.ெப.(இ_>@.+ஐ_பட!.ப".) இைவ 

நிைன<பி"_நி.எ-.(நிைன_வி.+<<_ெபா�.உ�.+இ"_நி.எ-.�றி.) வ$ேலா" 

$ப	.21.27 

 ஓவ
. எA. எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) ேபாF� மா த�� $ப	.21.28 

 தி@டR) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �"றி"மிைச $ப	.21.29 

 மிைச ப� சா�தா7றி ேபால எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $ப	.21.30 

 இைச ப� ப9க�_ெப.(ப9க�_ெப.) இ� பாF� ேகாலி $ப	.21.31 

 வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ெபாறி ம1ைஞ_ெப.(ம1ைஞ_ெப.) ெபய!5 உட" 

ஆட_�ைற.எ-.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.21.32 

 விர$_ெப.(விர$_ெப.) ெசறி O�பி" வி�_ஏவ.(வி�_வி.) .ைள9� ஏ7ப 

$ப	.21.33 



 �ர$ �ர7 .�பி_ெப.(.�பி_ெப.) அவி� மல! ஊத $ப	.21.34 

 யாண!_ெப.(யாண!_ெப.) வ3�ன� யா� இைச பிற9க $ப	.21.35 

 பாணி �ழ  இைச அ�வி ந�! த.�ப $ப	.21.36 

 ஒ��� பர�தைவ எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

ஒலி9��_ெப.எ-.(ஒலி_வி.+99_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.21.37 

 இர�� �ரசினா" �": $ப	.21.38 

 தா� ந�! இமி� >ைன நா<ப3 �ளி
. அவ3_ெப.(அவ3_ெப.) $ப	.21.39 

 மீ ந�! நிவ�த விறலிைழ ேக=வைன $ப	.21.40 

 ேவ) ந�! அA�. த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) ைகயி" வி�க என $ப	.21.41 

 4 ந�! ெப) வ@ட�_ெப.(வ@ட�_ெப.) 

எறிய_�ைற.எ-.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 5ைண 

ெபறா._எதி!.ம.வி.எ-.(ெப:_வி.+ஆ
_எதி!.ம.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.21.42 

 அ� நிைல ந�	" அவ=_பதி.ெப.(அ_>@.+அ=_பட!.ெப3.ஒ�.) .ய! க3� 

$ப	.21.43 

 ெகாAந" மகி� O�கி ெகா) 4� 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) 

வ ���._வி.எ-.(வ ��_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.21.44 

 தA � தைக வைக
. த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) பர��": $ப	.21.45 

 வ3�_ெப.(வ3�_ெப.) ஆ! பிற�க$ ைம�த! ந�விய $ப	.21.46 

 த3_ெப.அ.(த3_ெப.அ.) கம� சா�த�_ெப.(சா�த�_ெப.) 

ைதஇய_ெப.எ-.(ைத_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) வளி6� $ப	.21.47 

 கய$_ெப.(கய$_ெப.) 5ைர க3ணிய! கம� .க=_ெப.(.க=_ெப.) 

உதி!
த_ெப.எ-.(உதி!_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.21.48 

 5ய$_ெப.(5ய$_ெப.) 5ைர க.<பக� உள	ய வளி6� $ப	.21.49 



 உ�= இண!9 கட�பி" ெந�ேவ@� 

எ�
த_ெப.எ-.(எ�_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.21.50 

 ���_ெப.(���_ெப.) கம� 5ைக ?ைழ�த வளி6� $ப	.21.51 

 அ>�5� அ�வி அ� விட!< பர�த_ெப.எ-.(பர_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

$ப	.21.52 

 ப>� 43 ேசஎ) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �"ற�_ெப.(�"ற�_ெப.) 

ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) 

உைட
._வி.எ-.(உைட_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) $ப	.21.53 

 க3 ஒளி! திக� அட! இ�>ட! பட! ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மி"B< ேபா$ 

$ப	.21.54 

 ஒ3_ெப.அ.(ஒ=_ெப.அ.) நைக தைக வைக ெநறிெபற இைடஇைட 

இைழ
._வி.எ-.(இைழ_வி.+

_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

யா
த_ெப.எ-.(யா_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.21.55 

 ெச3ணிைக9 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) க.<ேபா� 

இயல_�ைற.எ-.(இய$_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.21.56 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�= ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) மகி� த@ப ஒ$கி< $ப	.21.57 

 பிணி ெநகிழ<_�ைற.எ-.(ெநகி�_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.+<_ஒ7.) 

ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) .கி$_ெப.(.கி$_ெப.) ேநா9க� சிவ<5 ஊர 

$ப	.21.58 

 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ேபால ?ட��வா= ஆ��
 

த"_பதி.ெப.(த"_தி	.) $ப	.21.59 

 சீ!த� ேக=வ" 

உ�@��_ெப.எ-.(உ�@�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) .�- சீரா" 

$ப	.21.60 

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

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஒ$க ஒசிபவ= ஏ! $ப	.21.61 



 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அைசய_�ைற.எ-.(அைச_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

அணி அைசய_�ைற.எ-.(அைச_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) 

தா"_த7.>.(தா"_த7.>.) அைச6� $ப	.21.62 

 வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) உள! ெகா�ப! ேபா"� $ப	.21.63 

 வாளி 5ர=பைவ ேபாF� .�- சீ!9�
 $ப	.21.64 

 ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) ஊ� ெபய!<பவ= க3 $ப	.21.65 

 மா: அம! அ@டைவ மற ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) ெபய!<பைவ $ப	.21.66 

 ஆ: இ� ேதாளைவ அ: �க�_ெப.(�க�_ெப.) வி	
தைவ $ப	.21.67 

 ந":_ெப.(ந":_ெப.) அம! ஆயேமா� ஒ��� நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

அ� உைற $ப	.21.68 

 இ": ேபா$ இையக என< பர .� $ப	.21.69 

 ஒ"றா!
 ேத)
த ெச$வ நி7 ெதாAேத $ப	.21.70 

 ஒளி: வா@பெபா�<ப" உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

சம
._ெப.(சம�_ெப.+அ
._சா	.) 

இ:
த_ெப.எ-.(இ:_வி.+

_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) $ப	.22.01 

 களி:_ெப.(களி:_ெப.) நிைர
தைவேபா$ ெகா3J ெந	தர $ப	.22.02 

 அர>_ெப.(அர>_ெப.) பட9 கட�த_ெப.எ-.(கட_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ஆனா- சீ7ற
தவ" $ப	.22.03 

 �ர>_ெப.(�ர>_ெப.) அதி!பைவேபா$ �ழ��_ஏவ.(�ழ��_வி.) இ� 

பயி7றி_வி.எ-.(பயி7:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ-.�றி.) $ப	.22.04 

 ஒ��கா! உட"றவ" தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வி$ விைச $ப	.22.05 

 வி��_ெப.எ-.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) கைண ஒ<பி" கத� 

உைற சித]உ $ப	.22.06 

 க3 ஒளி! எஃகி" க�ய மி"னி அவ"_பதி.ெப.(அ_>@.+அ"_பட!.ஆ3.ஒ�.) 

$ப	.22.07 



 வ3ைமேபா$ வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

ெபாழி�த_ெப.எ-.(ெபாழி_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) ந�! ம3மிைச 

$ப	.22.08 

 ஆனா. வ�._வி.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) ெதா�5 ஈ3� ம7:-

அவ" $ப	.22.09 

 தாைனயி" ஊழி...... தா^9 க
தி" $ப	.22.10 

 ேபான_ெப.எ-.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) ேபா! ஆ! வய$_ெப.(வய$_ெப.) 5�த $ப	.22.11 

 ... ... ... ந�9கி< 5.. $ப	.22.12 

 கான மைல
தைர ெகா":_வி.எ-.(ெகா$_வி.+"7_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

மணல பினற� $ப	.22.13 

 வான மைல
த ...... வ $ப	.22.14 

 ...... ைல
தவ மண �ர>_ெப.(�ர>_ெப.) எறிதர $ப	.22.15 

 தாைன
 தைல
தைல வ�._வி.எ-.(வா_வி.+�
_இ.கா.+உ_வி.எ-.�றி.) 

ைம�. உ7: $ப	.22.16 

 ெபாறிவி யா7:றி .வ! 5ைக சா�த�_ெப.(சா�த�_ெப.) $ப	.22.17 

 எறிவன எ9�வ ஈரணி9� ஏ7ற $ப	.22.18 

 நற  அணி 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) .கி$_ெப.(.கி$_ெப.) 

ந"_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) பல ஏ�தி $ப	.22.19 

 பிற ெதாழின ... � பி"பி" ெதாடர $ப	.22.20 

 ெசறி விைன< ெபாலி�த_ெப.எ-.(ெபாலி_வி.+�
_இ.கா.+அ_ெப.எ-.�றி.) 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) க3ணிய! $ப	.22.21 

 ஈ!_ெப.அ.(ஈ!_ெப.அ.) அைம ெவ@சி இத�_ெப.(இத�_ெப.) 5ைன ேகாைதய! 

$ப	.22.22 

 தா!_ெப.(தா!_ெப.) ஆ! ��ய! தைக ெகA மா!பின! $ப	.22.23 



 மா � களி:� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ேவச	 $ப	.22.24 

 கா  நிைறய9 கைர ெந	5 ஈ3� $ப	.22.25 

 ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) ஆ7:� ெமா)�பனி" விைர மல! அ�பிேனா" 

$ப	.22.26 

 ேபா$ ஆ7: �"பி" 5ைன கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) ைம�தெரா� $ப	.22.27 

 தா!_ெப.(தா!_ெப.) அணி ைம�த! தவ< பய"_ெப.(பய"_ெப.) சா"ெமன 

$ப	.22.28 

 கா! அணி ;�த$_ெப.(;�த$_ெப.) கய7 க3 கவி! இத�_ெப.(இத�_ெப.) 

$ப	.22.29 

 வா! அணி ெகா�ைம வைக அைம ேமகைல $ப	.22.30 

 ஏ! அணி இல�� எயி7:_ெப.(எயி7:_ெப.) இ" நைகயவ! $ப	.22.31 

 சீ! அணி ைவைய9� அணிெகா$ேலா ைவையத" $ப	.22.32 

 ந�! அணி ந�
த� இவ!9� அணிெகா$ என
 $ப	.22.33 

 ேத�ந! ேத��கா$ ேத!த7� அ	. கா3 $ப	.22.34 

 த�ர�� ைவைய6� ேச!கி"ற க3 கவி" $ப	.22.35 

 ம3_ெப.(ம3_ெப.) கைண �ழவி" இ" க3 இமி�வி7� $ப	.22.36 

 எதி!வ ெபா�வி ..... ேம: மா: இமி�<ப $ப	.22.37 

 கவ! ெதாைட ந$_ெப.அ.(ந$ல._ெப.) யா� இமிழ காவி$ $ப	.22.38 

 5க!_ெப.(5க!_ெப.) வ	 வ3�ன� 41_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) சிைன 

இமிர_�ைற.எ-.(இமி!_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.22.39 

 ஊ. சீ!
 த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) �ழ$_ெப.(�ழ$_ெப.) 

இய�ப_�ைற.எ-.(இய�5_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) மல!மிைச
 $ப	.22.40 

 தா._ெப.(தா._ெப.) ஊ. .�பி_ெப.(.�பி_ெப.) தவி!5 அல 

இய�ப_�ைற.எ-.(இய�5_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.22.41 



 ...... .�- சீ! நட
த வளி_ெப.(வளி_ெப.) நட" $ப	.22.42 

 ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) இண!< 4�_ெப.அ.(4�_ெப.அ.) 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ேமவர 

?ட�க_�ைற.எ-.(?ட��_வி.+அ_�ைற.எ-.�றி.) $ப	.22.43 

 ஆ�க அைவ த
த� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) மா: 

ெகா=D�_ெப.எ-.(ெகா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ-.�றி.) $ப	.22.44 

 த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) 5ன$_ெப.(5ன$_ெப.) ைவைய
 தி�ம�த 

�".ைறயா$ $ப	.22.45 

 ேகா� உள! �ர$_ெப.(�ர$_ெப.) ெபாலி ஒலி .ய$ 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ;�த$_ெப.(;�த$_ெப.) $ப	.22.46 

 .. ... ... 5ைர த�! ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) $ப	.22.47 

 ேதா=_ெப.(ேதா=_ெப.) தா�5 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மல! .வளா வ$லியி" 

$ப	.22.48 

 ந�= தா�5 ேதா9ைக நி
தில அ	- சில�5_ெப.(சில�5_ெப.) $ப	.22.49 

 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. $ப	.22.50  


