
ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) கர�தைன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) �க�தைன 

$தி�ம.வி.கா.1.1 

 இ�தி� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேபா�� எயி�றைன 

$தி�ம.வி.கா.1.2 

 ந�தி மக�_ெப.(மக�_ெப.) தைன ஞான  ெகா!�திைன" $தி�ம.வி.கா.1.3 

 #�தியி$ ைவ�த% ேபா�&_ஏவ.(ேபா�&_வி.) கி�ேறேன $தி�ம.வி.கா.1.4 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) தாேன 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) இ� 

அ�0 $தி�ம.0.01.01.1 

 நினறன�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ப�.) 2�றி� 

உ0 நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) உண,�தா� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) $தி�ம.0.01.01.2 

 ெவ�றன� ஆ& வி5�தன� ஏ6 உ�ப,7 $தி�ம.0.01.01.3 

 ெச�றன� தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ��தா� 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ*ேட $தி�ம.0.01.01.4 

 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இைச�� இ� உயி, 

ம�9� #னிதைன $தி�ம.0.01.02.1 

 நா$ திைச 3� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மா� 3 நாதைன $தி�ம.0.01.02.2 

 ேம$ திைச 30 ெத� திைச 3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேவ�தனா� 

$தி�ம.0.01.02.3 

 <�& உைத�தாைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) <&கி�ேறேன 

$தி�ம.0.01.02.4 

 ஒ க நி�றாைன உல"# இலி ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) 

$தி�ம.0.01.03.1 

 ந க� எ�& ஏ�தி/ நாதைன நா0_ெப.(நா0_ெப.) ெதா&� $தி�ம.0.01.03.2 



 ப க நி�றா, அறியாத பரமைன" $தி�ம.0.01.03.3 

 # 3 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�னி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ெச=ேவேன 

$தி�ம.0.01.03.4 

 சிவெனா/ ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) ேத%9� இ$ைல $தி�ம.0.01.04.1 

 அவெனா/ ஒ"பா, இ>3 யாவ�� இ$ைல $தி�ம.0.01.04.2 

 #வன�_ெப.(#வன�_ெப.) கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�& ெபா� ஒளி மி�9� $தி�ம.0.01.04.3 

 தவன7 சைட�%� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) $தி�ம.0.01.04.4 

 அவைன ஒழிய_3ைற.எ7.(ஒழி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அமர�� இ$ைல 

$தி�ம.0.01.05.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ�றி7 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ$ைல $தி�ம.0.01.05.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ�றி 2வரா$ 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல 

$தி�ம.0.01.05.3 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ�றி ஊ, #3மா& அறிேயேன 

$தி�ம.0.01.05.4 

 ��ைன ஒ"பா= உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) 2வ, 3 2�தவ� $தி�ம.0.01.06.1 

 த�ைன ஒ"பா= ஒ�&� இ$லா� தைலமக� $தி�ம.0.01.06.2 

 த�ைன அ"பா எனி$ அ"ப9� ஆ= உள� $தி�ம.0.01.06.3 



 ெபா�ைன ஒ"# ஆகி�ற ேபாதக� தாேன $தி�ம.0.01.06.4 

 தBயி9� ெவ=ய� #னலி9� த.ணிய� $தி�ம.0.01.07.1 

 ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) ஈச� அ�0 அறிவா, 

இ$ைல $தி�ம.0.01.07.2 

 ேசயி9� ந$ல�_3றி.வி.�.(ந$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) அணிய� 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) அ�ப, 3� $தி�ம.0.01.07.3 

 தாயி9� ந$ல�_3றி.வி.�.(ந$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) தா6சைட ேயாேன 

$தி�ம.0.01.07.4 

 ெபா�னா$ #5�தி*ட ெபா� சைட எ�ன" $தி�ம.0.01.08.1 

 பி�னா$ பிற>க இ��தவ� ேப, ந�தி $தி�ம.0.01.08.2 

 எ�னா$ ெதாழ" ப/� எ� இைற ம�& 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) $தி�ம.0.01.08.3 

 த�னா$ ெதாழ" ப/வா, இ$ைல தாேன $தி�ம.0.01.08.4 

 அய�� #ைட@� எ� ஆதிைய ேநா கி$ $தி�ம.0.01.09.1 

 இய�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) யா�� 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல $தி�ம.0.01.09.2 

 �ய�� �யலி$ �%D� ம�& ஆ>ேக $தி�ம.0.01.09.3 

 ெபய�� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) ேப, ந�தி தாேன 

$தி�ம.0.01.09.4 

 பித�&கி�ேற� எ�&� ேப, ந�தி த�ைன $தி�ம.0.01.10.1 

 இய�&வ� ெந�ச��_ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ��_சா5.) இரD� பக�� 

$தி�ம.0.01.10.2 



 �ய�&வ� ஓ>3_ஏவ.(ஓ>3_வி.) ஒளி வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) 

எ�மாைன $தி�ம.0.01.10.3 

 இய$ திக6 ேசாதி இைறவ9� ஆேம $தி�ம.0.01.10.4 

 க. Fதலா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காதலி� நி�கD� $தி�ம.0.01.11.1 

 எ. இலிேதவ, இற�தா, என"பல, $தி�ம.0.01.11.2 

 ம._ெப.(ம._ெப.) உ&வா,கG� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ&வா,கG� 

$தி�ம.0.01.11.3 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

எ�& அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கிலா,கேள $தி�ம.0.01.11.4 

 ம._ெப.(ம._ெப.) அள�தா� மலேரா� �த$ 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.0.01.12.1 

 எ. அள��_வி.எ7.(அள_வி.+��_இ.க.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�ன நிைன கிலா, 

ஈசைன $தி�ம.0.01.12.2 

 வி._ெப.(வி._ெப.) அள�தா� த�ைன ேம$ அள�தா, இ$ைல 

$தி�ம.0.01.12.3 

 க. அள��_வி.எ7.(அள_வி.+��_இ.க.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.0.01.12.4 

 கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) கமல� மல, ஆதி 

$தி�ம.0.01.13.1 

 கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) கட$வ.ண� எ� மாய� 

$தி�ம.0.01.13.2 



 கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அவ, 3 அ"#ற� ஈச� 

$தி�ம.0.01.13.3 

 கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) எ>3� க./ நி�றாேன 

$தி�ம.0.01.13.4 

 ஆதி@� ஆ= அரனா= உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ0 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.01.14.1 

 ேவதி@� ஆ= வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆ,��_வி.எ7.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தா� அ�0 

$தி�ம.0.01.14.2 

 ேசாதி@� ஆ=7 )�>காத� ஓ, த�ைம@0 $தி�ம.0.01.14.3 

 நBதி@� ஆ= நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.0.01.14.4 

 ேகா� 3லாவிய ெகா�ைற  3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) சைட $தி�ம.0.01.15.1 

 மா� 3லாவிய வா0Fத$ பாகைன $தி�ம.0.01.15.2 

 யா� 3லாவி அமர�� ேதவ�� $தி�ம.0.01.15.3 

 ேகா� 3லாவி  3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பயி$வாேர $தி�ம.0.01.15.4 

 காய� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகாதி கி9� $தி�ம.0.01.16.1 

 ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) க�H5 அ� 

மி3�_ெப.எ7.(மி3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அIவழி $தி�ம.0.01.16.2 

 ேதச� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) எ�& எ.ணி9� $தி�ம.0.01.16.3 



 ஈச� உறD 3 எதி, இ$ைல தாேன $தி�ம.0.01.16.4 

 அதிபதி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அளைக ேவ�தைன 

$தி�ம.0.01.17.1 

 நிதிபதி ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நிைற தவ 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.01.17.2 

 அ�பதி ஆத5�� ஆ க� அ� ஆ கி� $தி�ம.0.01.17.3 

 இ�பதி ெகா0 எ�ற எ� ெப�மாேன $தி�ம.0.01.17.4 

 இ�பதி ஏல� கம6 ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) ஏ!� $தி�ம.0.01.18.1 

 ��பதி 

ெச=தவ�_வி.அ.ெப.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ�_பட,.ப�.) 2� 

அறிவாள� $தி�ம.0.01.18.2 

 வி�பதி 

ெச=தவ�_வி.அ.ெப.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ�_பட,.ப�.) 

ெம=�தவ� ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.01.18.3 

 அ�பதி ஆக அம�கி�றாேன $தி�ம.0.01.18.4 

 �%D� பிற"ைப@� ��ேன பைட�த $தி�ம.0.01.19.1 

 அ%க0 உைற@�_ெப.எ7.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அற� ெநறி 

நா%$ $தி�ம.0.01.19.2 

 இ%@� �ழ க�� ஈச, உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) $தி�ம.0.01.19.3 

 க%மல,  3�ற மைலய� தாேன $தி�ம.0.01.19.4 

 ம�னிய வா=ெமாழியா�� மதி�தவ, $தி�ம.0.01.20.1 

 இ�னிைச உ0ேள எ!கி�ற ஈசைன" $தி�ம.0.01.20.2 



 பி�ைன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பைட�த பிரம9� $தி�ம.0.01.20.3 

 உ�9�_ெப.எ7.(உ�9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அவைன உணர�� 

ஆேம $தி�ம.0.01.20.4 

 வான" ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெகா.ட$_ெப.(ெகா.ட$_ெப.) மா$ 

அய� வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) $தி�ம.0.01.21.1 

 ஊன" பிறவி ஒழி 3� ஒ�வைன  $தி�ம.0.01.21.2 

 கான  களி&_ெப.(களி&_ெப.) கதற" 

பிள�த_ெப.எ7.(பிள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ� $தி�ம.0.01.21.3 

 ேகாைன" #க!மி� <ட�� ஆேம $தி�ம.0.01.21.4 

 மன�தி$_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) எ!கி�ற மாய 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நாட�_3றி.வி.�.(நா/_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) 

$தி�ம.0.01.22.1 

 நிைன�த� அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) எனி$ 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) நிைன கில, $தி�ம.0.01.22.2 

 என 3 இைற அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) 

எ�ப, இைறவ� $தி�ம.0.01.22.3 

 பிைழ க நி�றா, ப க�_ெப.(ப க�_ெப.) ேபணி நி�றாேன $தி�ம.0.01.22.4 

 வ$லவ� வ�னி 3 இைற இைட வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) $தி�ம.0.01.23.1 

 நி$ எயன நி�பி�த நBதி@0 ஈசைன $தி�ம.0.01.23.2 

 இ$ என ேவ.டா இைறயவ, த� �த$ $தி�ம.0.01.23.3 

 அ$�� பக�� அ�G கி�றாேன $தி�ம.0.01.23.4 

 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இைச��� #க6��� 

#னித� த�ன% $தி�ம.0.01.24.1 



 ேத�&மி� எ�&� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ% ேக ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) 

$தி�ம.0.01.24.2 

 ஆ�றிய� எ�& மய$ உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

சி�ைதைய $தி�ம.0.01.24.3 

 மா�றி நி�றா, வழி ம�னி நி�றாேன $தி�ம.0.01.24.4 

 பிற"# இலி பிJஞக� ேப, அ�ளாள� $தி�ம.0.01.25.1 

 இற"# இலி யாவ, 3� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ�G� $தி�ம.0.01.25.2 

 �ற"# இலி த�ைன� ெதா!மி� ெதா!தா$ $தி�ம.0.01.25.3 

 மற"# இலி மாயா வி��த�� ஆேம $தி�ம.0.01.25.4 

 ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாைன� 

ெதா!மி� ெதா!தா$ $தி�ம.0.01.26.1 

 பட,��_வி.எ7.(பட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ப5 பாரக� ��&� 

$தி�ம.0.01.26.2 

 கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) கமல� மல, ேமேல 

$தி�ம.0.01.26.3 

 உட�� இ��தா� அ%" #.ணிய� ஆேம $தி�ம.0.01.26.4 

 ச�தி என� த க தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வா0_ெப.(வா0_ெப.) 

�க��_ெப.(�க�_ெப.+அ��_சா5.) $தி�ம.0.01.27.1 

 அ�த� இ$ ஈச� அ�0 நம ேக எ�& $தி�ம.0.01.27.2 

 ந�திைய நாG� வண>க" ப/� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.0.01.27.3 

 #�தியி� உ0ேள #3�� நி�றாேன $தி�ம.0.01.27.4 



 இண>கி நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) எ>3� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றா9� $தி�ம.0.01.28.1 

 பிண>கி நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) பி� ��னாகி 

நி�றா9� $தி�ம.0.01.28.2 

 உண>கி நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அமரா பதி நாத� 

$தி�ம.0.01.28.3 

 வண>கி_வி.எ7.(வண>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றா, ேக 

வழி��ைண ஆேம $தி�ம.0.01.28.4 

 காண நி$லா= அ%ேய�3 உறD_ெப.(உறD_ெப.) ஆ, உள, $தி�ம.0.01.29.1 

 நாண நி$ேல� உ�ைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) த!வி  ெகாள  

$தி�ம.0.01.29.2 

 ேகாண நி$லாத 3ண�� அ%யா, மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) 

$தி�ம.0.01.29.3 

 ஆணிய� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.0.01.29.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அைழ 3� மைழேபா$ இைறவ9� $தி�ம.0.01.30.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அைழ 3�ெகா$ எ�& தய>3வா, $தி�ம.0.01.30.2 

 ஆ� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அைழ 3� அ�ேபா$ 

எ� ந�திைய $தி�ம.0.01.30.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அைழ"ப� ஞான� க�திேய $தி�ம.0.01.30.4 

 ம._ெப.(ம._ெப.) அக�தா� 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 



அக�தா� ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.01.31.1 

 வி._ெப.(வி._ெப.) அக�தா� 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேவதக�தா� 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.01.31.2 

 ப. அக�� இ� இைச பாட$_ெப.(பாட$_ெப.) உ�றா9 ேக $தி�ம.0.01.31.3 

 க. அக�ேத நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) காதலி� ேதேன 

$தி�ம.0.01.31.4 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிரா� ந�பிரா� திைச ப�ைத@� $தி�ம.0.01.32.1 

 ேமD பிரா� வி5 நB, உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏைழ@� $தி�ம.0.01.32.2 

 தாD� பிரா� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) அறிவா, 

இ$ைல $தி�ம.0.01.32.3 

 பாD பிரா� அ�0 பாட�� ஆேம $தி�ம.0.01.32.4 

 பதி பல ஆய� ப./ இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$தி�ம.0.01.33.1 

 விதி பல ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ெம=�ைம 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.0.01.33.2 

 �தி பல ேதா�திர� ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வ$லா�� $தி�ம.0.01.33.3 

 மதி இல, ெநJசி90 வா/கி�றாேர $தி�ம.0.01.33.4 

 சா�� கம!�_ெப.எ7.(கம6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கவ5யி� க�த� 

ேபா$ $தி�ம.0.01.34.1 



 ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) அமர, 3 அ�ளிய ெம=� ெநறி $தி�ம.0.01.34.2 

 ஆ,�த )ட, அ�ன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாம�� $தி�ம.0.01.34.3 

 ேபா��� இ���� #க!கி�ேறேன $தி�ம.0.01.34.4 

 ஆ�& கிலா வழியா3� இைறவைன" $தி�ம.0.01.35.1 

 ேபா�&மி� ேபா�றி" #க6மி� #க6�தி%$ $தி�ம.0.01.35.2 

 ேம$திைச 3� கிழ 3� திைச எ*ெடா/ $தி�ம.0.01.35.3 

 மா�&வ� அ"ப% ஆ*டD� ஆேம $தி�ம.0.01.35.4 

 அ"பைன ந�திைய ஆரா அ�திைன $தி�ம.0.01.36.1 

 ஒ"# இலி வ0ளைல ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �த$வைன $தி�ம.0.01.36.2 

 எ"_)*.(எ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப5) 

ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) ஏ��மி� ஏ�தினா$ 

$தி�ம.0.01.36.3 

 அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப5) ஈச� அ�0 ெபறலாேம $தி�ம.0.01.36.4 

 நா9� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ��வ� 

நா0_ெப.(நா0_ெப.) ெதா&� ந�திைய� $தி�ம.0.01.37.1 

 தா9� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) தழ$ 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேமனிய� 

$தி�ம.0.01.37.2 

 வானி$ நி�றா, மதிேபா$ உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ0 

உவ��_வி.எ7.(உவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.01.37.3 

 ஊனி$ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக உயி, கி�ற 

ஆேற $தி�ம.0.01.37.4 



 பித�& ஒழிேய� ெப5யா� அ5யாைன" $தி�ம.0.01.38.1 

 பித�& ஒழிேய� பிறவா உ�வாைன" $தி�ம.0.01.38.2 

 பித�& ஒழிேய� எ>க0 ேப, ந�தி த�ைன" $தி�ம.0.01.38.3 

 பித�& ஒழிேய� ெப�ைம�தவ� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) 

$தி�ம.0.01.38.4 

 வா6�த_3ைற.எ7.(வா6��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உ0 உ& ேசாதிைய� $தி�ம.0.01.39.1 

 தB,�தைன அ>ேக திைள கி�ற ேதவைன $தி�ம.0.01.39.2 

 ஏ�தி@� எ� ெப�மா� எ�& இைறJசி@� $தி�ம.0.01.39.3 

 ஆ�த� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈச� அ�0 

ெபறலாேம $தி�ம.0.01.39.4 

 3ைற�� அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈச� 3ைர 

கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.01.40.1 

 நிைற��_வி.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அைட ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

ெபானி� ேந, ஒளி ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.01.40.2 

 மைறJ சட� ெச=யா�_எதி,.ம.வி.எ7.(ெச=_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வா6�த_3ைற.எ7.(வா6��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 3" $தி�ம.0.01.40.3 

 #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) சட� 

ெச=வா�_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) #3�� நி�றாேன 

$தி�ம.0.01.40.4 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) உ.ட ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராைன" $தி�ம.0.01.41.1 



 #ன�_ெப.(#ன�_ெப.) ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) இைட 

ேபா�ற_3ைற.எ7.(ேபா�&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 3  $தி�ம.0.01.41.2 

 கன� ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வா0_ெப.(வா0_ெப.) 

Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) பாக9� அ>ேக $தி�ம.0.01.41.3 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மா�ேபா$ இண>கி நி�றாேன $தி�ம.0.01.41.4 

 ேபா= அர� த�ைன" #க6வா, ெப&வ� $தி�ம.0.01.42.1 

 நாயக� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) �% ெச=த�ேவ ந$3_ஏவ.(ந$3_வி.) 

$தி�ம.0.01.42.2 

 மாயக� K6��_வி.எ7.(K6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) வ$லா, ஆகி�� $தி�ம.0.01.42.3 

 ேவ= அன ேதாளி 3 ேவ��_ெப.(ேவ��_ெப.) ஒ�&�தாேன $தி�ம.0.01.42.4 

 அர� அ% ெசா$லி_வி.எ7.(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அர�றி 

அ!�_வி.எ7.(அ!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.01.43.1 

 பர� அ% நா%ேய பாவி"ப நாG� $தி�ம.0.01.43.2 

 உர� அ% ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 ஒ�>க 

வ$லா, 3 $தி�ம.0.01.43.3 

 நிர� அ% ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நிைற��_வி.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.0.01.43.4 

 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ�பா, அமர, #னித� 

அ% $தி�ம.0.01.44.1 

 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ�பா, 

அ)ர,_ெப.(அ)ர,_ெப.) #னித� அ% $தி�ம.0.01.44.2 



 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ�பா, மனித, #னித� 

அ% $தி�ம.0.01.44.3 

 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ� அ�#0 

ெபாலிய_3ைற.எ7.(ெபாலி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைவ�ேதேன $தி�ம.0.01.44.4 

 விதிவழி அ$ல� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ேவைல 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.0.01.45.1 

 விதிவழி இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) வி��த�� இ$ைல $தி�ம.0.01.45.2 

 �திவழி நி�த�� ேசாதி" பிரா9� $தி�ம.0.01.45.3 

 பதிவழி கா*/� பகலவ� ஆேம $தி�ம.0.01.45.4 

 அ�தி வ.ணா அரேன சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா5.) எ�& $தி�ம.0.01.46.1 

 சி�ைத ெச= வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) தி���_ஏவ.(தி���_வி.) அ%யா, 

ெதாழ $தி�ம.0.01.46.2 

 ��தி வ.ணா �த$வா பரேன எ�& $தி�ம.0.01.46.3 

 வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இIவ.ண� எ� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) #3�தாேன $தி�ம.0.01.46.4 

 மைன உ0 இ��தவ, மாதவ, ஒ"ப, $தி�ம.0.01.47.1 

 நிைனD உ0 இ��தவ, ேநச�� உ0 நி�ப, $தி�ம.0.01.47.2 

 பைன@0 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ப���_ெப.(ப���_ெப.) அ� ேபால $தி�ம.0.01.47.3 

 நிைனயாதவ, 3 இ$ைல நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) தாேன $தி�ம.0.01.47.4 

 அ%யா, பரD�_ெப.எ7.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அமர, பிராைன 

$தி�ம.0.01.48.1 



 �%யா$ வண>கி_வி.எ7.(வண>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) �த$வைன 

��னி" $தி�ம.0.01.48.2 

 ப%யா, அ�G� பர�பர� எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) $தி�ம.0.01.48.3 

 வி%யா விள 3 எ�& ேமவி நி�ேறேன $தி�ம.0.01.48.4 

 பைர ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச�� நாதைன உ0ளி $தி�ம.0.01.49.1 

 உைர ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச�� ஒ�>க வ$லா, 3� $தி�ம.0.01.49.2 

 திைர ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாவ7 ெச!� கட$_ெப.(கட$_ெப.) நB�தி  $தி�ம.0.01.49.3 

 கைர ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ=தலாேம $தி�ம.0.01.49.4 

 K/வ� ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) இைட ைவ"ப� பிரா� எ�& $தி�ம.0.01.50.1 

 பா/வ� ப�மல, Hவி" பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.01.50.2 

 ஆ/வ� ஆ% அமர, பிரா� எ�& $தி�ம.0.01.50.3 

 நா/வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இ�& அறிவ� தாேன $தி�ம.0.01.50.4 

 அளD இ$ இளைம@� அ�த�� ஈ&� $தி�ம.0.02.01.1 

 அளD இய$ கால�� நா�� உண5$ $தி�ம.0.02.01.2 

 தள,D இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) ச>கர� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ%யா, ெசா$ $தி�ம.0.02.01.3 

 அளD இ$ ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) அ5 அய�3 ஆேம $தி�ம.0.02.01.4 

 ஆதி" பிரா9� அணிமணி வ.ண9� $தி�ம.0.02.02.1 

 ஆதி  கமல�� அல, மிைசயா9� $தி�ம.0.02.02.2 



 ேசாதி கி$ 2�&� ெதாட,7சியி$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) எனா, 

$தி�ம.0.02.02.3 

 ேபதி�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பிண>3 கி�றா,கேள $தி�ம.0.02.02.4 

 ஈச� இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இ�விைன 3 அ"#ற� $தி�ம.0.02.03.1 

 பசீ� உலகி$ ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) ஆன� 

$தி�ம.0.02.03.2 

 ஈச� அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) எ�பா, நிைன"# 

இலா,_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.0.02.03.3 

 H) பி%�தவ, H, அறி�தா, கேள $தி�ம.0.02.03.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) �த$ 2வேரா/ ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) 

சிற�த_ெப.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.02.04.1 

 அைவ �த$ ஆ& இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஒ�ேறா/ 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.02.04.2 

 அைவ �த$ வி��D� நாத�� ஓ>க7 $தி�ம.0.02.04.3 

 சைவ �த$ ச>கர� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெபய, தாேன $தி�ம.0.02.04.4 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அIவழி எ.M� அளவி$ $தி�ம.0.02.05.1 

 அயெனா/_ெப.(அய�_ெப.+ஒ/_க�.ேவ.) மா$ 

நம 3_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+ 3_ெகா.ேவ.) அ�னிய� இ$ைல $தி�ம.0.02.05.2 

 நயன>க0 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உைட ந�தி தம, ஆ� $தி�ம.0.02.05.3 

 வயன� ெப&வ B, அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வானவராேல $தி�ம.0.02.05.4 



 ஓல க� K6�த_ெப.எ7.(K6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உல"பிலி 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.0.02.06.1 

 பா$ ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ%ேய� ெதாழ 

$தி�ம.0.02.06.2 

 மா� 3� ஆதி" பிரம�3� ஒ"# நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) $தி�ம.0.02.06.3 

 ஞால�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அ% ந$கி/ எ�றாேன $தி�ம.0.02.06.4 

 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) எ�&� மனித, இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

எ�&� $தி�ம.0.02.07.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம, ெகா�ைற7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�0 அ$ல� 

$தி�ம.0.02.07.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஓ�� தனி� ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) ம�& இ$ைல $தி�ம.0.02.07.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அம,�ேதாைர உண,வ� தாேன $தி�ம.0.02.07.4 

 ேசாதி�த ேப, ஒளி 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) என 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.02.08.1 

 ஆதி  க. ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அறிகில, ஆத,க0 

$தி�ம.0.02.08.2 

 நBதி க. ஈச� ெந/மா$ அய� எ�& $தி�ம.0.02.08.3 

 ேபதி�� அவைர" பித�&கி�றாேர $தி�ம.0.02.08.4 

 பர�திேல ஒ�றா= உ0ளா=" #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.02.09.1 

 வர�தி90 மாயவனா= அய� ஆகி� $தி�ம.0.02.09.2 

 தர�தி90 தா�_த�.).(தா�_த�.).) பல த�ைமய� ஆகி  $தி�ம.0.02.09.3 



 கர�தி90 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கழிD ெச=தாேன 

$தி�ம.0.02.09.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <& சதாசிவ� எ� இைற 

$தி�ம.0.02.10.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <& ம�வி@� அ>3 உளா� 

$தி�ம.0.02.10.2 

 ேகா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <& உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ0 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயி, கி�ற $தி�ம.0.02.10.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <& சல� அய� ஆேம 

$தி�ம.0.02.10.4 

 ேவத�ைத வி*ட அற�_ெப.(அற�_ெப.) இ$ைல ேவத�தி� $தி�ம.0.03.1.1 

 ஓத� த3� அற�_ெப.(அற�_ெப.) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) உள த, க 

$தி�ம.0.03.1.2 

 வாத�ைத வி*/ மதிஞ, வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.03.1.3 

 ேவத�ைத ஓதிேய வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) ெப�றா,கேள $தி�ம.0.03.1.4 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) உைர�தா9� ேவதிய� ஆகில� $தி�ம.0.03.2.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) உைர�தா9� ேவதா விள>கிட $தி�ம.0.03.2.2 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) உைர�தா9� ேவதிய, ேவ0வி கா= $தி�ம.0.03.2.3 

 ேவத� உைர�தா9� ெம=" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) கா*டேவ 

$தி�ம.0.03.2.4 

 இ� 3 உ�வா� எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) ேவத�தி� உ0ேள $தி�ம.0.03.3.1 

 உ� 3 உண, வா= உண, ேவத��0 

ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.03.3.2 



 ெவ� 3 உ�வாகிய ேவதிய, ெசா$�� $தி�ம.0.03.3.3 

 க� 3 உ�வா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க.ண9� 

ஆேம $தி�ம.0.03.3.4 

 இ� கி$ இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ. 

இலி ேகா% $தி�ம.0.03.4.1 

 அ� கி�ற 2ல��0 அ>ேக 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.03.4.2 

 அ� க9� ேசாம9� ஆ, அழ$ வ Bச_3ைற.எ7.(வ B)_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.03.4.3 

 உ� கிய ேராம� ஒளிவி/� தாேன $தி�ம.0.03.4.4 

 தி� ெநறி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) சி�த சி�� அ�றி" 

$தி�ம.0.03.5.1 

 ெப� ெநறி ஆய பிராைன நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.03.5.2 

 3� ெநறி ஆ� சிவமா ெநறி 

</�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.03.5.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெநறி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆக ேவதா�த� ஓ�ேம 

$தி�ம.0.03.5.4 

 ஆ& அ>கமா= வ� மாமைற ஓதிைய  $தி�ம.0.03.6.1 

 <& அ>க� ஆக  3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பயி$வா, இ$ைல $தி�ம.0.03.6.2 

 ேவ& அ>க� ஆக விைளD ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ"#ற� $தி�ம.0.03.6.3 

 ேப& அ>க� ஆக" ெப� 3 கி�றாேர $தி�ம.0.03.6.4 



 பா*/� ஒலி@� 

பர 3�_ெப.எ7.(பர_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கணிைகய,_ெப.(கணிைகய,_ெப.) $தி�ம.0.03.7.1 

 ஆ*/� அறாத அவனியி� மா*டாதா, $தி�ம.0.03.7.2 

 ேவ*/ வி�"பா, விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) இ$லாதவ, $தி�ம.0.03.7.3 

 ஈ*/� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இகல$ உ�றாேர 

$தி�ம.0.03.7.4 

 அJசன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ5ைவ ஓ, பாக�த� $தி�ம.0.04.1.1 

 அJெசா/ இ�ப�� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உள ஆகம� $தி�ம.0.04.1.2 

 அJசலி <"பி அ&ப�� அ&வ�� $தி�ம.0.04.1.3 

 அJசா �க�தி$ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ேக*டேத $தி�ம.0.04.1.4 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) அ�ளா$ அ�G� சிவா ஆகம� $தி�ம.0.04.2.1 

 எ.ணி$ இ�ப�� எ. ேகா% N& ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $தி�ம.0.04.2.2 

 வி.ணவ,_ெப.(வி.ணவ,_ெப.) ஈச� வி!"ப� உைர�தன, $தி�ம.0.04.2.3 

 எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஏ��வ� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) 

$தி�ம.0.04.2.4 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) அ�ளா$ அ�G� திIயா கம� $தி�ம.0.04.3.1 

 வி.ணி$ அமர, தம 3� விள>க_3ைற.எ7.(விள>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

அ5� $தி�ம.0.04.3.2 

 எ.ணி$ எ!ப� ேகா% N& ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $தி�ம.0.04.3.3 



 எ.ணி�� நB,ேம$ எ!�த� ஆ3ேம $தி�ம.0.04.3.4 

 பரனா=" பரா பர� கா*% உலகி$ $தி�ம.0.04.4.1 

 அரனா=7 சிவ த�ம� தாேன ெசா$ கால�� $தி�ம.0.04.4.2 

 அரனா= அமர,க0 அ,7சி 3� ந�தி $தி�ம.0.04.4.3 

 உர� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஆகம� 

ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.0.04.4.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� பர�தினி$ ச�தி சதாசிவ� $தி�ம.0.04.5.1 

 உவமா மேகச, உ��திர ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $தி�ம.0.04.5.2 

 தவ மா$ பிரமீச, த�மி$ தா� 

ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.04.5.3 

 நவ ஆகம� எ>க0 ந�தி ெப�றாேன $தி�ம.0.04.5.4 

 ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

ஆகம� காரண� காமிக� $தி�ம.0.04.6.1 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

வ Bர�_ெப.(வ Bர�_ெப.) உய, சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) வா�ள� $தி�ம.0.04.6.2 

 ம�& அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வியாமள� ஆ3�கா$ ஓ�தர�� 

$தி�ம.0.04.6.3 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) )"பிர� 

ெசா$� ம3டேம $தி�ம.0.04.6.4 

 ஆகம� ஒ�பா� அதி$ ஆன நா$ ஏ! $தி�ம.0.04.7.1 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) இ$ நா$ ஏ! �"ேபத� உ�& உட� $தி�ம.0.04.7.2 

 ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) இ$ ேவதா�த சி�தா�த ெம=�ைம 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) $தி�ம.0.04.7.3 



 ஆக �%�த_ெப.எ7.(�%_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) )�த ைசவேம $தி�ம.0.04.7.4 

 அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) ஆேவா, அ& ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) P./ 

உேளா, $தி�ம.0.05.01.1 

 ெச�தழ$ ஓ�பி �"ேபா�� நியம� ெச= $தி�ம.0.05.01.2 

 ந�தவ ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) க�ம�� 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>3 இ*/7 $தி�ம.0.05.01.3 

 ச�தி@� ஓதி7 சட>3 அ&"ேபா,கேள $தி�ம.0.05.01.4 

 காய�தி5ேய க�� சாவி�தி5 $தி�ம.0.05.02.1 

 ஆ=த�3 உவ"ப, ம�திர� ஆ>3 உ�னி $தி�ம.0.05.02.2 

 ேநய� ேத, ஏறி நிைனD உ�& ேநய�தா= $தி�ம.0.05.02.3 

 மாய��0 ேதாயா மைறேயா,க0 தாேம $தி�ம.0.05.02.4 

 ெப�ெநறி ஆன பிரணவ� ஓ,�� $தி�ம.0.05.03.1 

 3� ெநறியா$ உைர <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நா$ 

ேவத�� $தி�ம.0.05.03.2 

 இ� ெநறி ஆன கி5ைய இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.05.03.3 

 ெசா�ப� அ� ஆேனா, �க0_ெப.(�க0_ெப.) இ$ பா,"பாேர $தி�ம.0.05.03.4 

 ச�திய�� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆத�� $தி�ம.0.05.04.1 

 எ=� த3� இ�திய� ஈ*%ேய வா*ட�� $தி�ம.0.05.04.2 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உயி,க0 உ.டா= 

உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உ�&" $தி�ம.0.05.04.3 



 ெப�த� அ&�த�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பிரமேம $தி�ம.0.05.04.4 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த� ேக*க 

வி��பிய_ெப.எ7.(வி��#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேவதிய, 

$தி�ம.0.05.05.1 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த� ேக*/� த� ேவ*ைக ஒழி�தில, 

$தி�ம.0.05.05.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

ேவ*ைக ஒழி�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) $தி�ம.0.05.05.3 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த� ேக*டவ, ேவ*ைக வி*டாேர $தி�ம.0.05.05.4 

 N�� சிைக@� Fவலி$ பிரமேமா $தி�ம.0.05.06.1 

 N$ அ� கா," பாச F.சிைக ேகச� ஆ� $தி�ம.0.05.06.2 

 N$ அ� ேவதா�த� F. சிைக ஞான� ஆ� $தி�ம.0.05.06.3 

 N$ உைட அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) 

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) Fவலிேல 

$தி�ம.0.05.06.4 

 ச�திய� இ�றி� தனி ஞான� தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ�றி $தி�ம.0.05.07.1 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) விைடய� வி*ேடா�� 

உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) இ�றி" $தி�ம.0.05.07.2 

 ப�தி@� இ�றி" பர� உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) இ�றி" $தி�ம.0.05.07.3 

 பி�� ஏ&� 2ட, பிராமண, தா� அ�ேற $தி�ம.0.05.07.4 

 தி�ெநறி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சி�த சி�� 

இ�றி  $தி�ம.0.05.08.1 



 3�ெநறி யாேல 3�பத� ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.05.08.2 

 க�ம நிய� ஆதி ைக வி*/  

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.05.08.3 

 �5ய சமதி ஆ� H= மைற ேயா, ேக $தி�ம.0.05.08.4 

 மைறேயா, அவேர மைறவ, ஆனா$ $தி�ம.0.05.09.1 

 மைறேயா, த� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த வா=ைமயி$ H=ைம 

$தி�ம.0.05.09.2 

 3ைறேயா, த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ம�& உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) ேகாலாகல� 

எ�& $தி�ம.0.05.09.3 

 அறிேவா, மைற ெததி�த_ெப.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) ஆேம $தி�ம.0.05.09.4 

 அ� த.ைம_ெப.(த.ைம_ெப.) 

P.ட_ெப.எ7.(P._வி.+*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�மைற அ�த��7 

$தி�ம.0.05.10.1 

 சி�ைத ெச= அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) ேச��_ெப.எ7.(ேச,-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெச!�#வி $தி�ம.0.05.10.2 

 ந��த$ இ$ைல நரபதி ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.05.10.3 

 அ�தி@� ச�தி@� ஆ3தி ப.Mேம $தி�ம.0.05.10.4 

 வைச இ$ வி!" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) வா9� நில9� $தி�ம.0.06.01.1 

 திைச@� திைச ெப& ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 3ழா�� $தி�ம.0.06.01.2 

 விைசய� ெப�கிய_ெப.எ7.(ெப�3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) �த$ ஆ� $தி�ம.0.06.01.3 



 அைச இலா அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) ஆ3தி ேவ*கிேல $தி�ம.0.06.01.4 

 ஆ3தி ேவ*3� அ�மைற அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) $தி�ம.0.06.02.1 

 ேபா கதி நா%" #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) ெகா/�� உ.Mவ, $தி�ம.0.06.02.2 

 தா� விதி ேவ.%� தைல"ப/ ெம=�ெநறி $தி�ம.0.06.02.3 

 தா� அறிவாேல தைல" ப*ட வாேற $தி�ம.0.06.02.4 

 அைண �ைண அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) அ>கி@0 அ>கி $தி�ம.0.06.03.1 

 அைண �ைண ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அத� உ0 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆன $தி�ம.0.06.03.2 

 இைண �ைண யாம��_ெப.(யாம�_ெப.+அ��_சா5.) 

இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) $தி�ம.0.06.03.3 

 �ைண அைண ஆய� ஓ, H= ெநறியாேம $தி�ம.0.06.03.4 

 தாேன வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப�& 

இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) த5�திட $தி�ம.0.06.04.1 

 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) விட" ப/� ஏ� ஒ�ைற நாடா� 

$தி�ம.0.06.04.2 

 P ேமD நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) �க� #.ணிய ேபாகனா= 

$தி�ம.0.06.04.3 

 ஓ ேமD� ஓ, ஆ3தி அவி உ.ணேவ $தி�ம.0.06.04.4 

 ெந= நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ5@� 

ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) )டேர 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.06.05.1 

 ைம நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ5@� வைக அறிவா, 

க*3 $தி�ம.0.06.05.2 



 ைம நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அவி6 த�ம�தி� ஆ� 

எ�&� $தி�ம.0.06.05.3 

 ெச= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) தB ய�வாேம $தி�ம.0.06.05.4 

 பாழி அக�� எ5@� தி5ேபா$ இ*/ $தி�ம.0.06.06.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அக�� உ&விைன ேநா=_ெப.(ேநா=_ெப.) பல 

$தி�ம.0.06.06.2 

 வாழி_விய>.வி.�.(வா6_வி.+இ_விய>.வி.�.3றி.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>கி உதி க அைவ 

வி!�_ெப.எ7.(வி!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.06.06.3 

 வ Bழி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>கி விைன )/� ஆேம 

$தி�ம.0.06.06.4 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) ேக/ எ�& ��ேன 

பைட�த $தி�ம.0.06.07.1 

 வ�� ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) 

த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தைலவைன 

நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.06.07.2 

 வ�� ெச$வ�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.06.07.3 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெச$வ�� ஆ3தி ேவ*க நி�றாேர $தி�ம.0.06.07.4 

 ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )டராைன உல"# இலி நாதைன $தி�ம.0.06.08.1 

 ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

எ� உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) இ� கி�ற $தி�ம.0.06.08.2 



 க. )டேரா� உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� 

கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

$தி�ம.0.06.08.3 

 த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) )ட, ஓம� தைலவ9� ஆேம $தி�ம.0.06.08.4 

 ஓம��0 அ>கியி� உ0 உள� எ� இைற $தி�ம.0.06.09.1 

 ஈம��0 அ>கி இரத� ெகா0வா� உள� $தி�ம.0.06.09.2 

 ேவம��0 அ>கி விைளD விைன  கட$_ெப.(கட$_ெப.) $தி�ம.0.06.09.3 

 ேகாம��0 அ>கி 3ைர கட$_ெப.(கட$_ெப.) தாேன $தி�ம.0.06.09.4 

 அ>கி நி&��� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ, ஆர�� $தி�ம.0.06.10.1 

 அ>கி இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைக அ�0 

ெச=தவ, $தி�ம.0.06.10.2 

 எ>3� நி&�தி இைள"ப" ெப��பதி $தி�ம.0.06.10.3 

 ெபா>கி_வி.எ7.(ெபா>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி&��� #க6 அ� ஆேம 

$தி�ம.0.06.10.4 

 க$லா அரச9� கால9� ேந, ஒ"ப, $தி�ம.0.07.01.1 

 க$லா அரசனி$ கால� மிக_3ைற.எ7.(மி3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ந$ல�_3றி.வி.�.(ந$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.0.07.01.2 

 க$லா அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) ஓரா� ெகா$ எ�பா� 

$தி�ம.0.07.01.3 

 ந$லாைர  கால� நMக நி$லாேன $தி�ம.0.07.01.4 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) நா*%$ தவ ெநறி 

$தி�ம.0.07.02.1 



 நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� நா% அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ெநறி நாடா� ஏ$ $தி�ம.0.07.02.2 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� நா/ ெக/2ட ந.M� ஆ$ $தி�ம.0.07.02.3 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) நரபதி 3�&ேம 

$தி�ம.0.07.02.4 

 ேவட ெநறிநி$லா, ேவட� P./ எ�பய� $தி�ம.0.07.03.1 

 ேவட ெநறி நி�ேபா, ேவட� ெம= ேவடேம $தி�ம.0.07.03.2 

 ேவட ெநறி நி$லா, த�ைம விற$_ெப.(விற$_ெப.) ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) 

$தி�ம.0.07.03.3 

 ேவட ெநறி ெச=தா$ வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.0.07.03.4 

 2ட� ெகடாேதா, சிைக N$ �த$ ெகா0ளி$ $தி�ம.0.07.04.1 

 வா/�_ெப.எ7.(வா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) #வி@� ெப� வா6D 

ம�ன9� $தி�ம.0.07.04.2 

 ப/ீ_ெப.(ப/ீ_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆதலா$ ேப,�� 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.07.04.3 

 ஆட� பர N$ சிைக அ&�தா$ ந�ேற $தி�ம.0.07.04.4 

 ஞான� இலாதா, சைட சிைக N$ 

ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.07.05.1 

 ஞானிக0 ேபால ந%  கி�றவ, த�ைம $தி�ம.0.07.05.2 

 ஞானி களாேல நரபதி ேசாதி�� $தி�ம.0.07.05.3 

 ஞா� உ./ ஆ 3த$ நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நா*%�ேக $தி�ம.0.07.05.4 



 ஆைவ@� பாைவ@� ம�ற அறேவாைர@� $தி�ம.0.07.06.1 

 ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) 

ேபா�&�_ெப.எ7.(ேபா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி� 

ேவட�தாைர@� $தி�ம.0.07.06.2 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) 

கா"பவ�_வி.அ.ெப.(கா_வி.+""_இ.இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ�_ெப.) காவா� 

ஒழிவேன$ $தி�ம.0.07.06.3 

 ேமD� ம&ைம 3 மீளா நரகேம $தி�ம.0.07.06.4 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) த� ��தி@� ெச$வ��_ெப.(ெச$வ�_ெப.+உ�_சா5.) 

ேவ.%�_நி.எ7.(ேவ./_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) $தி�ம.0.07.07.1 

 மற��� அற ெநறிேய ஆ�ற$_ெப.(ஆ�ற$_ெப.) ேவ./� $தி�ம.0.07.07.2 

 சிற�த_ெப.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நB, ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

ெச= ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) யாைவ@� $தி�ம.0.07.07.3 

 அைற�தி%$ ேவ�த9 3 ஆறி$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆேம $தி�ம.0.07.07.4 

 ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) உலைக மிக_3ைற.எ7.(மி3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) கா"ப� $தி�ம.0.07.08.1 

 வா=�த மனித,க0 அIவழியா= நி�ப, $தி�ம.0.07.08.2 

 ேப,�� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலைக" பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) ெகா0ள� 

தா� ெகா0ள" $தி�ம.0.07.08.3 

 பா=�த_ெப.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #லி_ெப.(#லி_ெப.) அ�ன 

பாவக� தாேன $தி�ம.0.07.08.4 

 கா$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) க*%  

கன$_ெப.(கன$_ெப.) ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ேம$ ஏ�றி" $தி�ம.0.07.09.1 



 பா$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேசாம� 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) ப�றி உ.ணாேதா, $தி�ம.0.07.09.2 

 மா$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேதறைல 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ம�ளைர 

$தி�ம.0.07.09.3 

 ேம$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) த.ட� ெச= 

ேவ�த�கடேன $தி�ம.0.07.09.4 

 த� த� சமய� த3தி_ெப.(த3தி_ெப.) நி$லாதாைர $தி�ம.0.07.10.1 

 அ�த� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ெசா�ன_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆகம N$ெநறி 

$தி�ம.0.07.10.2 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ�.) த.ட�� 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ�ைம இ$ 

இ�ைம ேக $தி�ம.0.07.10.3 

 ெம=� த.ட� ெச=வ� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) கடேன $தி�ம.0.07.10.4 

 அ�� ஊ&� மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நB, அதனாேல $தி�ம.0.08.1.1 

 அ�� ஊ&� ப$ மர�_ெப.(மர�_ெப.) பா, மிைச ேதா�&� $தி�ம.0.08.1.2 

 க�<& ெத>3_ெப.(ெத>3_ெப.) க��ெபா/_ெப.(க��#_ெப.+ஒ/_க�.ேவ.) 

வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) $தி�ம.0.08.1.3 

 அ�� ஊ&� காJசிைர ஆ>3 அ� ஆேம $தி�ம.0.08.1.4 

 வைர இைட நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) நB, அ�வி $தி�ம.0.08.2.1 

 உைர இ$ைல உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) அக�� 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊ& $தி�ம.0.08.2.2 



 Fைர இ$ைல மா) இ$ைல 

F.ணிய_ெப.எ7.(F._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெத.ண B,  $தி�ம.0.08.2.3 

 கைர இ$ைல எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) க!மணி யாேற $தி�ம.0.08.2.4 

 ஆ, 3� இ/மி� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) எ�ன� மி� $தி�ம.0.09.01.1 

 பா,��_வி.எ7.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ.மி� பழ�ெபா�0 

ேபா�ற� மி� $தி�ம.0.09.01.2 

 ேவ*ைக உைடய,ீ விைர��_வி.எ7.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஒ$ைல உ.ண�மி� $தி�ம.0.09.01.3 

 கா ைக_ெப.(கா ைக_ெப.) கைர�� 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) அறிமிேன $தி�ம.0.09.01.4 

 தா� அறிவா, அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) தா0_ெப.(தா0_ெப.) பணிவா, 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.0.09.02.1 

 தா� அறிவா, அற�_ெப.(அற�_ெப.) தா>கி நி�றா, 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.0.09.02.2 

 தா� அறிவா, சில த��வ, ஆவ,க0 $தி�ம.0.09.02.3 

 தா� அறிவா, 3� தம,பர� ஆேம $தி�ம.0.09.02.4 

 யாவ, 3� ஆ� இைறவ�3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப7சிைல $தி�ம.0.09.03.1 

 யாவ, 3� ஆ� ப)D 3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வா= உைற $தி�ம.0.09.03.2 

 யாவ, 3� ஆ� உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேபா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக"பி% $தி�ம.0.09.03.3 

 யாவ, 3� ஆ� பிற, 3 இ�9ைரதாேன $தி�ம.0.09.03.4 



 அ�& நி�றா, உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஊேண அற� எ�9� $தி�ம.0.09.04.1 

 க�றன ேபாத� கம6பவ, மானிட, $தி�ம.0.09.04.2 

 உ�&நி�& ஆ>3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <வ$ 3ள�தினி$ $தி�ம.0.09.04.3 

 ப�றி வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) அறியாேர $தி�ம.0.09.04.4 

 அ! கிைன ஓ*% அறிைவ நிைறய,ீ $தி�ம.0.09.05.1 

 த! கிய நாளி$ த�ம�� ெச=ய,ீ $தி�ம.0.09.05.2 

 விழி�� இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� ெச=வ B, 

ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.0.09.05.3 

 விழ  கவ�& எ� ெச=வ B, ஏைழ ெநJசீேர $தி�ம.0.09.05.4 

 த�ைன அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) அல எ�னா� இ>3 $தி�ம.0.09.06.1 

 இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) 

அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இைளய,_ெப.(இைளய,_ெப.) எ�& ஓரா� $தி�ம.0.09.06.2 

 வ�ைமயி$_ெப.(வ�ைமயி$_ெப.) வ�தி/� <�ற� வ� ��ன� 

$தி�ம.0.09.06.3 

 த�ைமயி� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நBேர $தி�ம.0.09.06.4 

 �ற�தா� வழி�த$ )�ற�� இ$ைல $தி�ம.0.09.07.1 

 இற�தா� வழி�த$ இ�ப�� இ$ைல $தி�ம.0.09.07.2 



 மற�தா�_வி.�.(மற_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) வழி�த$ வ�தில� ஈச� 

$தி�ம.0.09.07.3 

 அறி�தா� அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) அளD அறிவாேர 

$தி�ம.0.09.07.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=வதா� ெச= தவ�� அIவழி 

$தி�ம.0.09.08.1 

 மா� ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) ஆக மதி 3� மனித, கா0 $தி�ம.0.09.08.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) ஆக உயி, கி�ற ப$ உயி, 

$தி�ம.0.09.08.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) எ�& நம� 

வ�வாேன $தி�ம.0.09.08.4 

 திைள 3� விைன  கட$_ெப.(கட$_ெப.) தB�& ேதாணி $தி�ம.0.09.09.1 

 இைள"பிைன நB 3�_ெப.எ7.(நB 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ� வழி 

உ./ $தி�ம.0.09.09.2 

 கிைள 3_ெப.எ7.(கிைள_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தன 3� அ ேக/ இ$ #கேழா� $தி�ம.0.09.09.3 

 விைள 3� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) ேம$ �ைண ஆேம 

$தி�ம.0.09.09.4 

 ப�& அ�வா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப�றிைன" 

பா,மிைச $தி�ம.0.09.10.1 

 அ�ற� உைரயா� அற ெநறி 3 அ$ல� $தி�ம.0.09.10.2 

 உ�& உ>களா$ ஒ�&� ஈ�த அ�ேவ �ைண $தி�ம.0.09.10.3 



 ம�& அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) ைவ�த வழி 

ெகா0G�_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆேற 

$தி�ம.0.09.10.4 

 எ*%" ப!�த இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) கனி வ B6�தன $தி�ம.0.10.01.1 

 ஒ*%ய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெச=யாதவ, 

ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) $தி�ம.0.10.01.2 

 வ*% ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈ*%ேய 

ம.ணி� �க�தி/� $தி�ம.0.10.01.3 

 ப*%" பதக, பய�_ெப.(பய�_ெப.) அறியாேர $தி�ம.0.10.01.4 

 ஒழி�தன கால>க0 ஊழி@� ேபாயின $தி�ம.0.10.02.1 

 கழி�தன க�பைன நாG� 3&கி" $தி�ம.0.10.02.2 

 பிழி�தன ேபால� த� ேப, இட, ஆ ைக $தி�ம.0.10.02.3 

 அழி�தன க./� அற�_ெப.(அற�_ெப.) அறியாேர $தி�ம.0.10.02.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

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

அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நிைன@� $தி�ம.0.10.03.1 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) சிவேலாக 

நக, 3" $தி�ம.0.10.03.2 

 #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) 

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

பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) ெபா=� ெமாழிேக*/ $தி�ம.0.10.03.3 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) அறிவா, பைக ம�னி நி�றாேர $தி�ம.0.10.03.4 

 இ�ம�� ேசாைக@� ஈைள@� ெவ"#� $தி�ம.0.10.04.1 



 த�ம� ெச=யாதவ, த� பால� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.0.10.04.2 

 உ�� இ% நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) உேராணி கழைல $தி�ம.0.10.04.3 

 த�ம� ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) ப க$ தாழ 

கிலாேவ $தி�ம.0.10.04.4 

 பரவ" ப/வா� பரமைன ஏ�தா, $தி�ம.0.10.05.1 

 இரவல, 3 ஈதைல ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) ஈயா, 

$தி�ம.0.10.05.2 

 கரக�தா$ நBரா*%  காைவ வள, கா, $தி�ம.0.10.05.3 

 நரக�தி$ நி�றிேரா நா0_ெப.(நா0_ெப.) எJசின Bேர $தி�ம.0.10.05.4 

 வழி நட"பா, இ�றி வாேனா, உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.0.10.06.1 

 கழி நட"பா, நட��_வி.எ7.(நட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ, க�"பா�� 

$தி�ம.0.10.06.2 

 அழி நட 3�_ெப.எ7.(நட_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

விைன மா) அற ஓ*%ட $தி�ம.0.10.06.3 

 வழி நட 3�_ெப.எ7.(நட_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அளD வ B6��_வி.எ7.(வ B6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�தாேர 

$தி�ம.0.10.06.4 

 கனி�தவ, ஈச� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) அ% கா.ப, $தி�ம.0.10.07.1 

 �ணி�தவ, ஈச� �ற க� அ� ஆ0வ, $தி�ம.0.10.07.2 

 மலி�தவ, மாG� �ைண@� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ�றி $தி�ம.0.10.07.3 

 ெமலி�த_ெப.எ7.(ெமலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சின�தி� உ0 

வ B6��_வி.எ7.(வ B6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�தாேர $தி�ம.0.10.07.4 



 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) இட, எ�& இற./_ெப.(இர./_ெப.) உற ைவ�த� 

$தி�ம.0.10.08.1 

 ��# அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ெச=ைகயினாேல �%�த� 

$தி�ம.0.10.08.2 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ� க./� ஈகிலா" ேபைதக0 $தி�ம.0.10.08.3 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) இலா,_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) சி�ைத 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) அறியாேர $தி�ம.0.10.08.4 

 ெக/வ�� ஆவ�� ேக/ இ$ #கேழா� $தி�ம.0.10.09.1 

 ந/D அ$ல ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�ப நாடD� 

ஒ*டா� $தி�ம.0.10.09.2 

 இ/வ�� ஈவ�� எ.Mமி� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $தி�ம.0.10.09.3 

 ப/வ� ெச=யி$ ப)_ெப.(ப)_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.0.10.09.4 

 ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) க�தி7 சில,_ெப.(சில,_ெப.) பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) 

வா6D எ9� $தி�ம.0.10.10.1 

 #$லறி வாளைர" ேபா�றி" #லராம$ $தி�ம.0.10.10.2 

 இ$ல� க�தி_வி.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இைறவைன 

ஏ��மி� $தி�ம.0.10.10.3 

 வி$லி இல 3 எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வி$ 3றி ஆேம 

$தி�ம.0.10.10.4 

 ஆ, அறிவா, எ>க0 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) ெப�ைமைய $தி�ம.0.11.1.1 

 ஆ, அறிவா, இ�த அகல�� நBள�� $தி�ம.0.11.1.2 

 ேப, அறியாத ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) )ட, ஒ�றதி� $தி�ம.0.11.1.3 



 ேவ, அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) விள�# 

கி�ேறேன $தி�ம.0.11.1.4 

 பாடவ$லா, ெநறிபாட அறிகிேல� $தி�ம.0.11.2.1 

 ஆடவ$லா, ெநறி ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அறிகிேல� 

$தி�ம.0.11.2.2 

 நாடவ$லா, ெநறி நாட அறிகிேல� $தி�ம.0.11.2.3 

 ேதடவ$லா, ெநறி ேதட கி$ேல� $தி�ம.0.11.2.4 

 ந�தி அ�0 ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நாதைர நா%%� 

$தி�ம.00.1.1.1 

 ந�திக0 நா$வ, சிவேயாக மா�னி $தி�ம.00.1.1.2 

 ம�& ெதா!த பதJசலி வியா  ரம, $தி�ம.00.1.1.3 

 எ�& இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) எ�ேனா/ எ.ம�� ஆேம 

$தி�ம.00.1.1.4 

 ந�தி அ�ளாேல நாத� ஆ� ேப, 

ெப�ேறா�_வி.�.(ேப&_வி.+��_இ.கா.+ஓ�_பட,.ப�.) $தி�ம.00.1.2.1 

 ந�தி அ�ளாேல 2லைன நா%ேனா� $தி�ம.00.1.2.2 

 ந�தி அ�0 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) எ� ெச@� நா*%னி$ 

$தி�ம.00.1.2.3 

 ந�தி வழிகா*ட யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இ��ேதேன $தி�ம.00.1.2.4 

 நா$வ�� நா� திைச 3 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) நாத,க0 $தி�ம.00.1.3.1 

 நா$வ�� நானாவித" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ைக ெகா./ $தி�ம.00.1.3.2 

 நா$வ�� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ெப�ற� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

ெப&க_விய>.வி.�.(ெப&_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) என $தி�ம.00.1.3.3 



 நா$வ�� ேதவரா= நாத, ஆனா,கேள $தி�ம.00.1.3.4 

 ம�திர� ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வழி�ைற 

மாலா>க� $தி�ம.00.1.4.1 

 இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) ேசாம� பிரம� உ��திர� $தி�ம.00.1.4.2 

 க���  காலா>கி கJச மைலயேனா/ $தி�ம.00.1.4.3 

 இ�த எ!வ�� எ� வழி யாேம_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.+ஏ_சா5.) $தி�ம.00.1.4.4 

 ெமாழி�த� 2வ, 3� நா$வ, 3� ஈச� $தி�ம.00.1.5.1 

 ஒழி�த_ெப.எ7.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

இற"#� பிற"#� $தி�ம.00.1.5.2 

 ெச!�)ட, 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஒளி 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$தி�ம.00.1.5.3 

 கழி�த_ெப.எ7.(கழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெப�ைமைய  கா*ட 

கிலாேன $தி�ம.00.1.5.4 

 த��வ ஞான� உைர�த� தா6வைர $தி�ம.00.1.6.1 

 ��தி 3 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �னிவ�� 

ேதவ�� $தி�ம.00.1.6.2 

 ஒ��ட� ேவறா= இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

�திெச@� $தி�ம.00.1.6.3 

 ப�திைமயா$ இ"பய� அறியாேர $தி�ம.00.1.6.4 

 ந�தி இைண அ% யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம$ 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.00.2.01.1 

 #�தியி� உ0ேள #க" ெப=�_வி.எ7.(ெப=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ேபா�றிெச=� $தி�ம.00.2.01.2 



 அ�திமதி #ைன அர� அ% நா0ெதா&� $தி�ம.00.2.01.3 

 சி�ைத ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆகம� ெச"ப$ 

உ�ேறேன $தி�ம.00.2.01.4 

 ெச"#� சிவாகம� எ�9� அ"ேப, ெப�&� $தி�ம.00.2.02.1 

 அ"ப% ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ�0 ந�திதா0 

ெப�&� $தி�ம.00.2.02.2 

 த"# இலா ம�றி$ தனி  <��  

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.00.2.02.3 

 ஒ"# இ$ எ!ேகா% @க� இ��ேதேன $தி�ம.00.2.02.4 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) 

காரண� ேக0 இ�திரேன $தி�ம.00.2.03.1 

 ெபா��திய_ெப.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெச$வ" #வனா பதி 

ஆ� $தி�ம.00.2.03.2 

 அ��தவ7 ெச$விைய7 ேசவி�� அ%ேய� $தி�ம.00.2.03.3 

 ப5��_வி.எ7.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� 

வ�தன�_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ப�தியினாேல $தி�ம.00.2.03.4 

 மாலா>கேன இ>3 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காரண� $தி�ம.00.2.04.1 

 நBலா>க ேமனியா0 ேந5ைழயா0 ஒ/ $தி�ம.00.2.04.2 

 சீலா>க ேவத�ைத7 ெச"ப வ�ேதேன $தி�ம.00.2.04.4 

 ேந5ைழ ஆவா0 நிரதிச ஆன�த" $தி�ம.00.2.05.1 

 ேப, உைடயா0 எ� பிற"# அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆ.டவ0 $தி�ம.00.2.05.2 



 சீ, உைடயா0 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆவ/ த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) 

�ைற_ெப.(�ைற_ெப.) $தி�ம.00.2.05.3 

 சீ, உைடயா0 பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேதேன $தி�ம.00.2.05.4 

 ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேத� சிவ 

ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ப>கைன7 $தி�ம.00.2.06.1 

 ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேத� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆவ/ த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) �ைற_ெப.(�ைற_ெப.) 

$தி�ம.00.2.06.2 

 ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேத� சிவ ேபாதியி� 

நBழலி$ $தி�ம.00.2.06.3 

 ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேத� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) நாம>க0 ஓதிேய $தி�ம.00.2.06.4 

 அக$ இட�தா, ெம=ைய அ.ட�� வி�ைத" $தி�ம.00.2.07.1 

 #க$_ெப.(#க$_ெப.) இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) எ�ெம=ைய" ேபாத 

வி*டாைன" $தி�ம.00.2.07.2 

 பக$_ெப.(பக$_ெப.) இட��� இரD� 

பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஏ�தி_வி.எ7.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.00.2.07.3 

 இக$ இட�ேத இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

நி>கி_வி.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�ேறேன $தி�ம.00.2.07.4 

 இ��ேத� இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) காய�ேத எ. இலி ேகா% $தி�ம.00.2.08.1 

 இ��ேத� இரா" பக$_ெப.(பக$_ெப.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இட�ேத $தி�ம.00.2.08.2 

 இ��ேத� இைமயவ, ஏ��� பத�ேத $தி�ம.00.2.08.3 



 இ��ேத� எ� ந�தி இைண அ%  கீேழ $தி�ம.00.2.08.4 

 ஞான� தைலவித� ந�தி நக, # 3 $தி�ம.00.2.09.1 

 ஊன� இ$ ஒ�ப� ேகா% உக� த90 $தி�ம.00.2.09.2 

 ஞான" பா$ ஆ*%_வி.எ7.(ஆ*/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நாதைன 

அ,7சி�� $தி�ம.00.2.09.3 

 யா9� இ��ேத� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேபாதியி� கீேழ $தி�ம.00.2.09.4 

 ெச$கி�ற ஆ& அறி சிவ �னி சி�தச� $தி�ம.00.2.10.1 

 ெவ$கி�ற ஞான�� மி 3 ஓ, �னிவரா=" $தி�ம.00.2.10.2 

 ப$கி�ற ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) அ)ர,_ெப.(அ)ர,_ெப.) நர, த�பா$ 

$தி�ம.00.2.10.3 

 ஒ$கி�ற வா�_ெப.(வா�_ெப.) வழி ஊ/ வ�ேதேன $தி�ம.00.2.10.4 

 சி�த�தி� உ0ேள சிற கி�ற N$களி$ $தி�ம.00.2.11.1 

 உ�தம� ஆகேவ ஓதிய ேவத�தி� $தி�ம.00.2.11.2 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உடைல@� உ0 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உ�ப�தி $தி�ம.00.2.11.3 

 அ�த� என 3 இ>3 அ�ளா$ அளி�தேத $தி�ம.00.2.11.4 

 ேந,�தி/ 2ல ச5ைய ெநறி இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) எ�& 

$தி�ம.00.2.12.1 

 ஆ=�தி/� காலா>கி கJச மைலயமா� $தி�ம.00.2.12.2 

 ஓ,�தி/� க��� ேக.மி�க0 Pதல�� $தி�ம.00.2.12.3 

 ஓ,�தி/J )�த ைசவ�� உயி, அேத $தி�ம.00.2.12.4 



 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

ெப&க_விய>.வி.�.(ெப&_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) 

இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) $தி�ம.00.2.13.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ப�றி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மைற" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ெசா$லி%� $தி�ம.00.2.13.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ப�றி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

உண, உ& ம�திர� $தி�ம.00.2.13.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ப�ற" ப�ற� தைல"ப/� தாேன $தி�ம.00.2.13.4 

 பிற"# இலி நாதைன" ேப, ந�தி த�ைன7 $தி�ம.00.2.14.1 

 சிற"ெபா/ வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ைக <"பி $தி�ம.00.2.14.2 

 மற"# இல, ெநJசி90 ம�திர மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $தி�ம.00.2.14.3 

 உைற" ெபா/� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓத�� ஆேம $தி�ம.00.2.14.4 

 சதாசிவ� த��வ� ��தமி6 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) $தி�ம.00.2.15.1 

 மிதாசனியா� இ��ேத� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $தி�ம.00.2.15.2 

 இதாசனியா� இ��ேத� மன நி>கி_வி.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.00.2.15.3 

 உதாசனியா� உடேன உண,�ேதமா$ $தி�ம.00.2.15.4 

 அ>கி மிகாைம ைவ�தா� உட$_ெப.(உட$_ெப.) ைவ�தா� $தி�ம.00.2.16.1 

 எ>3� மிகாைம ைவ�தா� உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏைழ@� $தி�ம.00.2.16.2 

 த>கி மிகாைம ைவ�தா� தமி67 சா�திர� $தி�ம.00.2.16.3 



 ெபா>கி_வி.எ7.(ெபா>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) மிகாைம ைவ�தா� 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) தா9ேம $தி�ம.00.2.16.4 

 ப.%த, ஆவா, பதிெனட/" பாைட@� $தி�ம.00.2.17.1 

 க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

<&� க��தறிவா, எ�க $தி�ம.00.2.17.2 

 ப.%த, த>க0 பதிென*/" பாைட@� $தி�ம.00.2.17.3 

 அ.ட �தலா� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெசா�ன_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.00.2.17.4 

 பி�ைன நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�ேன பிறவி 

ெப&வ� $தி�ம.00.2.18.1 

 ��ைன ந�றாக_வி.அ.(ந�3_ெப.+ஆ3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) �ய$ 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=கில, $தி�ம.00.2.18.2 

 எ�ைன ந�றாக_வி.அ.(ந�3_ெப.+ஆ3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இைறவ� 

பைட�தன� $தி�ம.00.2.18.3 

 த�ைன ந�றாக� தமி6ெச=@மாேற $தி�ம.00.2.18.4 

 ெப�ற�� மா9� ம!D� பிறிD 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.00.2.19.1 

 த�பர� க�பைன ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

சராசர�� $தி�ம.00.2.19.2 

 அ�ற�� ந$கி_வி.எ7.(ந$3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அ%ேய� 

சிர�தினி$ $தி�ம.00.2.19.3 

 ந� பத�� அளி�தா� எ>க0 ந�திேய $தி�ம.00.2.19.4 

 ேஞய�ைத ஞான�ைத ஞா ��வ�திைன $தி�ம.00.2.20.1 

 மாய�ைத மா மாைய த�னி$ வ�� பைர $தி�ம.00.2.20.2 



 ஆய�ைத அ7சிவ� த�ைன யேகாசர $தி�ம.00.2.20.3 

 வ Bய�ைத ��&� விள கி இ*ேடேன $தி�ம.00.2.20.4 

 விள கி" பர� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெம=J 

ஞான7 ேசாதி $தி�ம.00.2.21.1 

 அள"# இ$ ெப�ைமய� ஆன�த ந�தி $தி�ம.00.2.21.2 

 �ள 3 அ&� ஆன�த  <�த� ெசா$ ேபா�� $தி�ம.00.2.21.3 

 வள"# இ$ கயிைல வழியி$ வ�ேதேன $தி�ம.00.2.21.4 

 ந�தி அ�ளாேல 2லைன நா%" பி� $தி�ம.00.2.22.1 

 ந�தி அ�ளாேல சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆயிேன� $தி�ம.00.2.22.2 

 ந�தி அ�ளா$ ெம=J ஞான��0 ந.ணிேன� $தி�ம.00.2.22.3 

 ந�தி அ�ளாேல நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இ��ேதேன $தி�ம.00.2.22.4 

 வி.ணி�& இழி��_வி.எ7.(இழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) விைன 3 

ஈடா= ெம=ெகா./ $தி�ம.1.01.01.1 

 த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

தாைள� தைல  காவ$_ெப.(காவ$_ெப.) �� 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.01.01.2 

 உ0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ� கி ஓ, ஒ"# இலா 

ஆன�த  $தி�ம.1.01.01.3 

 க. நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கா*%  களி�# 

அ&�தாேன $தி�ம.1.01.01.4 

 களி�# அ&�தா� எ>க0 க.Fத$ ந�தி $தி�ம.1.01.02.1 

 களி�# அ&�தா� அ�0 க. விழி" பி��  $தி�ம.1.01.02.2 

 களி�# அMகாத கதி, ஒளி கா*%" $தி�ம.1.01.02.3 



 பளி>கி$ பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) பதி�தா� பதிேய $தி�ம.1.01.02.4 

 பதி ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� என" பக, 2�றி$ $தி�ம.1.01.03.1 

 பதியிைன" ேபா$ ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� அனாதி $தி�ம.1.01.03.2 

 பதியிைன7 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அMகா" 

ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� $தி�ம.1.01.03.3 

 பதி அMகி$ ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� நி$லாேவ $தி�ம.1.01.03.4 

 ேவயி� எ!� கன$_ெப.(கன$_ெப.) ேபாேல இ� ெம= எ9� $தி�ம.1.01.04.1 

 ேகாயிலி$ இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3% 

ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேகா� ந�தி 

$தி�ம.1.01.04.2 

 தாயி9� ��மல� மா�றி� தயா எ�9� $தி�ம.1.01.04.3 

 ேதாய� அதா= எ!� K5ய�_ெப.(K5ய�_ெப.) ஆேம $தி�ம.1.01.04.4 

 K5ய கா�த�� K6 பJ)� ேபாலேவ $தி�ம.1.01.05.1 

 K5ய கா�த� K6 பJைச7 )*%டா $தி�ம.1.01.05.2 

 K5ய�_ெப.(K5ய�_ெப.) ச�நிதியி$ )/மா& ேபா$ $தி�ம.1.01.05.3 

 ஆ5ய� ேதா�ற�� அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மல>கேள $தி�ம.1.01.05.4 

 மல� கைள�தா� என மா�றி அ�ளி� $தி�ம.1.01.06.1 

 தல� கைள�தா� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன 

$தி�ம.1.01.06.2 

 #ல� கைள�தா� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெபா�வி� உ0 ந�தி 

$தி�ம.1.01.06.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) கைள�தா� உ0 நய�தா� அறி�ேத $தி�ம.1.01.06.4 



 அறி ஐ�#ல9ட� நா�ற� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.1.01.07.1 

 ெநறி அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) நB, ஆழ� ேபால $தி�ம.1.01.07.2 

 அறிவறி உ0ேள அழி�த� ேபால  $தி�ம.1.01.07.3 

 3றி அறிவி"பா� 3�பர� ஆேம $தி�ம.1.01.07.4 

 ஆ ேமDபா$ நB, பி5 கி�ற அ�ன�ேபா$ $தி�ம.1.01.08.1 

 தாேம தனி ம�றி$ த�ன� தனி நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) $தி�ம.1.01.08.2 

 தB ேமD ப$ கரண>கG0 

உ�றன_வி.�.(உ&_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட,.ப�.) 

$தி�ம.1.01.08.3 

 தா� ஏ6பிற"# எ5 சா,�தவி�தாேம $தி�ம.1.01.08.4 

 வி�ைத  ெக/��_வி.எ7.(ெக/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வியா  கிர�ேத 

மிக7 $தி�ம.1.01.09.1 

 )�த� �5ய� பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �ட 3 அற 

$தி�ம.1.01.09.2 

 ஒ��" #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) உயி, ஒ�றா= உட�ெபா/ $தி�ம.1.01.09.3 

 ெச�தி*/ இ�"ப, சிவேயாகியா,கேள $தி�ம.1.01.09.4 

 சிவ ேயாக� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) சி�த சி�� எ�& 

$தி�ம.1.01.10.1 

 தவ ேயாக�� உ0# 3� த�ெனாளி தானா= $தி�ம.1.01.10.2 

 அவேயாக� சாரா� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) பதி 

ேபாக_3ைற.எ7.(ேபா _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.1.01.10.3 



 நவ ேயாக ந�தி நம 3_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+ 3_ெகா.ேவ.) அளி�தாேன 

$தி�ம.1.01.10.4 

 அளி�தா� உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ>3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன 

உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) $தி�ம.1.01.11.1 

 அளி�தா� அமர, அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.1.01.11.2 

 அளி�தா� தி�ம�&0 ஆ/� தி��தா0 $தி�ம.1.01.11.3 

 அளி�தா� ேப, இ�ப�� அ�0 ெவளிதாேன $தி�ம.1.01.11.4 

 ெவளியி$ ெவளிேபா= விரவிய வா&� $தி�ம.1.01.12.1 

 அளியி$ அளிேபா= அட>கியவா&� $தி�ம.1.01.12.2 

 ஒளியி$ ஒளி ேபா= ஒ/>கிய_ெப.எ7.(ஒ/>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வா&� $தி�ம.1.01.12.3 

 ெதளி@� அவேர சிவ சி�த, தாேம $தி�ம.1.01.12.4 

 சி�த, சிவேலாக� இ>ேக ெத5சி�ேதா, $தி�ம.1.01.13.1 

 ச�த�� ச�த �%D� த��0 ெகா.ேடா, $தி�ம.1.01.13.2 

 நி�த, நிமல, நிராமய, நB0 பர $தி�ம.1.01.13.3 

 ��த, த� ��தி �த$ �"ப�� ஆேற $தி�ம.1.01.13.4 

 �"ப�� ஆ&� ப% ��தி ஏணியா= $தி�ம.1.01.14.1 

 ஒ"# இலா ஆன�த�� உ0 ஒளி# 37 $தி�ம.1.01.14.2 

 ெச"ப அ5ய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) க./ தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.01.14.3 

 அ"ப5) ஆக அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேர 

$தி�ம.1.01.14.4 



 இ��தா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

எ>3� தா� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.01.15.1 

 இ��தா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

யாைவ@� ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.01.15.2 

 இ��தா, �  கால�� இய$ைப  

3றி��_வி.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 $தி�ம.1.01.15.3 

 இ��தா, இழD வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ=திய_ெப.எ7.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசா�ேப $தி�ம.1.01.15.4 

 ேசா�ப, இ�"ப� )�த ெவளியிேல $தி�ம.1.01.16.1 

 ேசா�ப, கிட"ப�� )�த ெவளியிேல $தி�ம.1.01.16.2 

 ேசா�ப, உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) )�தி �%�திடJ $தி�ம.1.01.16.3 

 ேசா�ப, க./ ஆர7 )�தி  க.H கேம $தி�ம.1.01.16.4 

 H>கி  க.டா, சிவேலாக�� த� உ0ேள $தி�ம.1.01.17.1 

 H>கி  க.டா, சிவ ேயாக�� த� உ0ேள $தி�ம.1.01.17.2 

 H>கி  க.டா, சிவ ேபாக�� த� உ0ேள $தி�ம.1.01.17.3 

 H>கி  க.டா, நிைல ெசா$வ� எIவாேற $தி�ம.1.01.17.4 

 எIவா& கா.பா� அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) தன 3 எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) 

$தி�ம.1.01.18.1 

 அIவா& அ�0 ெச=வா�_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) ஆதி 

அர� தா9� $தி�ம.1.01.18.2 

 ஒIவாத ம�&0 உைமகாண ஆ%/� $தி�ம.1.01.18.3 

 ெசIவானி$ ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ெச!� )ட, 

மாணி க� $தி�ம.1.01.18.4 



 மாணி க�� உ0ேள மரகத7 ேசாதியா= $தி�ம.1.01.19.1 

 மாணி க�� உ0ேள மரகத மாடமா= $தி�ம.1.01.19.2 

 ஆணி" ெபா� ம�றினி$ ஆ/� தி�  <ட�ைத" $தி�ம.1.01.19.3 

 ேபணி� ெதா!�_வி.எ7.(ெதா!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�ன ேப& 

ெப�றாேர $தி�ம.1.01.19.4 

 ெப�றா, உலகி$ பி5யா" ெப� ெநறி $தி�ம.1.01.20.1 

 ெப�றா, உலகி$ பிறவா" ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

$தி�ம.1.01.20.2 

 ெப�றா, அ� ம�றி$ பி5யா" ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேப& 

$தி�ம.1.01.20.3 

 ெப�றா, உல3ட� ேபசா" ெப�ைமேய $தி�ம.1.01.20.4 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) சி&ைம 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�பிரா� ேபா$ 

$தி�ம.1.01.21.1 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) எளிைம 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிவா, ஆ, $தி�ம.1.01.21.2 

 ஒ�ைம@0 ஆைமேபா$ உ0 ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) அட கி $தி�ம.1.01.21.3 

 இ�ைம@� ேக*/_வி.எ7.(ேக0_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தா, #ைர 

அ�ேற $தி�ம.1.01.21.4 

 #ைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பாலி� உ0 ெந= 

கல�தா� ேபா$ $தி�ம.1.01.22.1 

 திைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சி�ைத 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஆ5ய� ெச"#� $தி�ம.1.01.22.2 



 உைர அ�& உண,ேவா, உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) இ>3 ஒழி�தா$ 

$தி�ம.1.01.22.3 

 கைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி 

கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அச�தேம $தி�ம.1.01.22.4 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) �த$ ஐ��� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வழி� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) சா5$ $தி�ம.1.01.23.1 

 சி�� 37 சி�த�றி7 ேச,விட� ேவ& உ.ேடா $தி�ம.1.01.23.2 

 )�த ெவளியி$ )ட5$ )ட, ேச��_ெப.எ7.(ேச,-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.01.23.3 

 அ�த�_ெப.(அ�த�_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

3றி��_வி.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ./ ெகா0 அ"பிேல 

$தி�ம.1.01.23.4 

 அ"பினி$ <,ைம ஆதி�த� ெவ�ைமயா$ $தி�ம.1.01.24.1 

 உ"# என" ேப, ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�7 

ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அD� $தி�ம.1.01.24.2 

 அ"பினி$ <%ய� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆ3மா& ேபா$ $தி�ம.1.01.24.3 

 ெச"பினி$ சீவ� சிவ��0 அட>3ேம $தி�ம.1.01.24.4 

 அட>3� ேப, அ.ட�� அM அ.ட� 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 $தி�ம.1.01.25.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா.ட� இ$ைல இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

அ�றி ேவ& உ.ேடா $தி�ம.1.01.25.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெதா&� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

உயி, கைரகாணி$ $தி�ம.1.01.25.3 



 திட� ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) தி�வ% தாேன 

$தி�ம.1.01.25.4 

 தி�வ%ேய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

ேத5$ $தி�ம.1.01.26.1 

 தி�வ%ேய சிவேலாக� சி�தி கி$ $தி�ம.1.01.26.2 

 தி�வ%ேய ெச$ கதி அ� ெச"பி$ $தி�ம.1.01.26.3 

 தி�வ%ேய தJச� உ0 ெதளிவா, ேக $தி�ம.1.01.26.4 

 ெதளிD 3�வி� தி�ேமனி கா.ட$ $தி�ம.1.01.27.1 

 ெதளிD 3�வி� தி�நாம� ெச"ப$ $தி�ம.1.01.27.2 

 ெதளிD 3�வி� தி�வா,�ைத ேக*ட$ $தி�ம.1.01.27.3 

 ெதளிD 3�உ� சி�தி�த$ தாேன $தி�ம.1.01.27.4 

 தாேன #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ��� த�வச� ஆயி/� $தி�ம.1.01.28.1 

 தாேன #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ��� த�வச� ேபாயி/� $தி�ம.1.01.28.2 

 தாேன #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ��� த�னி$ மைடமா&� $தி�ம.1.01.28.3 

 தாேன தனி�� எ�பிரா� தைன7 ச�தி�ேத $தி�ம.1.01.28.4 

 ச�தி"ப� ந�தி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) தி��தா0 இைண $தி�ம.1.01.29.1 

 சி�தி"ப� ந�தி ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) தி�ேமனி 

$தி�ம.1.01.29.2 

 வ�தி"ப� ந�தி நாம� எ� வா=ைமயா$ $தி�ம.1.01.29.3 

 #�தி 30 நி�ப� ந�தி ெபா� ேபாதேம $தி�ம.1.01.29.4 

 ேபாத� த�� எ>க0 #.ணிய ந�திைய" $தி�ம.1.01.30.1 



 ேபாத� தனி$ ைவ��" #.ணிய, ஆயினா, $தி�ம.1.01.30.2 

 நாத� நட�தா$ நயன� களி<ர $தி�ம.1.01.30.3 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) �தி�திட" ேபா= அைட�தா, வி.ேண $தி�ம.1.01.30.4 

 ம._ெப.(ம._ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) க.R, இ�வைக" 

பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) $தி�ம.1.02.01.1 

 தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) எ�& இ��த� தBவிைன ேச,�த� $தி�ம.1.02.01.2 

 வி._ெப.(வி._ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நB, 

வ Bழி� மீ./� ம._ெப.(ம._ெப.) ஆனா$ ேபா$ $தி�ம.1.02.01.3 

 எ. இ�றி மா�த,_ெப.(மா�த,_ெப.) இற கி�ற வாேற $தி�ம.1.02.01.4 

 ப.ட� ெப= <ைர பழகி வி!�த கா$ $தி�ம.1.02.02.1 

 உ.ட அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெப.%�� ம கG� பி� ெசலா, 

$தி�ம.1.02.02.2 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) விரத�� ஞான�� 

அ$ல� $தி�ம.1.02.02.3 

 ம.% அவ�ட� வழிநடவாேத $தி�ம.1.02.02.4 

 ஊ, எலா� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

ஒலி க_3ைற.எ7.(ஒலி  _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ!தி*/" $தி�ம.1.02.03.1 

 ேப5ைர நB கி" பிண� எ�& ேப, இ*/7 $தி�ம.1.02.03.2 

 Kைர அ� கா*/ இைட  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேபா= )*%*/ 

$தி�ம.1.02.03.3 

 நB5னி$ 26கி நிைன"# ஒழி�தா, கேள $தி�ம.1.02.03.4 

 கா�� இற./_ெப.(இர./_ெப.) �க*/ அல  ெக�& உள $தி�ம.1.02.04.1 



 பா�0 ப�� கழி �"ப�� இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள $தி�ம.1.02.04.2 

 ேம$ உள <ைர பி5@� பி5�தா$_நி.எ7.(பி5_வி.+��_இ.கா.+ஆ$_நி.எ7.3றி.) 

�� $தி�ம.1.02.04.3 

 ேபா$ உயி, மீள" #க அறியாேத $தி�ம.1.02.04.4 

 சீ ைக விைள�த� ெச=விைன �*/ இ�ற $தி�ம.1.02.05.1 

 ஆ ைக "55�த_ெப.எ7.(பி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அல3 ப!�த� 

$தி�ம.1.02.05.2 

 2 கினி$ ைகைவ�� 2/ இ*/  ெகா./ேபா=  $தி�ம.1.02.05.3 

 கா ைக 3" பலி கா*%ய வாேற $தி�ம.1.02.05.4 

 அட" ப.ணி ைவ�தா, அ%சிைல உ.டா, $தி�ம.1.02.06.1 

 மட  ெகா%யா ெரா/ ம�தண� ெகா.டா, $தி�ம.1.02.06.2 

 இட" ப கேம இைற ெநா�த�_ெதா.ெப.(ெநா_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

எ�றா, $தி�ம.1.02.06.3 

 கிட க" ப/�தா, கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�தாேர 

$தி�ம.1.02.06.4 

 ம�ற�ேத ந�பி மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) எ/�த� $தி�ம.1.02.07.1 

 ம�ற�ேத ந�பி சிவிைக ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஏறினா� $தி�ம.1.02.07.2 

 ம�ற�ேத ந�பி � ேகா% வழ>கினா� $தி�ம.1.02.07.3 

 ெச�ற�தா எ�ன� தி5�தில� தாேன $தி�ம.1.02.07.4 

 வாச�தி ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

#ண,�த_ெப.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ"பதி $தி�ம.1.02.08.1 

 ேநச� ெதவி*% நிைன"# ஒழிவா, பி�ைன $தி�ம.1.02.08.2 



 ஆ ச�தி ேம$ ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அைமய 

அ!தி*/" $தி�ம.1.02.08.3 

 பாச� தB )*/" பலி அ*%னா,கேள $தி�ம.1.02.08.4 

 ைகவி*/ நா%  க��� அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ7சற $தி�ம.1.02.09.1 

 ெந= அ*%7 ேசா& 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஐவ�� 

ேபாயினா, $தி�ம.1.02.09.2 

 ைம இ*ட க.ணாG� மா/� இ� கேவ $தி�ம.1.02.09.3 

 ெம= வி*/" ேபாக_3ைற.எ7.(ேபா _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) விைட 

ெகா0G�_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆேற 

$தி�ம.1.02.09.4 

 ப�த$ பி5�த�_ெதா.ெப.(பி5_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ப.டார� க*/ 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.02.10.1 

 ஒ�ப� வாச�� ஒ க அைட�தன $தி�ம.1.02.10.2 

 ��#& கால�_ெப.(கால�_ெப.) �5)வர ேம$ ேம$ $தி�ம.1.02.10.3 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உைடயா,க0 

அ!�_வி.எ7.(அ!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அக�றா, கேள $தி�ம.1.02.10.4 

 நா*/ 3 நாயக� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ஊ,� தைலமக� $தி�ம.1.02.11.1 

 கா*/7 சிவிைக ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஏறி  கைட�ைற $தி�ம.1.02.11.2 

 நா*டா,க0 பி�ெச$ல ��ேன பைற ெகா*ட $தி�ம.1.02.11.3 

 நா*/ 3 ந�பி நட கி�ற வாேற $தி�ம.1.02.11.4 

 �"ப�� �"ப�� �"ப�� அ&வ�� $தி�ம.1.02.12.1 



 ெச"ப மதி0 உைட  ேகாயி�0 வா6பவ, $தி�ம.1.02.12.2 

 ெச"ப மதி0 உைட  ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) சிைத�த பி� $தி�ம.1.02.12.3 

 ஒ"ப_3ைற.எ7./உ.உ�.(ஒ"#_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அைனவ�� ஓ*/ 

எ/�தா, கேள $தி�ம.1.02.12.4 

 ம� ஊ, 3ழலி@� மா/� மைன@� $தி�ம.1.02.13.1 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ஊ, 

ஒழிய_3ைற.எ7.(ஒழி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இதண� அ� ஏறி" $தி�ம.1.02.13.2 

 ெபா� ஊ, #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) )/ கா/_ெப.(கா/_ெப.) அ� 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.02.13.3 

 ம� ஊர வா>கிேய ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அக�றா,கேள $தி�ம.1.02.13.4 

 ைவ7ச அக$ உ�ற� க./ மனித,க0 $தி�ம.1.02.14.1 

 அ7ச அகலா� என நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ��ெபா�0 $தி�ம.1.02.14.2 

 பி7ச� வா="பி� ெதாட, உ& ம�றவ, $தி�ம.1.02.14.3 

 எ7ச அகலா நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இைள கி�ற 

வாேற $தி�ம.1.02.14.4 

 ஆ,��_வி.எ7.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� )�ற�� ெப.%�� 

ம கG� $தி�ம.1.02.15.1 

 ஊ,� �ைற  காேல ஒழிவ, ஒழி�த_ெப.எ7.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பி� $தி�ம.1.02.15.2 

 ேவ,� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேபா கி விற3 இ*/ எ52*% $தி�ம.1.02.15.3 

 நB,� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 263வ, நBதி இேலாேர $தி�ம.1.02.15.4 



 வள�� இைட ��ற� ேதா, மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) ��&� $தி�ம.1.02.16.1 

 3ள�தி� ம._ெப.(ம._ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3யவ� வைன�தா� 

$தி�ம.1.02.16.2 

 3ட� உைட�தா$ அைவ ஓ/ எ�& ைவ"ப, $தி�ம.1.02.16.3 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) உைட�தா$ இைற" ேபா�� ைவயாேர $தி�ம.1.02.16.4 

 ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) தைல" பறி ஆ& சைட உள $தி�ம.1.02.17.1 

 ச�தைவ �"ப� சா,D பதிென*/" $தி�ம.1.02.17.2 

 ப�த�� ஒ�ப� ப�தி பதிைன�� $தி�ம.1.02.17.3 

 ெவ��_வி.எ7.(ெவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ேம$ அறிேயாேம 

$தி�ம.1.02.17.4 

 அ�தி" பழ�� அைற கீைர ந$வி��� $தி�ம.1.02.18.1 

 ெகா�தி உைல" ெப=�_வி.எ7.(ெப=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) <6 அ*/ 

ைவ�தன, $தி�ம.1.02.18.2 

 அ�தி" பழ�ைத அைற  கீைர வி�� உ.ண  $தி�ம.1.02.18.3 

 க�தி எ/�தவ, கா/# காேர $தி�ம.1.02.18.4 

 ேம�� �க/ இ$ைல கீ!� வ%�# இ$ைல $தி�ம.1.02.19.1 

 கா�� இற./_ெப.(இர./_ெப.) �க*/ அல  

ெகா�&_வி.எ7.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ./ $தி�ம.1.02.19.2 

 ஓைலயா� ேம=�தவ, ஊ/ வ5யாைம $தி�ம.1.02.19.3 

 ேவைலயா� ேம=�த� ஓ, ெவ0ளி� தளிைகேய $தி�ம.1.02.19.4 



 <ட� கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ேகால>க0 

இ>3 இ$ைல $தி�ம.1.02.20.1 

 ஆ/� இைலய�� அ�ற� அ&த�� $தி�ம.1.02.20.2 

 பா/கி�றா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ப.ணி$ அ!�தி இ*/� $தி�ம.1.02.20.3 

 ேத%ய தBயினி$ தBய ைவ�தா,கேள $தி�ம.1.02.20.4 

 �*ைட_ெப.(�*ைட_ெப.) பிற�த� ��N& நாளினி$ $தி�ம.1.02.21.1 

 இ*ட� தா�_த�.).(தா�_த�.).) இைல ஏேத9� ஏைழகா0 $தி�ம.1.02.21.2 

 ப*ட� பா, மண�_ெப.(மண�_ெப.) ப�னிர./ ஆ.%னி$ $தி�ம.1.02.21.3 

 ெக*ட� எ! பதி$ ேக/ அறியேீர $தி�ம.1.02.21.4 

 இ%Jசி இ$ இ� க விள 3 எ5 

ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.1.02.22.1 

 �%Jச� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

�ழ>3வ, 2ட, $தி�ம.1.02.22.2 

 வி%Jசி இ�ளாவ� அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.1.02.22.3 

 ப%J) கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) பைத கி�ற 

வாேற $தி�ம.1.02.22.4 

 மட$_ெப.(மட$_ெப.) வி5 ெகா�ைறயா� மாய� பைட�த $தி�ம.1.02.23.1 

 உட�� உயி�� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) ெதாழாம$ $தி�ம.1.02.23.2 

 இட, பட,��_வி.எ7.(பட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏழா நரகி$ கிட"ப, 

$தி�ம.1.02.23.3 

 3ட, பட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தம, <"பி/� ஆேற $தி�ம.1.02.23.4 



 3ைட@� 3திைர@� ெகா�ற வாG� 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.02.24.1 

 இைட@� அ கால� இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ந/ேவ 

$தி�ம.1.02.24.2 

 #ைட@� மனிதனா, 

ேபா3�_ெப.எ7.(ேபா_வி.+ _ெபா�.உ�.+உ�_ெப.எ7.3றி.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ"ேபாேத $தி�ம.1.02.24.3 

 அைட@�_ெப.எ7.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல� ஆ, உயி, ஆேம $தி�ம.1.02.24.4 

 கா ைக_ெப.(கா ைக_ெப.) கவ5$ எ� க.டா, பழி கி$ எ� $தி�ம.1.02.25.1 

 பா$ �ளி ெப=யி$ எ� ப$ேலா,_ெப.(ப$ேலா,_ெப.) பழி7சி$ எ� 

$தி�ம.1.02.25.2 

 ேதா$ ைப@0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) அற7 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊ*/� $தி�ம.1.02.25.3 

 <�த� #ற"ப*/" ேபான_ெப.எ7.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) <*ைடேய $தி�ம.1.02.25.4 

 அ�G� அரச9� ஆைன@� ேத�� $தி�ம.1.03.1.1 

 ெபா�G� பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) ெகா0ள" ேபாவத� ��ன� $தி�ம.1.03.1.2 

 ெத�G� உயிெரா/� ெச$வைன7 ேச5� $தி�ம.1.03.1.3 

 ம�G� பிைனயவ� மாதவ� அ�ேற $தி�ம.1.03.1.4 

 இய 3 உ&தி>க0 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) பிழ�# 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.03.2.1 

 �ய 3 உ& ெச$வ�ைத7 ெசா$லD� ேவ.டா $தி�ம.1.03.2.2 



 மய 3 அற நா/மி� வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகாைன" $தி�ம.1.03.2.3 

 ெபய$_ெதா.ெப.(ெப=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ெகா.ட$_ெப.(ெகா.ட$_ெப.) 

ேபால" ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.1.03.2.4 

 த�ன� சாைய தன 3 உதவா� க./ $தி�ம.1.03.3.1 

 எ�ன� மா/ எ�& இ�"பா,க0 ஏைழக0 $தி�ம.1.03.3.2 

 உ� உயி, ேபா� உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஒ க" பிற�த� $தி�ம.1.03.3.3 

 க. அ� க. ஒளி க./ ெகாள Bேர $தி�ம.1.03.3.4 

 ஈ*%ய ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) P மண�_ெப.(மண�_ெப.) க./ இரத�� 

$தி�ம.1.03.4.1 

 <*%  ெகாண,�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) இைட 

ைவ�தி/� $தி�ம.1.03.4.2 

 ஓ*%� �ர�தி*ட� வலியா, ெகாள  $தி�ம.1.03.4.3 

 கா*%  ெகா/�த�_வி.�.(ெகா/_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ைகவி*ட 

வாேற $தி�ம.1.03.4.4 

 ேத�ற� ெதளிமி� ெதளி�தB, கல>க� மி� $தி�ம.1.03.5.1 

 ஆ�&" ெப� கி$ கல கி_வி.எ7.(கல 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

மல காேத $தி�ம.1.03.5.2 

 மா�றி  கைளவ B, ம&�� உ>க0 ெச$வ�ைத  $தி�ம.1.03.5.3 

 <�ற� வ�� கா$ 3தி க�� ஆேம $தி�ம.1.03.5.4 

 மகி6கி�ற ெச$வ��_ெப.(ெச$வ�_ெப.+உ�_சா5.) மா/� உடேன 

$தி�ம.1.03.6.1 



 கவி6கி�ற நB, மிைச7 

ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கல�_ெப.(கல�_ெப.) 

ேபா$ $தி�ம.1.03.6.2 

 அவி6கி�ற ஆ ைக 3� ஓ, வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) ேப& ஆக7 $தி�ம.1.03.6.3 

 சிமி6 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ைவ�தைம 

ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறியாேர $தி�ம.1.03.6.4 

 வா6D� மைனவி@� ம க0_ெப.(ம க0_ெப.) உட� பிற� $தி�ம.1.03.7.1 

 தா�� அளேவ� எம 3_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+ 3_ெகா.ேவ.) எ�ப, ஒ.ெபா�0 

$தி�ம.1.03.7.2 

 ேமD� அதைன விரD ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) 

க*3  $தி�ம.1.03.7.3 

 <D� �ைண ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) <ட�� ஆேம $தி�ம.1.03.7.4 

 ேவ*ைக மி3�த� ெம=ெகா0வா, இ>3 இைல $தி�ம.1.03.8.1 

 P*/� தறி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ேபா� வழி ஒ�ப� $தி�ம.1.03.8.2 

 நா*%ய தா=_ெப.(தா=_ெப.) தம, 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வண>கி" பி� $தி�ம.1.03.8.3 

 கா*%  ெகா/�தவ, ைக வி*ட வாேற $தி�ம.1.03.8.4 

 உட� ெபா/ உயி5ைட வி*ேடா/� ேபா� $தி�ம.1.03.9.1 

 அ/� ப5) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல அ.ணைல எ.M� 

$தி�ம.1.03.9.2 

 வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப5) ஆ=நி�ற ெம=� 

நம� Hத, $தி�ம.1.03.9.3 

 )/� ப5ச�ைத@� K6கிலாேர $தி�ம.1.03.9.4 



 கிழ 3 எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓ%ய 

ஞாயி&_ெப.(ஞாயி&_ெப.) ேம�ேக $தி�ம.1.04.1.1 

 விழ  க./� ேதறா, விழி இலா மா�த,_ெப.(மா�த,_ெப.) $தி�ம.1.04.1.2 

 3ழ  க�&_ெப.(க�&_ெப.) 2�� எ�தா=7 சில நாளி$ $தி�ம.1.04.1.3 

 விழ  க./� ேதறா, விய� உலேகாேர $தி�ம.1.04.1.4 

 ஆ./ பலD� கழி�தன அ"பைன" $தி�ம.1.04.2.1 

 P./ ெகா.டா�� #3�� அறிவா, இ$ைல $தி�ம.1.04.2.2 

 நB.டன கால>க0 நB./ ெகா/ கி9� $தி�ம.1.04.2.3 

 H./ விள கி� )ட, அறியாேர $தி�ம.1.04.2.4 

 ேத=�� அ�& ஒழி�த_ெப.எ7.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இளைம 

கைட �ைற $தி�ம.1.04.3.1 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி�ைன அ5ய க�ம>க0 

$தி�ம.1.04.3.2 

 பா=��_வி.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க>ைக" பட, சைட ந�திைய 

$தி�ம.1.04.3.3 

 ஓ,�� உ�&  ெகா0G�_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உயி, உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) ேபாேத $தி�ம.1.04.3.4 

 வி��#வ, �� எ�ைன ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) இய$_ெப.(இய$_ெப.) 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $தி�ம.1.04.4.1 

 க��#_ெப.(க��#_ெப.) தக,��  கைட  

ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நB, ேபா$ $தி�ம.1.04.4.2 



 அ��# ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ஆ= இைழயா, 3  

$தி�ம.1.04.4.3 

 க��#_ெப.(க��#_ெப.) ஒ��  காJசிர> கா@� ஒ�ேதேன $தி�ம.1.04.4.4 

 பால� இைளய� வி��த� என 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.04.5.1 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) கழிவன க./� அறிகிலா, $தி�ம.1.04.5.2 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ.ட� ஊ/ அ&�தா� அ% $தி�ம.1.04.5.3 

 ேம�� கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வி��#வ� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) $தி�ம.1.04.5.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ!�தவ, நி�த�� நி�த�� $தி�ம.1.04.6.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப/வ�� வா6நா0 கழிவ�� $தி�ம.1.04.6.2 

 சா�� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஈச� சலவிய� ஆகி�� $தி�ம.1.04.6.3 

 ஏல நிைன"பவ, 3 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெச=தாேன $தி�ம.1.04.6.4 

 க.ண�� கா= கதி ேரா9� உலகிைன $தி�ம.1.04.7.1 

 உ0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அள கி�ற� ஒ�&� 

அறிகிலா, $தி�ம.1.04.7.2 

 வி._ெப.(வி._ெப.) உ&வாைர@� விைன உ&வாைர@� $தி�ம.1.04.7.3 

 எ. உ&� �"பதி$ ஈ,�� ஒழி�தாேர $தி�ம.1.04.7.4 

 எ=திய_ெப.எ7.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நாளி$ இளைம கழியாைம 

$தி�ம.1.04.8.1 



 எ=திய_ெப.எ7.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நாளி$ இைசயினா$ 

ஏ��மி� $தி�ம.1.04.8.2 

 எ=திய_ெப.எ7.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நாளி$ எறிவ� அறியாம$ 

$தி�ம.1.04.8.3 

 எ=திய_ெப.எ7.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நாளி$ 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) க.ேடேன $தி�ம.1.04.8.4 

 தைழ  கி�ற ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தளி,� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) மல,  

ெகா�பி$_ெப.(ெகா�#_ெப.+இ$_இட.ேவ.) $தி�ம.1.05.01.1 

 இைழ  கி�ற� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) இற கி�ற க./� $தி�ம.1.05.01.2 

 பிைழ"# இ�றி எ�ெப�மா� அ% ஏ�தா, $தி�ம.1.05.01.3 

 அைழ கி�ற ேபா� 

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

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) தாேம $தி�ம.1.05.01.4 

 ஐவ, 3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெச= 

விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.1.05.02.1 

 ஐவ�� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ெச=ைய  கா�� வ�வா,க0 

$தி�ம.1.05.02.2 

 ஐவ, 3� நாயக� ஓைல வ�தலா$ $தி�ம.1.05.02.3 

 ஐவ�� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ெச=ைய  காவ$_ெப.(காவ$_ெப.) 

வி*டாேர $தி�ம.1.05.02.4 

 ம�தளி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உள தாள� இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள 

$தி�ம.1.05.03.1 

 அ��0ேள வா!� அரச�� அJ) உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) $தி�ம.1.05.03.2 



 அ��0ேள வா!� அரச9� அ>3 உள� $தி�ம.1.05.03.3 

 ம�தளி ம.ணா= மய>கிய_ெப.எ7.(மய>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வாேற $தி�ம.1.05.03.4 

 ேவ>கட நாதைன ேவதா�த  <�தைன $தி�ம.1.05.04.1 

 ேவ>கட�� உ0ேள விைளயா/ ந�திைய $தி�ம.1.05.04.2 

 ேவ>கட� எ�ேற விர3 அறியாதவ, $தி�ம.1.05.04.3 

 தா>க_3ைற.எ7.(தா>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, உயி, தா� அறியாேர 

$தி�ம.1.05.04.4 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உண,வா� திைச ப��� 

திவாகர� $தி�ம.1.05.05.1 

 அ�& உண,வா$ அள கி�ற� அறிகில, $தி�ம.1.05.05.2 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) இ� நில�தி� 

மனித,க0 $தி�ம.1.05.05.3 

 ெபா�& உண,வா5$ #ண, கி�ற மாயேம $தி�ம.1.05.05.4 

 மா& தி��தி வர�#_ெப.(வர�#_ெப.) இ*ட ப*%ைக $தி�ம.1.05.06.1 

 ப&ீ� அதைன" ெப5�_ெப.(ெப5�_ெப.) உண,�தா, இைல $தி�ம.1.05.06.2 

 <&� க�மயி, ெவ.மயி, ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.1.05.06.3 

 ஈ&� பிற"#� ஓ, ஆ./ எ9� நBேர $தி�ம.1.05.06.4 

 �/"# இ/ பாைன 3� ஒ�ேற அ5சி $தி�ம.1.05.07.1 

 அ/"# இ/ 2�றி�3� அJ) எ5ெகா0ளி $தி�ம.1.05.07.2 

 அ/�� எ5யாம$ ெகா/மி� அ5சி $தி�ம.1.05.07.3 



 வி/�தன நா0கG� ேம$ ெச�றனேவ $தி�ம.1.05.07.4 

 இ�#& வ./_ெப.(வ./_ெப.) இ>3 இனமல, ேம$ ேபா= $தி�ம.1.05.08.1 

 உ.ப� வாச ம� ேபா$ உயி, நிைல $தி�ம.1.05.08.2 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உற நா% நிைன கி�� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஒளி 

$தி�ம.1.05.08.3 

 க.#ற நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க���0 நி$லாேன 

$தி�ம.1.05.08.4 

 ஆ� விதி நா% அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெச=மி� அ�நில� $தி�ம.1.05.09.1 

 ேபா� விதி நா%" #னிதைன" ேபா�&_ஏவ.(ேபா�&_வி.) மி� $தி�ம.1.05.09.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) விதி ேவ./� அ� எ� ெசாலி� மானிட, 

$தி�ம.1.05.09.3 

 ஆ� விதி ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) வ$லா, ேக $தி�ம.1.05.09.4 

 அIவிய� ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெகட_3ைற.எ7.(ெக/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி$ல�மி� $தி�ம.1.05.10.1 

 ெவIவிய� ஆகி" பிற,ெபா�0 வIவ�மி� $தி�ம.1.05.10.2 

 ெசIவிய� ஆகி7 சிற��_வி.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேபா� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $தி�ம.1.05.10.3 

 தIவி  ெகா/ உ.மி� தைல" ப*ட ேபாேத $தி�ம.1.05.10.4 

 ப�& ஆய ந$3� Pைச 3� ப$மல, $தி�ம.1.06.1.1 

 ம�& ஓ, அM கைள  ெகா$லாைம ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) மல, 

$தி�ம.1.06.1.2 



 ந�றா, ந/ 3 அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தBப�� 

சி�த�� $தி�ம.1.06.1.3 

 உ�றா�� ஆவி அம,�திட� உ7சிேய $தி�ம.1.06.1.4 

 ெகா$லி/ 3�� எ�& <றிய மா கைள $தி�ம.1.06.2.1 

 வ$ல%  கார, வலி  கயி�றா$ க*%7 $தி�ம.1.06.2.2 

 ெச$லி/ நி$ எ�& தBவா= நர3 இைட $தி�ம.1.06.2.3 

 நி$லி/� எ�& நி&��வ, தாேம $தி�ம.1.06.2.4 

 ெபா$லா" #லாைல Fக��_ெப.எ7.(Fக,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

#ைலயைர $தி�ம.1.07.1.1 

 எ$லா�� காண இயம� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) H�வ, $தி�ம.1.07.1.2 

 ெச$லாக" ப�றி� தBவா= நரக�தி$ $தி�ம.1.07.1.3 

 ம$லா க� த0ளி மறி�� ைவ"பாேர $தி�ம.1.07.1.4 

 ெகாைலேய களDக0 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெபா= <ற$ $தி�ம.1.07.2.1 

 மைலவான பாதக� ஆ� அைவ நB கி� $தி�ம.1.07.2.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ% சா,�� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) சா,�ேதா, 3 $தி�ம.1.07.2.3 

 இைலயா� இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ஞான ஆன�த�� இ��தேல 

$தி�ம.1.07.2.4 

 ெகா�றிலாைர  ெகால7 ெசாலி  <றினா, $தி�ம.1.07.3.1 

 தி�றிலாைர� தின7 ெசாலி� ெத.%�தா, $தி�ம.1.07.3.2 

 ப�றியா" ப%யி$ பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ6 நர3 

$தி�ம.1.07.3.3 



 ஒ�றிவா, அர� ஆைணயி� உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) 

$தி�ம.1.07.3.4 

 ஆ�த மைனயா0 அக�தி$ இ� கேவ $தி�ம.1.08.1.1 

 கா�த மைனயாைள  கா�&� காைளய, $தி�ம.1.08.1.2 

 கா=7ச பலாவி� கனி உ.ண_3ைற.எ7.(உ._வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

மா*டாம$ $தி�ம.1.08.1.3 

 ஈ7ச� பழ�� 3 இட, உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற 

$தி�ம.1.08.1.4 

 தி��தி வள,�த ஓ, ேதமா> கனிைய $தி�ம.1.08.2.1 

 அ��த� எ�& எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அைறயி$ #ைத��" $தி�ம.1.08.2.2 

 ெபா��த�_ெப.(ெபா��த�_ெப.) இலாத #ளிமா> ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) ஏறி  

$தி�ம.1.08.2.3 

 க��� அறியாதவ, கா$ அ�றவாேற $தி�ம.1.08.2.4 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க.ட9� ேபாதைக 

யாG� $தி�ம.1.08.3.1 

 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மி�ெவளி ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�ேறா�� 

$தி�ம.1.08.3.2 

 ம�0 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மய$ உ& வா,க0 $தி�ம.1.08.3.3 

 ம�0 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சி�ைதைய 

மா�ற கி$லாேர $தி�ம.1.08.3.4 



 இைல நல ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) எ*% ப!�தா$ 

$தி�ம.1.09.1.1 

 3ைல நலவா� கனி ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உண$ ஆகா $தி�ம.1.09.1.2 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

�&வ$_ெப.(�&வ$_ெப.) 

ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) ேம$ $தி�ம.1.09.1.3 

 வில3& ெநJசிைன ெவ=� ெகா0ள Bேர $தி�ம.1.09.1.4 

 மைன #3வா,க0 மைனவிைய நா%$ $தி�ம.1.09.2.1 

 )ைன #3 நB, ேபா$ )ழி�� உட� 

வா>3�_ெப.எ7.(வா>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.09.2.2 

 கனD_ெப.(கனD_ெப.) அ� ேபால  கசி�� எ!� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

$தி�ம.1.09.2.3 

 நனD_ெப.(நனD_ெப.) அ� ேபாலD� நாட ஒ.ணாேத $தி�ம.1.09.2.4 

 இய$ உ&� வா6 ைக_ெப.(வா6 ைக_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பி% 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $தி�ம.1.09.3.1 

 #ய� உற" #$லி" #ண,�தவ, 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.09.3.2 

 மய$ உ&� வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) சா, இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

எ�பா, $தி�ம.1.09.3.3 

 அய$ உற" ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�தாேர $தி�ம.1.09.3.4 

 ைவயக�ேத மடவா ெரா/� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ� 

$தி�ம.1.09.4.1 



 ெம= அக�ேதா, உள� ைவ�த விதி அ� $தி�ம.1.09.4.2 

 ைகயக�ேத க��#_ெப.(க��#_ெப.) ஆைலயி� சா&ெகா0 $தி�ம.1.09.4.3 

 ெம=யக�ேத ெப&�_ெப.எ7.(ெப&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேவ�#_ெப.(ேவ�#_ெப.) அ�வாேம $தி�ம.1.09.4.4 

 ேகாைழ ஒ! க� 3ள�_ெப.(3ள�_ெப.) 2/ பாசியி$ $தி�ம.1.09.5.1 

 ஆழ ந/வா, அள"# உ&வா,கைள� $தி�ம.1.09.5.2 

 தாழ� �ட கி� த/ க இ$லா வி%$ $தி�ம.1.09.5.3 

 Pைழ Fைழ�தவ, ேபாகி�ற வாேற $தி�ம.1.09.5.4 

 #ைடைவ கிழி�த� ேபாயி�& வா6 ைக_ெப.(வா6 ைக_ெப.) $தி�ம.1.10.1.1 

 அைடய" ப*டா,கG� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) இல, ஆனா, $தி�ம.1.10.1.2 

 ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) இ$ைல ேகா0 இ$ைல ெகா.டா*ட� இ$ைல 

$தி�ம.1.10.1.3 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) இ$ைல நா*%$ இய>3 கி�றா, க*ேக $தி�ம.1.10.1.4 

 ெபா= 3ழி H,"பா� #ல5 #ல�� எ�& $தி�ம.1.10.2.1 

 அ 3ழி H, 3� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ப.ட� ேத/வ B, $தி�ம.1.10.2.2 

 எ 3ழி H,��� இைறவைன ஏ��மி� $தி�ம.1.10.2.3 

 அ 3ழி H�� அ! 3 அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேபாேத 

$தி�ம.1.10.2.4 

 க$3ழி Hர  கனக�� ேத/வ, $தி�ம.1.10.3.1 

 அ 3ழி H, ைக யாவ, 3� அ5ய� $தி�ம.1.10.3.2 

 அ 3ழி H, 3� அறிைவ அறி�தபி� $தி�ம.1.10.3.3 

 அ 3ழி H�� அ! 3 அ�றவாேற $தி�ம.1.10.3.4 



 ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

)�ற�_ெப.()�ற�_ெப.) விைனயி9� தBய $தி�ம.1.10.4.1 

 கட�ேதா, ஆவி கழிவத� ��ேன $தி�ம.1.10.4.2 

 உட�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�� உண, விள 3 ஏ�றி� $தி�ம.1.10.4.3 

 ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அIவழி H, க�� ஆேம 

$தி�ம.1.10.4.4 

 அ&�தன ஆறி9� ஆ� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேமவி $தி�ம.1.10.5.1 

 அ&�தன, ஐவ�� எ. இலி ��ப�_ெப.(��ப�_ெப.) $தி�ம.1.10.5.2 

 ஒ&�தன வ$விைன ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ$ல வா6ைவ $தி�ம.1.10.5.3 

 ெவ&�தன� ஈசைன ேவ.%_வி.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.1.10.5.4 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) எ�ப, 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) இலா,_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.1.11.01.1 

 அ�ேப சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

ஆ�� அறிகிலா, $தி�ம.1.11.01.2 

 அ�ேப சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

ஆ�� அறி�தபி� $தி�ம.1.11.01.3 

 அ�ேப சிவமா= அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தாேர $தி�ம.1.11.01.4 

 ெபா�ைன  கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இல>3�_ெப.எ7.(இல>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) #லி� ேதாலின� 

$தி�ம.1.11.02.1 



 மி�னி  கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மிளி�� 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) $தி�ம.1.11.02.2 

 ��னி  கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) )/ ெபா% ஆ% 3" 

$தி�ம.1.11.02.3 

 பி�னி  கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) எ� ேப, 

அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) தாேன $தி�ம.1.11.02.4 

 எ�ேப விறகா இைற7சி அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

இ*/" $தி�ம.1.11.03.1 

 ெபா� ேபா$ கனலி$ ெபா5ய வ&"பி9� $தி�ம.1.11.03.2 

 அ�ேபா/ உ�கி அக� 3ைழவா, 3 அ�றி $தி�ம.1.11.03.3 

 எ� ேபா$ மணியிைன எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ஒ.ணாேத $தி�ம.1.11.03.4 

 ஆ,வ� உைடயவ, கா.பா, அர� த�ைன $தி�ம.1.11.04.1 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) உைடயவ, கா.பா, இைண அ% $தி�ம.1.11.04.2 

 பார� உைடயவ, கா.பா, பவ� த�ைன  $தி�ம.1.11.04.3 

 ேகார ெநறிெகா/ ெகா>3_ெப.(ெகா>3_ெப.) # காேர $தி�ம.1.11.04.4 

 எ� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ� கி இைறவைன ஏ��மி� $தி�ம.1.11.05.1 

 �� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ� கி �த$வைன நா/மி� $தி�ம.1.11.05.2 

 பி� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ� கி ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தைக ந�தி@� 

$தி�ம.1.11.05.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) என ேக தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.1.11.05.4 



 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) சய�# 

எ�& ஏ�தி9� $தி�ம.1.11.06.1 

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

வழி��ைண ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.1.11.06.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா$ திக6 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அணி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.1.11.06.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) 

எ� அ�பி$ நி�றாேன $தி�ம.1.11.06.4 

 �� பைட��_வி.எ7.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பைட�த �த$ இைட $தி�ம.1.11.07.1 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) அைட�� எ� ெப�மாைன அறிகிலா, $தி�ம.1.11.07.2 

 வ�# அைட�� இ�த அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) வா6வினி$ $தி�ம.1.11.07.3 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) அைட�தா� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அக$ இட� தாேன 

$தி�ம.1.11.07.4 

 க��� உ& ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� ெச= கா= கதி,7 ேசாதி $தி�ம.1.11.08.1 

 இ��தி@� ைவ��� இைறவ� எ�& ஏ�தி@� $தி�ம.1.11.08.2 

 அ��தி@0 ஈசைன ஆ, அ�0 ேவ.%$ $தி�ம.1.11.08.3 

 வி��தி ெகா/�தி/� வி.ணவ,_ெப.(வி.ணவ,_ெப.) ேகாேன $தி�ம.1.11.08.4 

 நி�த�� �J)�_ெப.எ7.(�J)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிற"ைப@� 

ெச=தவ�_வி.அ.ெப.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ�_பட,.ப�.) 

$தி�ம.1.11.09.1 

 ைவ�த ப5) அறி�ேத@� மனித,க0 $தி�ம.1.11.09.2 



 இ7ைச உேள ைவ"ப, எ�ைதபிரா� எ�& $தி�ம.1.11.09.3 

 ந7சிேய அ.ணைல நா/ கிலாேர $தி�ம.1.11.09.4 

 அ�பி� உ0ளா� #ற�தா� உடலா= உளா� $தி�ம.1.11.10.1 

 �� பி� உ0ளா� �னிவ, 3� பிரா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) $தி�ம.1.11.10.2 

 அ�பி� உ0 ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அம�� 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.1.11.10.3 

 அ�பி� உ0ளா, ேக அைண �ைண ஆேம $தி�ம.1.11.10.4 

 இக6�த�� ெப�ற�� ஈச� 

அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.1.12.01.1 

 உக�� அ�0 ெச=தி/� உ�தம நாத� $தி�ம.1.12.01.2 

 ெகா!�� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 <ரவ$லா, 3 

$தி�ம.1.12.01.3 

 மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ�0 அ�வாேம 

$தி�ம.1.12.01.4 

 இ�ப" பிறவி 3 இய$வ� 

ெச=தவ�_வி.அ.ெப.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ�_பட,.ப�.) 

$தி�ம.1.12.02.1 

 ��ப" பிறவி� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) பல எ�னி9� $தி�ம.1.12.02.2 

 அ�பி$ கலவி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆதி" பிரா� 

ைவ�த $தி�ம.1.12.02.3 

 ��# இ"_)*.(இ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பிறவி �%வ� தாேன $தி�ம.1.12.02.4 



 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ& சி�ைதயி� ேம$ எ!� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

ஒளி $தி�ம.1.12.03.1 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உ& க.ணிெயா/ ஏ�க இைச�தன $தி�ம.1.12.03.2 

 ��#_ெப.(��#_ெப.) உ& க.ணி ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஆ/� �ட 3 அ�& 

$தி�ம.1.12.03.3 

 ந.# உ& சி�ைதைய நா/மி� நBேர $தி�ம.1.12.03.4 

 #ண,7சி@0 ஆயிைழ ேம$ அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ேபால $தி�ம.1.12.04.1 

 உண,7சி@0 ஆ>ேக ஒ/>க_3ைற.எ7.(ஒ/>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வ$லா� 3 $தி�ம.1.12.04.2 

 உண,7சி இ$லா� 3லாவி உலாவி $தி�ம.1.12.04.3 

 அைண�த�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

ஆேம $தி�ம.1.12.04.4 

 உ�& நி�றாெரா/ அ�த3 ேசாதிைய7 $தி�ம.1.12.05.1 

 சி�த,க0 எ�&� ெத5��_வி.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிவா, 

இ$ைல $தி�ம.1.12.05.2 

 ப�திைமயாேல பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ%யா, 

ெதாழ $தி�ம.1.12.05.3 

 ��தி ெகா/�� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ��# நி�றாேன 

$தி�ம.1.12.05.4 

 க.ேட� கம6 த� ெகா�ைறயினா� அ% $தி�ம.1.12.06.1 

 க.ேட� க5 உ5யா� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) இைண 

$தி�ம.1.12.06.2 

 க.ேட� கமல மல, உைறவா� அ% $தி�ம.1.12.06.3 



 க.ேட� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) அ� எ� அ�பி90 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) $தி�ம.1.12.06.4 

 ந�பைன நானா வித" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ�& $தி�ம.1.12.07.1 

 உ�ப5$ வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ஓ�� தைலவைன $தி�ம.1.12.07.2 

 இ�பைன இ�ப�� இைட நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இரதி 3� $தி�ம.1.12.07.3 

 அ�பைன யா�� அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கிலாேர 

$தி�ம.1.12.07.4 

 ��# பிற"#� இற"#� அறியாதா, $தி�ம.1.12.08.1 

 அ�பி$ இைறவைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) அறிேவா� எ�ப, 

$தி�ம.1.12.08.2 

 இ�ப" பிற"#� இற"#� இலா� ந�தி $தி�ம.1.12.08.3 

 அ�பி$ அவைன அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கிலாேர 

$தி�ம.1.12.08.4 

 ஈச� அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) இரா" பக�� 

த�ைன" $தி�ம.1.12.09.1 

 பாச��0 ைவ��" ப5D ெச=வா,கைள� $தி�ம.1.12.09.2 

 ேத) உ�& அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�& இ��தி%$ $தி�ம.1.12.09.3 

 ஈச� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� இைட ஈ*% நி�றாேன 

$தி�ம.1.12.09.4 

 வி*/" பி%"ப� எ� ேம த3 ேசாதிைய� $தி�ம.1.12.10.1 

 ெதா*/� ெதாட,வ� ெதாைலயா" ெப�ைமைய $தி�ம.1.12.10.2 



 எ*/� எ� ஆ, உயிரா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஈசைன $தி�ம.1.12.10.3 

 ம*/  கல"ப� மJசன� ஆேம $தி�ம.1.12.10.4 

 3றி"#_ெப.(3றி"#_ெப.) அறி�ேத� உட$_ெப.(உட$_ெப.) உயி, அ� <%7 

$தி�ம.1.13.01.1 

 ெசறி"# அறி�ேத� மி3 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராைன $தி�ம.1.13.01.2 

 மறி"# அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) 

#3�தா� $தி�ம.1.13.01.3 

 கறி"# அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

மி3�_ெப.எ7.(மி3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க$வி க�ேறேன 

$தி�ம.1.13.01.4 

 க�& அறிவாள, க�திய_ெப.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கால��  

$தி�ம.1.13.02.1 

 க�& அறிவாள, க��தி$ ஓ, க. உ./ $தி�ம.1.13.02.2 

 க�& அறிவாள, க�தி_வி.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உைர 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.13.02.3 

 க�& அறி கா*ட  கய$_ெப.(கய$_ெப.) உள ஆ 3ேம $தி�ம.1.13.02.4 

 நி�கி�ற ேபாேத நிைல உைடயா� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) $தி�ம.1.13.03.1 

 க�கி�ற ெச=மி� கழி��_வி.எ7.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ&� 

பாவ>க0 $தி�ம.1.13.03.2 

 ெசா$ 3�ற$ இ�றி� ெதா!மி� ெதா!தபி� $தி�ம.1.13.03.3 

 ம�& ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலாத மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள 3 ஆேம 

$தி�ம.1.13.03.4 



 க$வி உைடயா, கழி��_வி.எ7.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓ%" 

ேபாகி�றா, $தி�ம.1.13.04.1 

 ப$லி உைடயா, பா�#_ெப.(பா�#_ெப.) 

அ5��_வி.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ.கி�றா, $தி�ம.1.13.04.2 

 எ$லி@� காைல@� ஏ��� இைறவைன $தி�ம.1.13.04.3 

 வ$லி@0 வாதி�த காய�� ஆேம $தி�ம.1.13.04.4 

 �ைண அ�வா= வ�� Hய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேசாதி $தி�ம.1.13.05.1 

 �ைண அ�வா= வ�� Hய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெசா$ ஆ� $தி�ம.1.13.05.2 

 �ைண அ�வா= வ�� Hய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) க�த� $தி�ம.1.13.05.3 

 �ைண அ�வா= வ�� Hய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) க$விேய $தி�ம.1.13.05.4 

 N$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ப�றி Fனி_ெப.(Fனி_ெப.) ஏற மா*டாதா, 

$தி�ம.1.13.06.1 

 பா$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ப�றினா$ ப.பி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெக/� 

$தி�ம.1.13.06.2 

 ேகா$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ப�றினா$ <டா பறைவக0 $தி�ம.1.13.06.3 

 மா$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ப�றி மய>3கி�றா,கேள $தி�ம.1.13.06.4 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வா, 3 அர� 

ெவளி"ப/� $தி�ம.1.13.07.1 

 ேதா=�த_ெப.எ7.(ேதா=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெந�"#_ெப.(ெந�"#_ெப.) அ� H= மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி�தி/� $தி�ம.1.13.07.2 

 ஏ=�த இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) எ*ட வ$லா, க*3 $தி�ம.1.13.07.3 

 வா=�த மன�_ெப.(மன�_ெப.) ம$3 N$ ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.1.13.07.4 



 வழி��ைணயா= ம��தா= இ��தா, �� $தி�ம.1.13.08.1 

 கழி��ைணயா= க�& இலாதவ, சி�ைத $தி�ம.1.13.08.2 

 ஒழி� �ைண யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) உ�பரா= உல3_ெப.(உல3_ெப.) 

ஏ!� $தி�ம.1.13.08.3 

 வழி��ைண ஆ� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

வ$லாேன $தி�ம.1.13.08.4 

 ப�& அ� ப�றி$ பரமைன" ப�&மி� $தி�ம.1.13.09.1 

 ��ற� எ$லா �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) அ�0 ெபறி$ $தி�ம.1.13.09.2 

 கி�ற விரகி$ கிள, ஒளி வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) $தி�ம.1.13.09.3 

 க�றவ, ேப, இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) உ�& நி�றாேர $தி�ம.1.13.09.4 

 கட$_ெப.(கட$_ெப.) உைடயா� மைலயா� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) Pத�� 

$தி�ம.1.13.10.1 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) உைடயா� பல ஊழிெதா& ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

$தி�ம.1.13.10.2 

 அட$ விைட ேய&� அமர,க0 நாத� $தி�ம.1.13.10.3 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) உைடயா, ெநJச�தி$ இ��தாேன $தி�ம.1.13.10.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ேக*/� அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) வா=ெமாழி 

ேக*/� $தி�ம.1.14.01.1 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) ேக*/� வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ம�திர� ேக*/� 

$தி�ம.1.14.01.2 

 #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) ேக*/� ெபா� உைர ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ� ஈச� 

$தி�ம.1.14.01.3 



 திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேக*/� 

ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சிவ கதி தாேன 

$தி�ம.1.14.01.4 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிரா� தைன� திIவிய 2,�திைய $தி�ம.1.14.02.1 

 யாவ, ஒ�வ,_ெப.(ஒ�வ,_ெப.) அறிவா, அறி�தபி� $தி�ம.1.14.02.2 

 ஓ�மி� ேக0மி� உண,மி� 

உண,�த_ெப.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.1.14.02.3 

 ஓதி உண,�தவ, ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேர 

$தி�ம.1.14.02.4 

 மாய� பணி ேக*ப� மா ந�தி ேவ.%�_நி.எ7.(ேவ./_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.1.14.03.1 

 அய� பணி ேக*ப� அர� பணியா$ ஏ $தி�ம.1.14.03.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பணி ேக*பவ, ேதவ�� ஆவ, $தி�ம.1.14.03.3 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) பணி ேக*ப� ப�& அ�வாேம $தி�ம.1.14.03.4 

 ெப�மா� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& 

ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.14.04.1 

 தி�மானிட, பி�ைன� ேதவ�� ஆவ, $தி�ம.1.14.04.2 

 வ� மாதவ, 3 மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.14.04.3 

 அ�மாதவ�� எ>க0 ஆதி" பிராேன $தி�ம.1.14.04.4 

 ஈச� அ�G� இற"#� பிற"ைப@� $தி�ம.1.14.05.1 



 ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பித�றி மகி6D 

எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.14.05.2 

 ேநச�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நிக6 ஒளியா= 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.14.05.3 

 வாச மல,  க�த� ம�னி நி�றாேன $தி�ம.1.14.05.4 

 வி!"ப�� ேக0வி@� ெம= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஞான�� $தி�ம.1.14.06.1 

 ஒ! க�� சி�ைத உண,கி�ற ேபா� $தி�ம.1.14.06.2 

 வ! கி விடாவி%$ வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகா9� $தி�ம.1.14.06.3 

 இ! 3 இ�றி எ. இலி கால�_ெப.(கால�_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.1.14.06.4 

 சிறியா, மண$_ெப.(மண$_ெப.) ேசா�றி$ ேத 3 இ/மா" ேபா$ $தி�ம.1.14.07.1 

 ெசறிவா$ அ9ேபாக� சி�தி 3� எ�னி$ $தி�ம.1.14.07.2 

 3றியாத� ஒ�ைற  3றியாதா, த�ைம $தி�ம.1.14.07.3 

 அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தா, 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ஆவ, அ�ேற $தி�ம.1.14.07.4 

 உ& �ைண ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) உயி�� உட�#� 

$தி�ம.1.14.08.1 

 உ& �ைண ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) உல3_ெப.(உல3_ெப.) 

உ& ேக0வி $தி�ம.1.14.08.2 

 ெசறி �ைண ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ%7 சி�ைத $தி�ம.1.14.08.3 

 ெப& �ைண ேக*கி$ பிற"# இ$ைல தாேன $தி�ம.1.14.08.4 



 #கழ நி�றா, 3� #ராண� எ� ஈச� $தி�ம.1.14.09.1 

 இகழ நி�றா, 3� இ/�ைப 3 இடமா� $தி�ம.1.14.09.2 

 மகிழ_3ைற.எ7.(மகி6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆதிைய ஓதி உணரா  

$தி�ம.1.14.09.3 

 கழிய_3ைற.எ7.(கழி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�றா, 3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

க$ ப)வாேம $தி�ம.1.14.09.4 

 ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உண,�தா� மன�ேதா/� 

வா= ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.14.10.1 

 ஒ�� உண,�தா� உ� ஒ�ேறா/ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஒIவா� 

$தி�ம.1.14.10.2 

 அ7) உழ�& ஆணி கல>கி9� ஆதிைய $தி�ம.1.14.10.3 

 ந7) உண,�தா, ேக நMக�� ஆேம $தி�ம.1.14.10.4 

 க$லாதவ�� க��� அறி கா*சிைய $தி�ம.1.15.01.1 

 வ$லா, எனி$ அ�0 க.ணா� மதி�� உேளா, $தி�ம.1.15.01.2 

 க$லாதா, உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) ப�றா நி�ப, க�ேறா�� $தி�ம.1.15.01.3 

 க$லாதா, இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) காM கிலாேர $தி�ம.1.15.01.4 

 வ$லா,க0 எ�&� வழி ஒ�றி வா6கி�றா, $தி�ம.1.15.02.1 

 அ$லாதவ,க0 அறிDபல எ�பா, $தி�ம.1.15.02.2 

 எ$லா இட��� உள� எ>க0த� இைற $தி�ம.1.15.02.3 

 க$லாதவ,க0 கல"# அறியாேர $தி�ம.1.15.02.4 

 நி$லா நிைலைய நிைலயாக ெந�ச��_ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ��_சா5.) 

$தி�ம.1.15.03.1 



 நி$லா  3ர�ைப_ெப.(3ர�ைப_ெப.) நிைல எ�& உண,வ B,கா0 $தி�ம.1.15.03.2 

 எ$லா உயி, 3� இைறவேன 

ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) $தி�ம.1.15.03.3 

 க$லாதா, ெநJச��  காண ஒ.ணாேத $தி�ம.1.15.03.4 

 கி$ேல� விைன �ய, ஆ 3� மய$ ஆேன� $தி�ம.1.15.04.1 

 க$ேல� அர� ெநறி அறியா� தைகைமயி� $தி�ம.1.15.04.2 

 வ$ேல� வழ>3�_ெப.எ7.(வழ>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�0_ெப.+ஏ_சா5.) மன�தி� உ0 $தி�ம.1.15.04.3 

 க$ேல� கழிய_3ைற.எ7.(கழி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$ேலேன $தி�ம.1.15.04.4 

 நி$லா� சீவ� நிைல அ�& என 

எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.15.05.1 

 வ$லா, அற��� த��வ�� உG� ஆயிேனா, $தி�ம.1.15.05.2 

 க$லா மனி�த, கயவ, உலகினி$ $தி�ம.1.15.05.3 

 ெபா$லா விைன� �ய, ேபாக� ெச=வாேர $தி�ம.1.15.05.4 

 வி.ணினி� உ0ேள விைள�த_ெப.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

விள>கனி $தி�ம.1.15.06.1 

 க.ணினி� உ0ேள கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இ��த� $தி�ம.1.15.06.2 

 ம.ணினி� உ0ேள மதி�� மதி�� 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.15.06.3 



 எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

எ!தி_வி.எ7.(எ!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இைள�� வி*டாேர 

$தி�ம.1.15.06.4 

 கண 3 அறி�தா, 3 அ�றி  காண ஒ.ணா� $தி�ம.1.15.07.1 

 கண 3 அறி�தா, 3 அ�றி ைக <டா கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) $தி�ம.1.15.07.2 

 கண 3 அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ.ைமைய  

க./ அ.ட 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.1.15.07.3 

 கண 3 அறி�தா, க$வி க�& அறி�தாேர $தி�ம.1.15.07.4 

 க$லாத 2டைர  காணD� 

ஆகா�_எதி,.ம.வி.எ7.(ஆ3_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.15.08.1 

 க$லாத 2ட, ெசா$ ேக*க  கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�& $தி�ம.1.15.08.2 

 க$லாத 2ட, 3  க$லாதா, ந$லரா� $தி�ம.1.15.08.3 

 க$லாத 2ட, க��� அறியாேர $தி�ம.1.15.08.4 

 க�&� சிவஞான� இ$லா  கலதிக0 $தி�ம.1.15.09.1 

 )�ற�� வ Bடா, �5) அறா, 2ட,க0 $தி�ம.1.15.09.2 

 ம�&� பல திைச காணா, மதி இேலா, $தி�ம.1.15.09.3 

 க�& அ�பி$ நி�ேபா, கண 3 அறி�தா,கேள $தி�ம.1.15.09.4 

 ஆதி" பிரா� அமர, 3� பரJ)ட, $தி�ம.1.15.10.1 

 ேசாதி அ%யா, ெதாட�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) $தி�ம.1.15.10.2 



 ஓதி உணர_3ைற.எ7.(உண,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$ேலா� எ�ப, உ0 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.15.10.3 

 ேசாதி நட��� ெதாட, அறியாேர $தி�ம.1.15.10.4 

 ந/D நி�றா, 3 அ�றி ஞான�� இ$ைல $தி�ம.1.16.1.1 

 ந/D நி�றா, 3 நரக�� இ$ைல $தி�ம.1.16.1.2 

 ந/D நி�றா, ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேதவ�� ஆவ, $தி�ம.1.16.1.3 

 ந/D நி�றா, வழி யா9� நி�ேறேன $தி�ம.1.16.1.4 

 ந/D நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) கா, �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.1.16.2.1 

 ந/D நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நா$ மைற ஓதி $தி�ம.1.16.2.2 

 ந/D நி�றா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ஞானிக0 ஆேவா, $தி�ம.1.16.2.3 

 ந/D நி�றா, ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ந�ப9� ஆேம $தி�ம.1.16.2.4 

 ந/D நி�றா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ஞானிக0 ஆவ, $தி�ம.1.16.3.1 

 ந/D நி�றா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ேதவ�� ஆவ, $தி�ம.1.16.3.2 

 ந/D நி�றா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ந�ப9� ஆவ, $தி�ம.1.16.3.3 

 ந/D நி�றாெரா/ யா9� நி�ேறேன $தி�ம.1.16.3.4 

 ேதா�றிய_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) �ைட"ப� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ�றி $தி�ம.1.16.4.1 

 ஏ�& நி�றா, எ�&� ஈச� இைண அ% $தி�ம.1.16.4.2 



 2�&_ெப.(2�&_ெப.) நி�றா, �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) தி� நாம�ைத 

$தி�ம.1.16.4.3 

 நா�& நி�றா, ந/ ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேர 

$தி�ம.1.16.4.4 

 க!நB," ப)" ெபறி$ கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெதா&� ேதரா $தி�ம.1.17.01.1 

 க!நB, விடா=��� த� காய� )� 3� $தி�ம.1.17.01.2 

 �!நB,  க0 உ.ேபா, �ைறைம அக�ேறா, $தி�ம.1.17.01.3 

 ெச!நB,7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) சிவ ஆன�த� ேதறேல 

$தி�ம.1.17.01.4 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) உ� கி7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� சமாதியி$ 

$தி�ம.1.17.02.1 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) சிவ ஆன�த�� ஓவாத ேதறைல7 

$தி�ம.1.17.02.2 

 )�த ம� உ.ண7 )வ ஆன�த� வி*%டா $தி�ம.1.17.02.3 

 நி�த$ இ��த$_ெதா.ெப.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

கிட�த$_ெதா.ெப.(கிட_வி.+�த$_ெதா.ெப.3றி.) கீ6  காேல $தி�ம.1.17.02.4 

 காம�� க0G� கலதி க*ேக 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.1.17.03.1 

 மா மல�� சமய��0 மய$ உ&� $தி�ம.1.17.03.2 

 ேபா மதி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) #னித� இைண 

அ% $தி�ம.1.17.03.3 

 ஓமய ஆன�த� ேதற$ உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உ.ேட $தி�ம.1.17.03.4 

 வாம�ேதா, தா�� ம� உ./ மா0பவ, $தி�ம.1.17.04.1 



 காம�ேதா, காம  க0 உ.ேட கல>3வ, $தி�ம.1.17.04.2 

 ஓம�ேதா, உ0 ஒளி 3 உ0ேள உண,வா,க0 $தி�ம.1.17.04.3 

 நாம�ேதா, அ�ேற நM3வ, தாேம $தி�ம.1.17.04.4 

 உ0 உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) 

ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� $தி�ம.1.17.05.1 

 வ0ள�ைம நாத� அ�ளினி� வா6D உறா, $தி�ம.1.17.05.2 

 ெத0 உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) ஞான7 சிவேயாக� ேச, உறா, $தி�ம.1.17.05.3 

 க0 உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

மா�த,_ெப.(மா�த,_ெப.) க��� அறியாேர $தி�ம.1.17.05.4 

 மய 3�_ெப.எ7.(மய 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சமய மல� ம�9 

2ட, $தி�ம.1.17.06.1 

 மய 3�_ெப.எ7.(மய 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ம� 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மா 2ட, ேதரா, 

$தி�ம.1.17.06.2 

 மய 3 உ& மா மாையைய மாையயி� வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) $தி�ம.1.17.06.3 

 மய கி$ ெதளியி� மய 3 உ&� அ�ேற $தி�ம.1.17.06.4 

 மய>3� திய>3� க0 வா=ைம_ெப.(வா=ைம_ெப.) 

அழி 3�_ெப.எ7.(அழி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.1.17.07.1 

 இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மடவா, த� 

இ�பேம எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.17.07.2 



 �ய>3� நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஞான�� ��தா, 

$தி�ம.1.17.07.3 

 இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இைட அறா 

ஆன�த� எ=�ேம $தி�ம.1.17.07.4 

 இரா" பக$_ெப.(பக$_ெப.) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இட�ேத இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.1.17.08.1 

 பரா 3 அற ஆன�த� ேதற$ ப�கா, $தி�ம.1.17.08.2 

 இரா" பக$_ெப.(பக$_ெப.) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இைற அ% இ�ப�� $தி�ம.1.17.08.3 

 இரா" பக$_ெப.(பக$_ெப.) மாைய இற./_ெப.(இர./_ெப.) இட�ேதேன 

$தி�ம.1.17.08.4 

 ச�திைய ேவ.%7 சமய�ேதா, க0 உ.ப, $தி�ம.1.17.09.1 

 ச�தி அழி�த� த�ைம மற�தலா$ $தி�ம.1.17.09.2 

 ச�தி சிவ ஞான� த�னி$ தைல"ப*/7 $தி�ம.1.17.09.3 

 ச�திய ஞான ஆன�த�தி$ சா,தேல $தி�ம.1.17.09.4 

 ச�த� அ�0 த5$ ச�தி அ�0 உ.டா� $தி�ம.1.17.10.1 

 ச�தி அ�0 த5$ ச�த� அ�0 உ.டா� $தி�ம.1.17.10.2 

 ச�தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உ0 ைவ க7 $தி�ம.1.17.10.3 

 ச�திய� எ. சி�தி� த�ைம@� ஆேம $தி�ம.1.17.10.4 

 த��வ� நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ம�0 நB கி� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆகி" $தி�ம.1.17.11.1 



 ெபா=�தவ� நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ெம=" 

ேபாக��0 ேபாகிேய $தி�ம.1.17.11.2 

 ெம=�த சக� உ./ வி*/" பரான�த7 $தி�ம.1.17.11.3 

 சி�தி அ� ஆ 3� சிவ ஆன�த� ேதறேல $தி�ம.1.17.11.4 

 ேயாகிக0 கா$ க*% ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) மதி ஆன�த" $தி�ம.1.17.12.1 

 ேபாத அ�ைத" ெபாசி�தவ, எ. சி�தி $தி�ம.1.17.12.2 

 ேமாகிய, க0 உ./ 2டரா= ேமாக� உ�& $தி�ம.1.17.12.3 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மத�தா$ 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அழி�தாேர $தி�ம.1.17.12.4 

 ந/D நி$லா� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ச5�� 

$தி�ம.2.01.1.1 

 ெக/ கி�ற� எ� ெப�மா� எ�ன ஈச� $தி�ம.2.01.1.2 

 ந/ உள அ>கி அக�திய நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ேபா= $தி�ம.2.01.1.3 

 �/கிய ைவய�� ��னி, எ�றாேன $தி�ம.2.01.1.4 

 அ>கி உதய� வள, 3� அக�திய� $தி�ம.2.01.2.1 

 அ>கி உதய� ெச= ேம$ பா$ அவெனா/ $தி�ம.2.01.2.2 

 ம>கி உதய� ெச= வடபா$ தவ�னி $தி�ம.2.01.2.3 

 எ>3� வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா0 இல>3 ஒளிதாேன $தி�ம.2.01.2.4 

 க���ைற அ�தக� த�ேபா$ அ)ர�_ெப.(அ)ர�_ெப.) $தி�ம.2.02.1.1 

 வர�தி� உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா5.) உயி,கைள 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.2.02.1.2 



 வ��த�_ெப.(வ��த�_ெப.) ெச=தா� எ�&� வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

ேவ.ட  $தி�ம.2.02.1.3 

 3���_ெப.(3���_ெப.) உய, Kல�_ெப.(Kல�_ெப.) ைக  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா�றாேன 

$தி�ம.2.02.1.4 

 ெகாைலயி$ பிைழ�த பிரசா பதிைய� $தி�ம.2.02.2.1 

 தைலைய� த%�தி*/� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ>கி இ*/ $தி�ம.2.02.2.2 

 நிைல உல3 3 இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ேவ./� எ�& 

எ.ணி� $தி�ம.2.02.2.3 

 தைலைய அ5�தி*/7 ச�தி ெச=தாேன $தி�ம.2.02.2.4 

 எ>3� பர��� இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) தா>கி@� $தி�ம.2.02.3.1 

 த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப%� தவ� 

தா0_ெப.(தா0_ெப.) உண, ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.2.02.3.2 

 ெபா>3� சின��0 அய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) �� அற $தி�ம.2.02.3.3 

 அ>3 அ7)தைன உதிர� ெகா.டாேன $தி�ம.2.02.3.4 

 எ>3� கல��� எ� உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) எ!கி�ற 

$தி�ம.2.02.4.1 

 அ>க �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) அ�மைற ஓதிபா$ $தி�ம.2.02.4.2 

 ெபா>3� சல�தர� ேபா, ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நB,ைமயி� $தி�ம.2.02.4.3 

 அ>3 விர$_ெப.(விர$_ெப.) 3றி��_வி.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆழி ெச=தாேன $தி�ம.2.02.4.4 

 அ"பணி ெச�சைட ஆதி #ராதன� $தி�ம.2.02.5.1 



 �"#ர� ெச�றன� எ�பா,க0 2ட,க0 $தி�ம.2.02.5.2 

 �"#ர� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) �� மல  கா5ய� 

$தி�ம.2.02.5.3 

 அ"#ர� எ=தைம யா, அறிவாேர $தி�ம.2.02.5.4 

 �� தB  ெகாGவி �ழ>3_ஏவ.(�ழ>3_வி.) எ5 ேவ0வி@0 $தி�ம.2.02.6.1 

 அ�தி உ5 அர� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அறிகில, 

$தி�ம.2.02.6.2 

 ச�தி க�திய_ெப.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தா� பல ேதவ�� 

$தி�ம.2.02.6.3 

 அ�தBயி� உ0 எ!�த�& ெகாைலேய $தி�ம.2.02.6.4 

 2ல� �வார�� 2G� ஒ�வைன $தி�ம.2.02.7.1 

 ேமைல� �வார�� ேம$ உற 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) �� $தி�ம.2.02.7.2 

 கா$ உ�&  காலைன  கா=��_வி.எ7.(கா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ>கி ேயாகமா= $தி�ம.2.02.7.3 

 ஞால  கடS, நலமா= இ��தேத $தி�ம.2.02.7.4 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மன�ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.+ஐ_ெச.ேவ.) 

இைசய_3ைற.எ7.(இைச_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இ��தி" $தி�ம.2.02.8.1 

 ெபா��தி_வி.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இலி>க வழிய� 

ேபா கி� $தி�ம.2.02.8.2 

 தி��திய காம� ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�க. $தி�ம.2.02.8.3 

 அ��தவ ேயாக� ெகா& ைக அம,�தேத $தி�ம.2.02.8.4 



 அ% ேச,வ� எ�ன எ� ஆதிைய 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.03.1.1 

 �% ேச, மைல மகனா, மக0_ெப.(மக0_ெப.) ஆகி� $தி�ம.2.03.1.2 

 திடமா, தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) அறிய" $தி�ம.2.03.1.3 

 ப%யார அ,7சி��" ப�தி ெச=தாேள $தி�ம.2.03.1.4 

 தி5கி�ற �"#ர� ெச�ற பிராைன $தி�ம.2.03.2.1 

 அ5ய� எ�& எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அய, உற 

ேவ.டா $தி�ம.2.03.2.2 

 ப5 உைட யாள, 3" ெபா= அல� ஈச� $தி�ம.2.03.2.3 

 ப5ெவா/ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ப5) அறிவாேன 

$தி�ம.2.03.2.4 

 ஆழி வல� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அய� மா$ 

இ�வ�� $தி�ம.2.03.3.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வல� ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, ஆதி@� $தி�ம.2.03.3.2 

 ஆழி 

ெகா/�தன�_வி.�.(ெகா/_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) 

அ7)த�3 அIவழி $தி�ம.2.03.3.3 

 வாழி_விய>.வி.�.(வா6_வி.+இ_விய>.வி.�.3றி.) பிரம�3� 

வா0_ெப.(வா0_ெப.) ெகா/�தாேன $தி�ம.2.03.3.4 

 தா>கி இ�ப� ேதாG� தடவைர $தி�ம.2.03.4.1 

 ஓ>க எ/�தவ� ஒ"# இ$ ெப�வலி $தி�ம.2.03.4.2 

 ஆ>3 ெந5�� அமரா எ�& அைழ�த பி� $தி�ம.2.03.4.3 



 நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) அ�0 ெச=தா� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மல� தாேன $தி�ம.2.03.4.4 

 உ&வ� அறி த.% ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) மண$_ெப.(மண$_ெப.) <*% 

$தி�ம.2.03.5.1 

 அ&வைக ஆ� ஐ��� ஆ*ட� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) தாைத $தி�ம.2.03.5.2 

 ெச&வைக ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிைத"ப �னி�� 

$தி�ம.2.03.5.3 

 ம& ம!வா$ ெவ*% மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெப�றாேன $தி�ம.2.03.5.4 

 ஓ% வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

ஒ�>கிய ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.2.03.6.1 

 வா% �க�� வ��த��� தாJ 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.03.6.2 

 நா% இைறவா நம எ�& 3�பிட $தி�ம.2.03.6.3 

 ஈ/ இ$ #கேழா� எ!க_விய>.வி.�.(எ!_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) எ�றாேன 

$தி�ம.2.03.6.4 

 த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) பிரா� ெவ3.டா� த க� ேவ0விைய $தி�ம.2.04.1.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தழ$ ஊேட #ற"பட 

வி.ணவ,_ெப.(வி.ணவ,_ெப.) $தி�ம.2.04.1.2 

 ��திய Pைச �%யா, �ைற ெக*/7 $தி�ம.2.04.1.3 

 சி�தின, அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) 

ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேபாேத $தி�ம.2.04.1.4 

 ச�தி ெசய  க./ எ!கி�ற அ5தா9� $தி�ம.2.04.2.1 

 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ$ல 

யாேம_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.+ஏ_சா5.) உலகினி$ $தி�ம.2.04.2.2 



 ப�த� ெச= பாச�� வ B6��_வி.எ7.(வ B6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.04.2.3 

 அ�த� இலா9� அ�0 #5�தாேன $தி�ம.2.04.2.4 

 அ"ப5ேச அயனா, பதி ேவ0வி@0 $தி�ம.2.04.3.1 

 அ"ப5ேச அ>கி அதிசய� ஆகி�� $தி�ம.2.04.3.2 

 அ"ப5ேச அ� நB,ைமைய உ0 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.04.3.3 

 அ"ப5ேச சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆலி  கி�றாேன $தி�ம.2.04.3.4 

 அ"ப5ேச அய� மா$ �த$ ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.2.04.4.1 

 அ"ப5ேச அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காரண� $தி�ம.2.04.4.2 

 அ"ப5) அ>கி உள நாG� உ0ளி*/ $தி�ம.2.04.4.3 

 அ"ப5) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அல,��_வி.எ7.(அல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேன $தி�ம.2.04.4.4 

 அல,��_வி.எ7.(அல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தா� எ�& அமர, 

�தி"ப  $தி�ம.2.04.5.1 

 3ல�த�� கீ6 அ>கி ேகா0 உற ேநா கி7 $தி�ம.2.04.5.2 

 சிவ�த_ெப.எ7.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பர� 

இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) க�வ $தி�ம.2.04.5.3 

 உவ�த_ெப.எ7.(உவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெப�வழி ஓ% வ�தாேன 

$தி�ம.2.04.5.4 

 அ5 பிரம� த க� அ� க� உடேன $தி�ம.2.04.6.1 



 வ�மதி வாைல வ�னி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) 

$தி�ம.2.04.6.2 

 சிர �க நாசி சிற�த_ெப.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ைக 

ேதா0_ெப.(ேதா0_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) $தி�ம.2.04.6.3 

 அர� அ�0 இ�றி அழி�த_ெப.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.அ_ெப.எ7.3றி.) 

ந$ேலாேர $தி�ம.2.04.6.4 

 ெசவி ம�திர� ெசா$�� ெச= தவ� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $தி�ம.2.04.7.1 

 அவி ம�திர�தி� அ/ கைள ேகாலி7 $தி�ம.2.04.7.2 

 ெசவி ம�திர� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தா� உற 

ேநா 3�_ெப.(ேநா 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.04.7.3 

 3வி ம�திர� ெகா$ ெகா%ய� ஆேம $தி�ம.2.04.7.4 

 ந$லா, நவ3.ட� ஒ�ப�� இ�#ற" $தி�ம.2.04.8.1 

 ப$லா, அமர, ப5��_வி.எ7.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 

ெச=க_விய>.வி.�.(ெச=_வி.+க_விய>.வி.�.) என $தி�ம.2.04.8.2 

 வி$லா$ #ர�ைத விள>3 எ5 ேகா�தவ� $தி�ம.2.04.8.3 

 ெபா$லா அ)ர,க0 ெபா�&� ப% ேக $தி�ம.2.04.8.4 

 ெதளி�தா, கல>கி9� நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) கல>காேத $தி�ம.2.04.9.1 

 அளி�� ஆ>3 அைடவ� எ� ஆதி" பிராைன $தி�ம.2.04.9.2 

 விளி�தா� அ� த க� ேவ0விைய வ Bய7 $தி�ம.2.04.9.3 

 )ளி�தா>3 அ�0 ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) H= 

ெமாழியாேன $தி�ம.2.04.9.4 

 க�வைர 2%  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� 

ெவ0ள�� $தி�ம.2.05.1.1 



 இ�வ�� ேகா எ�& இகல இைறவ� $தி�ம.2.05.1.2 

 ஒ�வ9� நB, உற ஓ>3_ஏவ.(ஓ>3_வி.) ஒளி 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.05.1.3 

 அ�வைரயா= நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�0#5�தாேன $தி�ம.2.05.1.4 

 அைல கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஊ/ 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) அ.ட�� வாேனா, 

$தி�ம.2.05.2.1 

 தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) எ9� ெபய, தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம$ 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.05.2.2 

 உலகா, அழ$ க./ உ0 

விழா�_எதி,.ம.வி.எ7.(வி!_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓ% $தி�ம.2.05.2.3 

 அைல வாயி$_ெப.(வாயி$_ெப.) வ Bழாம$ அJச$ எ�றாேன $தி�ம.2.05.2.4 

 த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) வி*ட� அமர�� ேதவ�� 

$தி�ம.2.05.3.1 

 எ. கட$_ெப.(கட$_ெப.) K6 எ�பிரா� எ�& இைறJ)வ, $தி�ம.2.05.3.2 

 வி._ெப.(வி._ெப.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) ெச=தவ, ேம$ 

எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ"#ற� $தி�ம.2.05.3.3 

 க. கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��� அறியாேர 

$தி�ம.2.05.3.4 

 சைம க வ$லாைன7 சய�# எ�& 

ஏ�தி_வி.எ7.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.05.4.1 



 அைம க வ$லா, இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா5.) உளாேர $தி�ம.2.05.4.2 

 திைக� ெத._ெப.அ.(ெத._ெப.அ.) நB5$ கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஒலி ஓைச 

$தி�ம.2.05.4.3 

 மிைக  ெகாள அ>கி மிகாைம ைவ�தாேன $தி�ம.2.05.4.4 

 ப.பழி ெச= வழி பா/ ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ"#ற� $தி�ம.2.05.5.1 

 க. பழியாத கமல�� இ� கி�ற $தி�ம.2.05.5.2 

 ந.பழி யாளைன நா%7 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ7சிர� $தி�ம.2.05.5.3 

 வி._ெப.(வி._ெப.) பழியாத வி��தி ெகா.டாேன $தி�ம.2.05.5.4 

 மா$ ேபாதக� எ�9� வ.ைம 3 இ>3 ஆ>கார� $தி�ம.2.06.1.1 

 கா$ ேபாத� ைகயிேனா/ அ�தர7 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) $தி�ம.2.06.1.2 

 ேம$ ேபாக_3ைற.எ7.(ேபா _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ெவ0ளி மைல அமர,பதி 

$தி�ம.2.06.1.3 

 பா, ேபாக� ஏ!� பைட��_வி.எ7.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உைடயாேன $தி�ம.2.06.1.4 

 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) தாேமாதர� தா9� $தி�ம.2.06.2.1 

 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) த�ைன� த5 க ஒ.ணாைமயா$ $தி�ம.2.06.2.2 

 மி கர� த�ைன வி�"#ட� அ,7சி க� $தி�ம.2.06.2.3 

 த க ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ச�திைய� தா�_த�.).(தா�_த�.).) <& ெச=தேத 

$தி�ம.2.06.2.4 



 <ற�வாக  3றி��_வி.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) $தி�ம.2.06.3.1 

 <ற� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா/�தன�_வி.�.(ெகா/_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) 

மா� 3  $தி�ம.2.06.3.2 

 <ற� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா/�தன�_வி.�.(ெகா/_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ச�தி 3  $தி�ம.2.06.3.3 

 <ற� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) த5�தன� ேகாலேம 

$தி�ம.2.06.3.4 

 த க� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேவ0வி தக,�த ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) வ Bர,பா$ 

$தி�ம.2.06.4.1 

 த க� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேவ0வியி$ தாேமாதர� தா9� $தி�ம.2.06.4.2 

 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) த�ைன7 சசி �%ேம$ விட $தி�ம.2.06.4.3 

 அ கி உமி6�த� வா@  கர�திேல $தி�ம.2.06.4.4 

 எ��#� கபால�� ஏ�தி எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.07.1.1 

 வல�ப� மணி�% வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ஆதி $தி�ம.2.07.1.2 

 எ��#� கபால�� ஏ�தில� ஆகி$ $தி�ம.2.07.1.3 

 எ��#� கபால�� இ�& ம._ெப.(ம._ெப.) ஆேம $தி�ம.2.07.1.4 

 பிரம9� மா�� பிராேன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�ன" $தி�ம.2.08.01.1 

 பிரம� மா$ த>க0 த� ேபைதைம யாேல $தி�ம.2.08.01.2 

 பரம� அனலா=" பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �� 

நி�க_விய>.வி.�.(நி$_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) $தி�ம.2.08.01.3 



 அர� அ% ேத%_வி.எ7.(ேத/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அர�& கி�றாேர 

$தி�ம.2.08.01.4 

 அ%�% கா.பா, அய�மா$ இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) $தி�ம.2.08.02.1 

 ப%க./ இல, மீ./� பா, மிைச  

<%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.08.02.2 

 அ%க. / இேல� எ�& அ7)த� 

ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.2.08.02.3 

 �% க.ேட� எ�& அய� ெபா=ெமாழி� தாேன $தி�ம.2.08.02.4 

 ஆ� ஏ6 உல3_ெப.(உல3_ெப.) உற 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ� அ.ண�� 

$தி�ம.2.08.03.1 

 தா� ஏ6 உலகி$ தழ$ பிழ�பா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.08.03.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஏ6 உல3_ெப.(உல3_ெப.) உ&� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

க.டைன $தி�ம.2.08.03.3 

 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) அறி�ேத� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆ.ைம_ெப.(ஆ.ைம_ெப.) 

யாேல $தி�ம.2.08.03.4 

 ஊனா= உயிரா= உண, அ>கியா= ��ன� $தி�ம.2.08.04.1 

 ேசணா= வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஓ>கி� தி� உ�வா= அ.ட� $தி�ம.2.08.04.2 

 தாMD� ஞாயி&� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) மதி@� 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.08.04.3 

 தா. �!� அ.ட�� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.2.08.04.4 



 நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) நில �!� அ.ட��0 

நBளிய� $தி�ம.2.08.05.1 

 அ�ேற அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) வ%D அJசின, ஆ=�த� 

$தி�ம.2.08.05.2 

 ெச�றா, இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) தி��% ேம$ 

ெசல_3ைற.எ7.(ெச$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.2.08.05.3 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) ஆ� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) அ% நாட ஒ.ணாேத 

$தி�ம.2.08.05.4 

 ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) ஏ��� ெசறிDைட வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

$தி�ம.2.08.06.1 

 2வ% தா எ�றா9� �னிவ�� $தி�ம.2.08.06.2 

 பாவ%யாேல பத�_ெப.(பத�_ெப.) ெச= பிரம9� $தி�ம.2.08.06.3 

 தாவ% இ*/� தைல" ெப=�� மாேற $தி�ம.2.08.06.4 

 தான  கமல�� இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச��க� 

$தி�ம.2.08.07.1 

 தான  க�� கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஊழி� தைலவ9� $தி�ம.2.08.07.2 

 ஊன�தி� உ0ேள உயி, ேபா$ உண,கி�ற $தி�ம.2.08.07.3 

 தான" ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) த�ைமய� 

ஆேம $தி�ம.2.08.07.4 

 ஆலி>கன� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பரJ)ட, $தி�ம.2.08.08.1 

 ேம$ இ>ங� ைவ�த� ஓ, ெம=� ெநறி �� க./ $தி�ம.2.08.08.2 

 ஆலி>கன� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) வல� வ�� $தி�ம.2.08.08.3 



 ேகாலி>3 அைமJச�0 <ட�� ஆேம $தி�ம.2.08.08.4 

 வா0_ெப.(வா0_ெப.) ெகா/�தாைன வழிப*ட 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.2.08.09.1 

 ஆ0 ெகா/�� எ�ேபா$ அரைன அறிகில, $தி�ம.2.08.09.2 

 ஆ0 ெகா/�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெகா/��  ேகாளாக� $தி�ம.2.08.09.3 

 தா0_ெப.(தா0_ெப.) ெகா/�தா� அ% சார கிலாேர $தி�ம.2.08.09.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வல� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ>3 ஓ�� ஒ�வ�3 $தி�ம.2.08.10.1 

 வாழி_விய>.வி.�.(வா6_வி.+இ_விய>.வி.�.3றி.) ச� �க� 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெவளி"ப/� $தி�ம.2.08.10.2 

 வ Bழி� தைலநB, விதி�த� தா என $தி�ம.2.08.10.3 

 ஊழி  கதிேரா� ஒளிைய ெவ�றாேன $தி�ம.2.08.10.4 

 ஆதிேயா/ அ�த� இலாத பரா பர� $தி�ம.2.09.01.1 

 ேபாத� அ� ஆக" #ண��_ெப.எ7.(#ண,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பராபைர $தி�ம.2.09.01.2 

 ேசாதி அதனி$ பர� ேதா�ற� ேதா�&மா� $தி�ம.2.09.01.3 

 தB�இ$ பைர அத� பா$ திக6 நாதேம $தி�ம.2.09.01.4 

 நாத�தி$ வி��D� நாத வி��  களி$ $தி�ம.2.09.02.1 

 தB�_ெப.(தB�_ெப.) அ�& அக�வ�த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ச�தி எ�னேவ 

$தி�ம.2.09.02.2 

 ேபதி�� ஞான� கி5ைய பிற�தலா$ $தி�ம.2.09.02.3 

 வாதி�த வி7ைசயி$ வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� 

வி��ேவ $தி�ம.2.09.02.4 



 இ$ல� ச�தி இட�_ெப.(இட�_ெப.) தனி$ உ.டாகி  $தி�ம.2.09.03.1 

 க$ ஒளி ேபால  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 

இ��தி/� $தி�ம.2.09.03.2 

 வ$ல� ஆக வழி ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.2.09.03.3 

 ெசா$ல� ெசா$லி%$ Hராதி Hரேம $தி�ம.2.09.03.4 

 Hர�தி$_ெப.(Hர�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) ேசாதி 

ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ச�தியா= $தி�ம.2.09.04.1 

 ஆ,வ�� நாத� அைண�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வி��வா= $தி�ம.2.09.04.2 

 பார7 சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பா, �த$ ஐ�� 3� $தி�ம.2.09.04.3 

 சா,வ��7 ச�தி ஓ, சா��� ஆனாேம $தி�ம.2.09.04.4 

 மானி� க. வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வா@ வள,�தி/� 

$தி�ம.2.09.05.1 

 கானி� க. நB�� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) க%னமா=� 

$தி�ம.2.09.05.2 

 ேதனி� க. ஐ��� ெசறி��_வி.எ7.(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) Pதமா=" $தி�ம.2.09.05.3 

 Pவி� க. நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெபா���� 

#வனேம $தி�ம.2.09.05.4 

 #வன�_ெப.(#வன�_ெப.) பைட"பா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) $தி�ம.2.09.06.1 



 #வன�_ெப.(#வன�_ெப.) பைட" பா, 3" #�திர, ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) 

$தி�ம.2.09.06.2 

 #வன�_ெப.(#வன�_ெப.) பைட" பா9� Pமிைசயா� ஆ= $தி�ம.2.09.06.3 

 #வன�_ெப.(#வன�_ெப.) பைட"பா� அ"#.ணிய� தாேன $தி�ம.2.09.06.4 

 #.ணிய� ந�தி ெபா��தி_வி.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ>3� $தி�ம.2.09.07.1 

 த.ணிய_ெப.அ.(த.ணிய_ெப.அ.) மாைன வள,�தி/� ச�தி@� $தி�ம.2.09.07.2 

 க. இய$ பாக  கலவி �!�� ஆ= $தி�ம.2.09.07.3 

 ம._ெப.(ம._ெப.) இய$ பாக 

மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! Pவிேல $தி�ம.2.09.07.4 

 நB, அக�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பிற 3� ெந�"#_ெப.(ெந�"#_ெப.) இைட 

$தி�ம.2.09.08.1 

 காய�தி$ ேசாதி பிற 3� அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கா�&_ெப.(கா�&_ெப.) 

இைட $தி�ம.2.09.08.2 

 ஓ, உைட ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) உயி," பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ஒலி ச�தி 

$தி�ம.2.09.08.3 

 நB, இைட ம.ணி� நிைல" பிற"# ஆேம $தி�ம.2.09.08.4 

 உ./ உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� உமி6�தா� உட� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.09.09.1 

 அ.ட�� அமர, தைலவ9� ஆதி@� $தி�ம.2.09.09.2 

 க.ட7 ச��க  காரண� த�ெனா/� $தி�ம.2.09.09.3 

 ப./ இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பைட 3� 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�0_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.2.09.09.4 



 ஓ>3_ஏவ.(ஓ>3_வி.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) உ0 

உ& வாெனா/� $தி�ம.2.09.10.1 

 பா>க, கயிைல" பராபர� தா9� $தி�ம.2.09.10.2 

 வ B>3� கமல மல,மிைச ேம$ அய� $தி�ம.2.09.10.3 

 ஆ>3 உயி, 

ைவ 3�_ெப.எ7.(ைவ_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ� 

உண,�தாேன $தி�ம.2.09.10.4 

 காரண� அ�பி$ கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� 

நி�றவ� $தி�ம.2.09.11.1 

 நாரண� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந/ உடலா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.09.11.2 

 பாரண� அ�பி$ பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) $தி�ம.2.09.11.3 

 ஆரணமா= உலகா= அம,�தாேன $தி�ம.2.09.11.4 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) எளி� ஆ� ப� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.2.09.12.1 

 நய� எளி� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந�ப� 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.2.09.12.2 

 அய� ஒளியா= இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>ேக 

பைட 3� $தி�ம.2.09.12.3 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) எளிதா� வயண� ெதளி�ேதேன $தி�ம.2.09.12.4 

 ேபா 3� வரD� #னித� அ�0 #5�� $தி�ம.2.09.13.1 



 ஆ க�� சி�ைத அ� ஆகி�ற கால�� $தி�ம.2.09.13.2 

 ேம 3 மிக_3ைற.எ7.(மி3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ*/� திைச ெயா/� 

$தி�ம.2.09.13.3 

 தா 3� கல 3�_ெப.எ7.(கல 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தயா பர� 

தாேன $தி�ம.2.09.13.4 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயி, ஆ 3� நிமல� எ� 

ஆ�யி, $தி�ம.2.09.14.1 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உயி, ஆ 3� அளைவ உட$_ெப.(உட$_ெப.) உற 

$தி�ம.2.09.14.2 

 ���ய, ஆ 3� உட�3� �ைண அதா $தி�ம.2.09.14.3 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) உயி," பாேன ந/D நி�றாேன $தி�ம.2.09.14.4 

 ஆகி�ற த�ைமயி$ அ கணி ெகா�ைறய� $தி�ம.2.09.15.1 

 ேவகி�ற ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபானி� ேம$ அணி ேமனிய� $தி�ம.2.09.15.2 

 ேபாகி�ற சீவ� #3�� உடலா= உள� $தி�ம.2.09.15.3 

 ஆகி�ற த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெச= ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) தைக 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) $தி�ம.2.09.15.4 

 ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) விைளயாட$ உ�றா, 

$தி�ம.2.09.16.1 

 இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) விைளயா*/� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

விைள 3� $தி�ம.2.09.16.2 

 ப�வ>க0 ேதா&� பய�_ெப.(பய�_ெப.) பல ஆன $தி�ம.2.09.16.3 

 தி� ஒ�றி$ ெச=ைக ெசக� ��&� ஆேம $தி�ம.2.09.16.4 



 #3�� அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) #வனா பதி 

அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) $தி�ம.2.09.17.1 

 #3�� அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) #5 ச கர�� 

அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) $தி�ம.2.09.17.2 

 #3�� அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) மல, ேம$ உைற 

#�ேத0 $தி�ம.2.09.17.3 

 #3�� அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) �% 3 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேர $தி�ம.2.09.17.4 

 ஆணவ7 ச�தி@� ஆ� அதி$ ஐவ�� $தி�ம.2.09.18.1 

 கா5ய காரண ஈச, கைட �ைற $தி�ம.2.09.18.2 

 ேபணிய ஐ� ெதாழிலா$ வி��வி$ 

பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.09.18.3 

 ஆணவ� நB>காதவ, என$ ஆ3ேம $தி�ம.2.09.18.4 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) �"பா$ 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) மாயா0 உதய மா $தி�ம.2.09.19.1 

 ம�ைறய 2�&_ெப.(2�&_ெப.) மாேயாதய� வி�� $தி�ம.2.09.19.2 

 ெப�றவ� நாத� பைரயி$ பிற�ததா$ $தி�ம.2.09.19.3 

 ��ற பரசிவ� ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) விைளயா*/ இேத $தி�ம.2.09.19.4 

 ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) ஆதி சதாசிவ, ஆதி எ� $தி�ம.2.09.20.1 

 ேபாகாத ச�தி@0 ேபா�� உட� ேபா�தன, $தி�ம.2.09.20.2 

 மாகாய ஈச� அர� மா$ பிரம� ஆ� $தி�ம.2.09.20.3 

 ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) Pமி காண அளி�தேல $தி�ம.2.09.20.4 

 அளியா, � ேகாண� வயி�தவ� த�னி$ $தி�ம.2.09.21.1 



 அளியா, தி5#ைர ஆ� அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) தாேன 

$தி�ம.2.09.21.2 

 அளியா, சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அைமவா0 $தி�ம.2.09.21.3 

 வா, அணி ெகா>ைக மேனா�மணி ம>கலி $தி�ம.2.09.22.1 

 காரணி கா5ய� ஆக  கல�தவ0 $தி�ம.2.09.22.2 

 வாரணி ஆரணி வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேமாகினி $தி�ம.2.09.22.3 

 Pரணி ேபாதாதி ேபாத�� ஆேம $தி�ம.2.09.22.4 

 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) தானா= 

நிைற�த_ெப.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மேக)ர� $தி�ம.2.09.23.1 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அர� 

தி�மாலவ� $தி�ம.2.09.23.2 

 ம�ற� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மல, மிைச 

ேம$ அய� $தி�ம.2.09.23.3 

 எ�& இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ஆக 

இைச��_வி.எ7.(இைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேன 

$தி�ம.2.09.23.4 

 ஒ�வ9ேம உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� பைட�தா� $தி�ம.2.09.24.1 

 ஒ�வ9ேம உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� அளி�தா� $தி�ம.2.09.24.2 

 ஒ�வ9ேம உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� �ைட�தா� $தி�ம.2.09.24.3 

 ஒ�வ9ேம உலேகா/ உயி, தாேன $தி�ம.2.09.24.4 

 ெச�தாமைர வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) தB வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) எ� 

இைற $தி�ம.2.09.25.1 



 ைம�தா, �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) மாய� ெச= 

பாச��� $தி�ம.2.09.25.2 

 ெகா�தா, 3ழலிய, <%ய <*ட��� $தி�ம.2.09.25.3 

 அ�தா, பிறவி அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.2.09.25.4 

 ேத/�_ெப.எ7.(ேத/_ெப.எ7.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) திைச எ*/� சீவ� 

உட$_ெப.(உட$_ெப.) உயி, $தி�ம.2.09.26.1 

 </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிறவி  

3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா 

ந�தி $தி�ம.2.09.26.2 

 ஊ/� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) தம� உ0ள��0ேள 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.09.26.3 

 நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வழ க�� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அறி�ேதேன $தி�ம.2.09.26.4 

 ஓராய ேம உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� பைட"ப�� $தி�ம.2.09.27.1 

 ஓராய ேம உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� அளி"ப�� $தி�ம.2.09.27.2 

 ஓராய ேம உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� �ைட"ப�� $தி�ம.2.09.27.3 

 ஓராய ேம உலேகா/ உயி,தாேன $தி�ம.2.09.27.4 

 நாத� ஒ�வ9� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) இ�வ�� $தி�ம.2.09.28.1 

 ேகா� 3ல�ெதா/� <*%  3ைழ�தன, $தி�ம.2.09.28.2 

 ஏ�பணி எ�& இைச@� இ�வ� 3 $தி�ம.2.09.28.3 

 ஆதி இவேன அ�Gகி�றாேன $தி�ம.2.09.28.4 

 அ"ப5) எ.ப�� நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) Nறாயிர� $தி�ம.2.09.29.1 



 ெம=" ப5) எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயிரா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.09.29.2 

 ெபா=" ப5) எ=தி" #க�� மனித, க*3 $தி�ம.2.09.29.3 

 இ"ப5ேச இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 2% நி�றாேன $தி�ம.2.09.29.4 

 ஆதி�த� ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) அ>கி எ. பால,க0 $தி�ம.2.09.30.1 

 ேபாதி�த வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஒலி 

ெபா>கிய_ெப.எ7.(ெபா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நB, #வி $தி�ம.2.09.30.2 

 வாதி�த ச�தாதி வா 3 மனாதிக0 $தி�ம.2.09.30.3 

 ஓ��ற மாையயி� வி��வி� உ�றேத $தி�ம.2.09.30.4 

 #3�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ெவளியா= 

இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ஆகி" $தி�ம.2.10.1.1 

 #3�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) #க6 வா= 

இக6வாகி" $தி�ம.2.10.1.2 

 #3�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) உடலா= உயிராகி" 

$தி�ம.2.10.1.3 

 #3�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) #�தி ம�னி 

நி�றாேன $தி�ம.2.10.1.4 

 தாேன திைசெயா/ ேதவ�மா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.2.1 

 தாேன உட$_ெப.(உட$_ெப.) உயி, த��வமா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.2.2 



 தாேன கட$_ெப.(கட$_ெப.) மைல ஆதி@� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.2.3 

 தாேன உலகி$ தைலவ9� ஆேம $தி�ம.2.10.2.4 

 உடலா= உயிரா= உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அ� ஆகி  $தி�ம.2.10.3.1 

 கடலா=  கா, �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) நB, ெபாழிவானா= $தி�ம.2.10.3.2 

 இைடயா= உல"# இலி எ>3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.10.3.3 

 அைடயா, ெப�வழி அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) நி�றாேன $தி�ம.2.10.3.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) தனி7 

)டரா= நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.4.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா$ ச.ட மா�தமா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.4.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) மைழயா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.4.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) மாய9� ஆேம $தி�ம.2.10.4.4 

 அ�#� அறிD� அட க�மா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.5.1 



 இ�ப�� இ�ப  கலவி@ மா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.5.2 

 ��#& கால�� ஊழி@மா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.5.3 

 அ�#ற_3ைற.எ7.(அ�#&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஐ�தி$ 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.2.10.5.4 

 உ�& வைனவா� அவேன உலகிைன" $தி�ம.2.10.6.1 

 ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வைனவா� அவேன 

பிறவிைய7 $தி�ம.2.10.6.2 

 )�றிய_ெப.எ7.()�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சா�� 3ட�� சி&Hைத 

$தி�ம.2.10.6.3 

 ம�&� அவேன வைனய வ$லாேன $தி�ம.2.10.6.4 

 உ0 உயி,"பா= உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ந�தி $தி�ம.2.10.7.1 

 ெவ0_ெப.எஅ.(ெவ0_ெப.அ.) உயிரா3� ெவளியா= நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெகாளி 

$தி�ம.2.10.7.2 

 உ0 உயி, 3� உண,ேவ உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ0 

பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.10.7.3 

 த0 உயிரா வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) தா>கி நி�றாேன $தி�ம.2.10.7.4 

 தா>க�� த�ைம@� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அைவ ப$ உயி, $தி�ம.2.10.8.1 

 வா>கிய கால�� ம�ேறா, பிறி� இ$ைல $தி�ம.2.10.8.2 



 ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ!ைம 3� ேயாகா�த� 

அIவழி $தி�ம.2.10.8.3 

 தா>கி நி�றா9� அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) தாரணி தாேன $தி�ம.2.10.8.4 

 அMகி9� ேசயவ� அ>கியி$ <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.10.9.1 

 நMகி9� ஞான  ெகா!�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.10.9.2 

 பணிகி9� பா,மிைச" ப$ உயிராகி� $தி�ம.2.10.9.3 

 தணிகி9� ம.Mட$ அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) ெச=வாேன 

$தி�ம.2.10.9.4 

 அ>கி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈச� அக$ 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) )*ட� $தி�ம.2.11.01.1 

 அ>கி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈச� அைல 

கட$_ெப.(கட$_ெப.) )*ட� $தி�ம.2.11.01.2 

 அ>கி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈச� அ)ரைர7 )*ட� 

$தி�ம.2.11.01.3 

 அ>கி அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஈச�3  ைக அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) தாேன 

$தி�ம.2.11.01.4 

 இலய>க0 2�றி9� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) க$ பா�த $தி�ம.2.11.02.1 

 நிைல அ�& அழி�தைம நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உண,�ேத� ஆ$ $தி�ம.2.11.02.2 

 உைல த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெம$ல5 ேபா�� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.2.11.02.3 



 மைல த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ெவ�த�ேவ $தி�ம.2.11.02.4 

 பத�_ெப.(பத�_ெப.) ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பா�� பனிவைர எ*/� $தி�ம.2.11.03.1 

 உத� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஏ6கட$ 

ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) �தலா� $தி�ம.2.11.03.2 

 3த� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ>கி ெகாGவி 

ஆகாச� $தி�ம.2.11.03.3 

 வித�_ெப.(வித�_ெப.) ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெநJசி$ விய"#_ெப.(விய"#_ெப.) இ$ைல தாேன $தி�ம.2.11.03.4 

 ெகா.ட$_ெப.(ெகா.ட$_ெப.) வைர 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இழி�த_ெப.எ7.(இழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3ல ெகா% $தி�ம.2.11.04.1 

 அ.ட��0 ஊறி இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ. திைர 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.11.04.2 

 ஒ�றி� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஓ� எ�ற அ"#ற  $தி�ம.2.11.04.3 

 3.ட�தி� ேம$ அ>கி ேகாலி  ெகா.டாேன $தி�ம.2.11.04.4 

 நி�த ச>கார� உற க�� நB0 2ட� $தி�ம.2.11.05.1 

 ைவ�த ச>கார�� சா கிரா தBத� ஆ� $தி�ம.2.11.05.2 

 )�த ச>கார� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேகவல� $தி�ம.2.11.05.3 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச>கார� பர� அ�0 

உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.2.11.05.4 



 நி�த ச>கார� இற./_ெப.(இர./_ெப.) உட$_ெப.(உட$_ெப.) நBDத$ 

$தி�ம.2.11.06.1 

 ைவ�த ச>கார�� மாயா ச>கார� ஆ� $தி�ம.2.11.06.2 

 )�த ச>கார� மனாதBத� ேதா@ற$ $தி�ம.2.11.06.3 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச>கார� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�0 உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) 

$தி�ம.2.11.06.4 

 நி�த ச>கார� க� இட, நB கினா$ $தி�ம.2.11.07.1 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ச>கார� உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

உயி, நBDத$ $தி�ம.2.11.07.2 

 )�த ச>கார� அதBத��0 ேதா= உற$ $தி�ம.2.11.07.3 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச>கார� பர� அ�0 

உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.2.11.07.4 

 நி�த ச>கார�� நB/ இைள" பா�றலி� $தி�ம.2.11.08.1 

 ைவ�த ச>கார�� ம�9� அனாதியி$ $தி�ம.2.11.08.2 

 )�த ச>கார�� ேதாயா" பர� அ�0 $தி�ம.2.11.08.3 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச>கார�� நாலா� 

உதி கிேல $தி�ம.2.11.08.4 

 பாேழ �தலா எ!�பயி, அ"பயி, $தி�ம.2.11.09.1 

 பாழா= அட>கி9� ப.ைட" பா6 பா6 ஆகா $தி�ம.2.11.09.2 

 வாழா7 ச>கார�தி� மா$ அய� ெச=தி ஆ� $தி�ம.2.11.09.3 

 பாழா� பயிரா= அட>3� அ"பாழிேல $தி�ம.2.11.09.4 



 தBய ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ,மி�க0 

ேச��_ெப.எ7.(ேச,-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) விைனதைன 

$தி�ம.2.11.10.1 

 மாய ைவ�தா� ைவ�தவ� பதி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.2.11.10.2 

 காய� ைவ�தா� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� 

நிைன"ப� ஓ, $தி�ம.2.11.10.3 

 ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) ைவ�தா� உண, வார ைவ�தாேன $தி�ம.2.11.10.4 

 உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) ஒ�வைன உ0 உ& ேசாதிைய 

$தி�ம.2.12.1.1 

 உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) வி*/ ஓ, அ% 

நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) ஒ�வைன 

$தி�ம.2.12.1.2 

 உ0ள�� தா9� உடேன இ� கி9� $தி�ம.2.12.1.3 

 உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) அவைன உ� அறியாேத $தி�ம.2.12.1.4 

 இ�ப" பிறவி பைட�த இைறவ9� $தி�ம.2.12.2.1 

 ��ப�_ெப.(��ப�_ெப.) ெச= பாச� �ய�0 அைட�தன� $தி�ம.2.12.2.2 

 எ�பி$ ெகாGவி இைச��& ேதா�றைச $தி�ம.2.12.2.3 

 ��பி$ ெகாGவி �% 3வ தாேம $தி�ம.2.12.2.4 

 இைறயவ� மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பைட�த 

$தி�ம.2.12.3.1 

 மைறயவ� 2வ�� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� 

<%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.12.3.2 

 இைறயவ� ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ெபாறியா ைக $தி�ம.2.12.3.3 



 மைறயவ� ைவ�த ப5) அறியாேத $தி�ம.2.12.3.4 

 கா.கி�ற க. ஒளி காத$_ெப.(காத$_ெப.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈசைன $தி�ம.2.12.4.1 

 ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) ெப._ெப.(ெப._ெப.) அலி உ�வா= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆதிைய $தி�ம.2.12.4.2 

 ஊ. ப/ நா_ெப.(நா_ெப.) உைட ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) உண,�தி*/7 

$தி�ம.2.12.4.3 

 ேச._ெப.(ேச._ெப.) ப/ ெபா=ைக7_ெப.(ெபா=ைக_ெப.+7_ஒ�.) 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அைணயாேர $தி�ம.2.12.4.4 

 ெத�G� உலகி�3� ேதவ, 3� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $தி�ம.2.12.5.1 

 அ�G� வைக ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆதி" 

பிரா9� $தி�ம.2.12.5.2 

 )�G� )ட, உ& Hெவ. 

)ட��_ெப.எ7.()ட,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.12.5.3 

 இ�G� அற நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ�*/ 

அைறயாேம $தி�ம.2.12.5.4 

 அைர கி�ற அ�0 த�� அ>க>க0 ஓைச $தி�ம.2.12.6.1 

 உைர கி�ற ஆைச@� ஒ�ெறா/ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஒIவா" 

$தி�ம.2.12.6.2 

 பர 3�_ெப.எ7.(பர_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உ�வ�� பாரக� தானா=  $தி�ம.2.12.6.3 

 கர கி�றைவ ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கா. 

தைகயாேன $தி�ம.2.12.6.4 



 ஒளி�� ைவ�ேத� உ0 உற 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈசைன $தி�ம.2.12.7.1 

 ெவளி"ப*/ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 

ெச=தி/� ஈ.ேட $தி�ம.2.12.7.2 

 களி"ெபா/� காத�ைம எ�9� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) $தி�ம.2.12.7.3 

 ெவளி"ப*/ இைறJசி9� ேவ*சி@� ஆேம $தி�ம.2.12.7.4 

 ஒ�>கிய பாச��0 உ�தம சி�த� $தி�ம.2.12.8.1 

 இ�>கைர ேம$ இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�#ற_3ைற.எ7.(இ�#&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நா% $தி�ம.2.12.8.2 

 வ�>கைர ஓரா வைகயினி$ க>ைக $தி�ம.2.12.8.3 

 அ�>_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) கைர ேபணி$ அ! 3 அறலாேம $தி�ம.2.12.8.4 

 ம._ெப.(ம._ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) பல 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) கல�_ெப.(கல�_ெப.) ஆயி/� $தி�ம.2.12.9.1 

 உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேயானி க*3 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) ஒ�வேன $தி�ம.2.12.9.2 

 க. ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) பல 

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தைன  காணா 

$தி�ம.2.12.9.3 

 அ.ண�� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.2.12.9.4 

 எ*/� திைச@� எறிகி�ற கா�ெறா/ $தி�ம.2.13.01.1 

 வ*ட� திைர அன$ மாநில� ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) $தி�ம.2.13.01.2 

 ஒ*% உயி, நிைல எ�9� இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) காய"ைப $தி�ம.2.13.01.3 



 க*% அவி6"பா� க. Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) காMேம $தி�ம.2.13.01.4 

 உ7சியி$_ெப.(உ7சி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) 

ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஒளிதிக6 நாத�ைத 

$தி�ம.2.13.02.1 

 ந7சிேய இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெகா0வா, 3 நம� இ$ைல $தி�ம.2.13.02.2 

 வி7)� வி5)ட, 2�&� உல3 3� $தி�ம.2.13.02.3 

 த7)� அவேன சைம க வ$லாேன $தி�ம.2.13.02.4 

 3சவ� தி5ைகயி$ ஏ�றிய ம.ைண  $தி�ம.2.13.03.1 

 3சவ� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உ�ற� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

வைனவ� $தி�ம.2.13.03.2 

 3சவைன" ேபா$ எ>க0 ேகா� ந�தி ேவ.%$ $தி�ம.2.13.03.3 

 அைசD இ$ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

ஆேம $தி�ம.2.13.03.4 

 விைட உைடயா� விகி,த� மி3 Pத" $தி�ம.2.13.04.1 

 பைட உைடயா� ப5ேச உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஆ 3� $தி�ம.2.13.04.2 

 ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) உைடயா� 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) எ. 

3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.13.04.3 

 சைட உைடயா� சி�ைத சா,�� நி�றாேன $தி�ம.2.13.04.4 

 உக�� நி�ேற பைட�தா� உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� $தி�ம.2.13.05.1 

 உக�� நி�ேற பைட�தா� பல ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $தி�ம.2.13.05.2 

 உக�� நி�ேற பைட�தா� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) Pத� $தி�ம.2.13.05.3 

 உக�� நி�ேற உயி, ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) பைட�தாேன $தி�ம.2.13.05.4 



 பைட��_வி.எ7.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைடயா� ப./ 

உலக>க0 ஏ!� $தி�ம.2.13.06.1 

 பைட��_வி.எ7.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைடயா� பல ேதவைர 

��ேன $தி�ம.2.13.06.2 

 பைட��_வி.எ7.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைடயா� பல சீவைர 

��ேன $தி�ம.2.13.06.3 

 பைட��_வி.எ7.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைடயா� பர� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.2.13.06.4 

 ஆதி பைட�தன� ஐ� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) Pத� $தி�ம.2.13.07.1 

 ஆதி பைட�தன� ஆ) இ$ ப$ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $தி�ம.2.13.07.2 

 ஆதி பைட�தன� எ. இலி ேதவைர $தி�ம.2.13.07.3 

 ஆதி பைட�தைவ தா>கி நி�றாேன $தி�ம.2.13.07.4 

 அக�றா� அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஏ!� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.13.08.1 

 இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) என 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எளிய9� அ$ல� 

$தி�ம.2.13.08.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) பலபல சீவ9� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.13.08.3 

 நவி�றா� உல3உ& ந�ப9� ஆேம $தி�ம.2.13.08.4 

 உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி உற 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஓ, உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

$தி�ம.2.13.09.1 



 வி._ெப.(வி._ெப.) நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அமர, 

வி��#�_ெப.எ7.(வி��#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வி!"ெபா�0 

$தி�ம.2.13.09.2 

 ம._ெப.(ம._ெப.) நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேனா, 

#க6 தி�ேமனிய� $தி�ம.2.13.09.3 

 க. நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மா ேபாத� ஆேம $தி�ம.2.13.09.4 

 ஆ�� அறியாத அ.ட� தி� உ�" $தி�ம.2.13.10.1 

 பா, �தலாக" பயி�� கட�திேல $தி�ம.2.13.10.2 

 நB5னி$ பா$ ேபால நி�கி�ற ேந,ைமைய7 $தி�ம.2.13.10.3 

 ேசாராம$ காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) )க� 

அறி�ேதேன $தி�ம.2.13.10.4 

 ஆ 3கி�றா� �� "55�த_ெப.எ7.(பி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ�ப�� அJ) $தி�ம.2.14.01.1 

 ஆ 3கி�றா� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆதி எ� ஆ, உயி, 

$தி�ம.2.14.01.2 

 ஆ 3கி�றா� க,"ப  ேகாளைக உ0ளி��� $தி�ம.2.14.01.3 

 ஆ 3கி�றா� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அறி�ேத $தி�ம.2.14.01.4 

 அறிகி�ற 2ல�தி� ேம$ அ>கி அ"#7 $தி�ம.2.14.02.1 

 ெசறிகி�ற ஞான��7 ெச�தா0 ெகாGவி" $தி�ம.2.14.02.2 

 ெபாைற கி�ற இ� உயி, ேபா�� உற நா%" $தி�ம.2.14.02.3 

 பறிகி�ற ப�� எ9� பார� ெச=தாேன $தி�ம.2.14.02.4 



 இ�#& கால�� இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) �� Pறிய $தி�ம.2.14.03.1 

 ��#& பாச�� உய,மைன வா�_ெப.(வா�_ெப.) உள� $தி�ம.2.14.03.2 

 ப.#_ெப.(ப.#_ெப.) உ& கால�� பா, மிைச வா6 ைக@� $தி�ம.2.14.03.3 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ& கால�� 

அைம��_வி.எ7.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�தாேன 

$தி�ம.2.14.03.4 

 க�ைவ ஒழி�தவ, க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நா$ 

2 ஏ6 $தி�ம.2.14.04.1 

 #�ட� உடலி$ ெபா���_வி.(ெபா���_வி.) ம�& 

ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.2.14.04.2 

 தி�வி� க� 3ழி ேத%" #3�த $தி�ம.2.14.04.3 

 ��வ� இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஆக ஓ% வி!�தேத $தி�ம.2.14.04.4 

 வி!�த� லி>க� வி5�த� ேயானி $தி�ம.2.14.05.1 

 ஒழி�த_ெப.எ7.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �த$ ஐ��� 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ�ெதா/ ஏறி" $தி�ம.2.14.05.2 

 ெபாழி�த_ெப.எ7.(ெபாழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) 

Pத� ேபா�&�_ெப.எ7.(ேபா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கரண� 

$தி�ம.2.14.05.3 

 ஒழி�த_ெப.எ7.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) 

உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) உ0ேள ஒளி�தேத $தி�ம.2.14.05.4 

 Pவி� மண�ைத" ெபா��திய_ெப.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வா@D� $தி�ம.2.14.06.1 

 தாவி உலகி$ த5"பி�த வா& ேபா$ $தி�ம.2.14.06.2 



 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சீவனி$ 

ெம$ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) நB0 வா@D� $தி�ம.2.14.06.3 

 <வி அவி!� 3றி ெகா.ட ேபாேத $தி�ம.2.14.06.4 

 ஏற எதி, கி$ இைறயவ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.07.1 

 மாற எதி, கி$ அ5யவ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.07.2 

 ேந, ஒ க ைவ கி� நிக, ேபாத�தா� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.07.3 

 ேப, ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைம�த9� ேப, 

அர)_ெப.(அர)_ெப.) ஆGேம $தி�ம.2.14.07.4 

 ஏய� கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) தJசாய��" $தி�ம.2.14.08.1 

 பா@�_ெப.எ7.(பா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க�D� உ�வா� என" 

பல $தி�ம.2.14.08.2 

 காய� கல�த� காண" பதி�த பி� $தி�ம.2.14.08.3 

 மாய� கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மேனாலய� ஆனேத 

$தி�ம.2.14.08.4 

 க,"ப�� ேக வலமாயா0 கிைள <*ட $தி�ம.2.14.09.1 

 நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

�5ய�� ேபதி�� நிைனD எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.14.09.2 

 வ�#& காமிய� எ*டாத$ மாேய அ� $தி�ம.2.14.09.3 

 ெசா�#& H=மைற வா கி� ஆ� ெசா$ேல $தி�ம.2.14.09.4 



 எ�பா$ மிைட�� நர�#_ெப.(நர�#_ெப.) வ5 க*%7 $தி�ம.2.14.10.1 

 ெச�பா$ இைற7சி தி��த மைனெச=� $தி�ம.2.14.10.2 

 இ�பா$ உயி, நிைல ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இைற 

ஓ>3�_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.10.3 

 ந�பா$ ஒ�வைன நா/கி�ேறேன $தி�ம.2.14.10.4 

 பத�_ெப.(பத�_ெப.) ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பா$ வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) ேமனி"_ெப.(ேமனி_ெப.+"_ஒ�.) பகேலா� 

$தி�ம.2.14.11.1 

 இத� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஒ�� 

உட$_ெப.(உட$_ெப.) எ>3� #3�� $தி�ம.2.14.11.2 

 3த� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ>கியி� 

ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) தணி"பா� $தி�ம.2.14.11.3 

 வித�_ெப.(வித�_ெப.) ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஆேற விதி�� ஒழி�தாேன $தி�ம.2.14.11.4 

 ஒழிபல ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) விைன 

உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) நாேள $தி�ம.2.14.12.1 

 வழி பல நB, ஆ% ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!வா>கி" 

$தி�ம.2.14.12.2 

 பழி பல ெச=கி�ற பாச  க�ைவ7 $தி�ம.2.14.12.3 

 )ழி பல வா>கி7 )டாம$ ைவ�தாேன $தி�ம.2.14.12.4 

 ) கில நா%யி$ ேதா�றிய_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெவ0ளி@� $தி�ம.2.14.13.1 

 அ கிரம�ேத ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ேயானி@� $தி�ம.2.14.13.2 



 # கி/� எ.விர$ #ற"ப*/ நா$விர$ $தி�ம.2.14.13.3 

 அ கர� எ*/� எ. சா. அ� ஆ3ேம $தி�ம.2.14.13.4 

 ேபாக��0 ஆ>ேக #3�த #னித9� $தி�ம.2.14.14.1 

 ேகாச��0 ஆ>3 ெகாண,�த ெகாைட� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) 

$தி�ம.2.14.14.2 

 ஏக��0 ஆ>ேக இற./_ெப.(இர./_ெப.) எ*/ 2�&_ெப.(2�&_ெப.) 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) $தி�ம.2.14.14.3 

 ேமாக��0 ஆ>3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �*ைட_ெப.(�*ைட_ெப.) 

ெச=தாேன $தி�ம.2.14.14.4 

 பி.ட�தி$ உ0 உ& ேபைத" #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ��� $தி�ம.2.14.15.1 

 பி.ட�தி� ஊேட பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ம5�த� 

$தி�ம.2.14.15.2 

 அ.ட�தி� உ0 உ& சீவ9� அIவைக $தி�ம.2.14.15.3 

 அ.ட�� நாத�� அம,�தி/� தாேன $தி�ம.2.14.15.4 

 இைல" ெபாறி ஏ�றி என� உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஈச� $தி�ம.2.14.16.1 

 �ைல" ெபாறியி$ க� ஐ��ட� 

ஆ*%_வி.எ7.(ஆ*/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.16.2 

 நிைல" ெபாறி �"ப� நB,ைம ெகாGவி $தி�ம.2.14.16.3 

 உைல" ெபாறி ஒ�பதி$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ெச=தாேன $தி�ம.2.14.16.4 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உ�& இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) இைசவி�� ைவ�த 

ம._ெப.(ம._ெப.) $தி�ம.2.14.17.1 

 ��ப  கலச� அைணவா� ஒ�வேன $தி�ம.2.14.17.2 

 ஒ�ப� நB,7சா$ கலச� பதிென*/ $தி�ம.2.14.17.3 



 ெவ�த� Kைள விைள�த� தாேன $தி�ம.2.14.17.4 

 அறிய,ீ உட�பினி$ ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வா&� $தி�ம.2.14.18.1 

 பிறிய,ீ அதனி$ ெப�3� 3ண>க0 $தி�ம.2.14.18.2 

 ெசறிய,ீ அவ�றி90 சி�திக0 இ*ட $தி�ம.2.14.18.3 

 தறிய ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ�தி90 ஆன� பி.டேம $தி�ம.2.14.18.4 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) ைவ�த வா&� உயி, ைவ�த வா&� $தி�ம.2.14.19.1 

 மைட ைவ�த ஒ�ப� வா=த�� ைவ��� $தி�ம.2.14.19.2 

 திட� ைவ�த தாமைர7_ெப.(தாமைர_ெப.+7_ஒ�.) ெச�னி@0 அ>கி  

$தி�ம.2.14.19.3 

 கைட ைவ�த ஈசைன  ைக கல�ேதேன $தி�ம.2.14.19.4 

 ேக*/_வி.எ7.(ேக0_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�ேற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) எ>3� ேக/ இ$ 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) )ட, $தி�ம.2.14.20.1 

 2*/கி�றா� �த$ ேயானி மய� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) $தி�ம.2.14.20.2 

 <*/ கி�றா� 3ழ�பி� க�ைவ உ� $தி�ம.2.14.20.3 

 நB*% நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆக��_ெப.(ஆக�_ெப.+அ��_சா5.) ேந, ப*ட வாேற $தி�ம.2.14.20.4 

 PDட� ெமா*/" ெபா��த_3ைற.எ7.(ெபா���_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

அல,�தபி� $தி�ம.2.14.21.1 

 காDைட� தBப� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பிற�தி/� 

$தி�ம.2.14.21.2 



 நB, இைட நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

3மிழி_ெப.(3மிழி_ெப.) நிழலதா=" $தி�ம.2.14.21.3 

 பா�ட$ எ>3� பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ*/� 

ப�&ேம $தி�ம.2.14.21.4 

 எ*%90 ஐ�தா3� இ�தி5ய>கG� $தி�ம.2.14.22.1 

 க*%ய 2�&_ெப.(2�&_ெப.) கரண�� ஆ=வி/� $தி�ம.2.14.22.2 

 ஒ*%ய பாச உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) எ�9� காய"ைப $தி�ம.2.14.22.3 

 க*% அவி6�தி/� க. Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) காMேம $தி�ம.2.14.22.4 

 க. Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) நாம� 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட�பா= இைட" 

$தி�ம.2.14.23.1 

 ப. Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� நB>கிட $தி�ம.2.14.23.2 

 எ.ணிய_ெப.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) இைச�த_ெப.எ7.(இைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பர"பிைன $தி�ம.2.14.23.3 

 ம._ெப.(ம._ெப.) �தலாக வ3�� ைவ�தாேன $தி�ம.2.14.23.4 

 அ�0 அ$ல� இ$ைல அர� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

அ�றி $தி�ம.2.14.24.1 

 அ�0 இ$ைல ஆதலி� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஓ, உயிைர� 

$தி�ம.2.14.24.2 

 த�கி�றேபா� இ�ைக� தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) த�பா$ $தி�ம.2.14.24.3 

 வ�கி�ற ந.# வ3�தி/� தாேன $தி�ம.2.14.24.4 

 வ3�த பிறவிைய மா� ந$லாG� $தி�ம.2.14.25.1 



 ெதா3��_வி.எ7.(ெதா3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

நB கிய ேசாதி அவ9� $தி�ம.2.14.25.2 

 ப3�� உண, ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப$ உயி, 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.2.14.25.3 

 வ3�� உ0G�_ெப.எ7.(உ0G_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஓ, மா.#_ெப.(மா.#_ெப.) 

அ�வாேம $தி�ம.2.14.25.4 

 மா.#_ெப.(மா.#_ெப.) அ� ஆக வள,கி�ற வ�னி@� $தி�ம.2.14.26.1 

 கா.ப� ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) ெப._ெப.(ெப._ெப.) அலி எ9� க�பைன 

$தி�ம.2.14.26.2 

 P.ப� மாதா பிதா வழி ேபாலேவ $தி�ம.2.14.26.3 

 ஆ� பதி ெச=தா� அ7ேசாதி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ஆ.ைமேய $தி�ம.2.14.26.4 

 ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) மிகி$ ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெப._ெப.(ெப._ெப.) 

மிகி$ ெப._ெப.(ெப._ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.27.1 

 P. இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஒ��" ெபா��தி$ அலி 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.27.2 

 தா. மி3�_ெப.எ7.(மி3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆகி$ தரணி 

�!� ஆG� $தி�ம.2.14.27.3 

 பாணவ� மி கி%$ பா=�த�� இ$ைலேய $தி�ம.2.14.27.4 

 பா=�த_ெப.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� அJ) ஓ%$ ஆ@G� 

N& ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.28.1 

 பா=�த_ெப.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி�னா$ ஓ%$ பா5னி$ 

எ.பதா� $தி�ம.2.14.28.2 



 பா=�தி/� வா@" ப3�� அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இIவைக $தி�ம.2.14.28.3 

 பா=�தி/� ேயாகி 3" பா=7ச�� ஆேம $தி�ம.2.14.28.4 

 பா=கி�ற வா@  3ைறயி$ 3ற0 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.29.1 

 பா=கி�ற வா@ விைள கி� �ட� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.29.2 

 பா=கி�ற வா@ ந/"ப%$ <� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.29.3 

 பா=கி�ற வா@ மாத, 3 இ$ைல பா, கிேல $தி�ம.2.14.29.4 

 மாதா உதர� மல� மிகி$ ம�த� ஆ� $தி�ம.2.14.30.1 

 மாதா உதர� சல� மிகி$ 2>ைக ஆ� $தி�ம.2.14.30.2 

 மாதா உதர� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) ஒ கி$ க. இ$ைல 

$தி�ம.2.14.30.3 

 மாதா உதர�தி$ வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3ழவி ேக 

$தி�ம.2.14.30.4 

 3ழவி@� ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) ஆ� வல�த� ஆகி$ $தி�ம.2.14.31.1 

 3ழவி@� ெப._ெப.(ெப._ெப.) ஆ� இட�த� ஆகி$ $தி�ம.2.14.31.2 

 3ழவி@� இர.டா� அபான� எதி, கி$ $தி�ம.2.14.31.3 

 3ழவி_ெப.(3ழவி_ெப.) அலி 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கா$ ஒ கிேல 

$தி�ம.2.14.31.4 



 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

வா@ இ�வ, 3� ஒ�� எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) $தி�ம.2.14.32.1 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3ழவி@� ேகாமள� 

ஆயி/� $தி�ம.2.14.32.2 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

வா@ இ�வ, 3� 3ழறி%$ $தி�ம.2.14.32.3 

 ெகா.ட�� இ$ைலயா� ேகா$ வைளயா*ேக $தி�ம.2.14.32.4 

 ேகா$ வைள உ�தியி$ ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

3ழவி@� $தி�ம.2.14.33.1 

 தா$ வைள உ0ேள தய>கிய ேசாதி ஆ� $தி�ம.2.14.33.2 

 பா$ வள,��_வி.எ7.(வள,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள பகலவ� 

ெபா� உ�" $தி�ம.2.14.33.3 

 ேபா$ வள,��_வி.எ7.(வள,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள 

ெபா���_வி.(ெபா���_வி.) உ�வாேம $தி�ம.2.14.33.4 

 உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) வள,�தி/� ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) 

தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) ப�தி$ $தி�ம.2.14.34.1 

 ப�வ�_ெப.(ப�வ�_ெப.) அ� ஆகேவ பா5னி$ வ�தி/� $தி�ம.2.14.34.2 

 ம�வி வள,�தி/� மாையயினாேல $தி�ம.2.14.34.3 

 அ�வ� அ� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) இ>3 ஆ, அறிவாேர 

$தி�ம.2.14.34.4 

 இ*டா� அறி�தில� ஏ�றவ0 க.%ல0 $தி�ம.2.14.35.1 

 த*டா� அறி��� ஒ�வ, 3 உைர�தில� $தி�ம.2.14.35.2 

 ப*டா>3 ெசா$�� பரம9� அ>3 உள� $தி�ம.2.14.35.3 



 ெக*ேட� இ� மாையயி� கீ6ைம எIவாேற $தி�ம.2.14.35.4 

 இ�#ற_3ைற.எ7.(இ�#&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நா% இ�வ�� ச�தி��� 

$தி�ம.2.14.36.1 

 ��#_ெப.(��#_ெப.) உ& பாச�தி$ 

ேதா�றி_வி.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வள,�தபி� 

$தி�ம.2.14.36.2 

 ��#ற நா% நில�தி� �� 

ேதா�றிய_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.36.3 

 ெதா�#ற நா% நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓத�� ஆேம 

$தி�ம.2.14.36.4 

 3யி$_ெப.(3யி$_ெப.) 3J) �*ைடைய  கா ைக  <*%*டா$ 

$தி�ம.2.14.37.1 

 அயி,"# இ�றி  கா ைக_ெப.(கா ைக_ெப.) வள, கி�ற� ேபா$ $தி�ம.2.14.37.2 

 இய 3 இ$ைல ேபா 3 இ$ைல ஏ� எ�ப� இ$ைல $தி�ம.2.14.37.3 

 மய க�தா$ கா ைக_ெப.(கா ைக_ெப.) வள,கி�ற வாேற $தி�ம.2.14.37.4 

 �த$ கிழ>கா= �ைளயா= அ� �ைள"பி� $தி�ம.2.14.38.1 

 அத$ #தலா=" பலமா= நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அளி 3�_வி.எ7.(அளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.14.38.2 

 அத�3 அ�வா= இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ேபா$ $தி�ம.2.14.38.3 

 அத�3 அ�வா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஆதி"பிராேன $தி�ம.2.14.38.4 



 பர�தி$ கைர�த� பதி�த ந$காய� $தி�ம.2.14.39.1 

 உ�� த5�� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஓ>கிட 

ேவ.%_வி.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.14.39.2 

 திைர கட$ உ"#� திர.ட� ேபால� $தி�ம.2.14.39.3 

 தி5��" பிற 3� தி� அ�ளாேல $தி�ம.2.14.39.4 

 ச தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) விைளயா*டா$ உயி, ஆ கி $தி�ம.2.15.1.1 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இ�மாயா <*ட�� இைட P*%7 

$தி�ம.2.15.1.2 

 )�த� அ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) �5ய� 

பி5வி��7 $தி�ம.2.15.1.3 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) #3�� சிவ மய� ஆ 3ேம $தி�ம.2.15.1.4 

 விJஞான, நா$வ�� ெம=" பிரள யாக$ அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

$தி�ம.2.15.2.1 

 தJஞான, 2வ�� தா>3 சகல�தி� $தி�ம.2.15.2.2 

 அJஞான, 2வ�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பதி�மரா� $தி�ம.2.15.2.3 

 விJஞான, ஆதிய, ேவ�&ைம தாேன $தி�ம.2.15.2.4 

 விJஞான, ேகவல� தார� வி*டவ, $தி�ம.2.15.3.1 

 தJ ஞான, அ*டவி� ேதசரா� சா,�� உேளா, $தி�ம.2.15.3.2 

 எJஞான, ஏ6ேகா% ம�திர நாயக, $தி�ம.2.15.3.3 

 ெம=Jஞான, ஆணவ� வி*/ நி�றாேர $தி�ம.2.15.3.4 

 இர.டாவதி$ ��தி எ=�வ, அ�தைன $தி�ம.2.15.4.1 



 இர.டாவ� உ0ேள இ�மல ெப�த, $தி�ம.2.15.4.2 

 இர.டா3� N�& எ*/ ��திர, எ�ப, $தி�ம.2.15.4.3 

 �ர. ேச, சகல�த, ��மல�தாேர $தி�ம.2.15.4.4 

 ெப�த�த சி�ெதா/ ேப. �க�த7 சி�� அ� $தி�ம.2.15.5.1 

 ஒ�தி*/ இர.%ைட ஊ/ உ�றா, சி��� ஆ= $தி�ம.2.15.5.2 

 ம�த� ��மல� வா*/ைக மா*டாதா, $தி�ம.2.15.5.3 

 ச�க�� அமி6�� சகல�� உளாேர $தி�ம.2.15.5.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஐவைக� 

தி.மல� ெச�ேறா, $தி�ம.2.15.6.1 

 அவ� ஆகா, சி�த, �� தா� த�� வா6வா, $தி�ம.2.15.6.2 

 பவ� ஆன தB,ேவா, ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� அ�ேறா, $தி�ம.2.15.6.3 

 நவ� ஆன த��வ� நா%  க.ேடாேர $தி�ம.2.15.6.4 

 விJஞான, ஆணவ ேகவல ேமDேவா, $தி�ம.2.15.7.1 

 விJஞான, மாையயி$ 

த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�மல, $தி�ம.2.15.7.2 

 அJஞான, அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சகல�த, சகலரா� $தி�ம.2.15.7.3 

 விJஞான, ஆதிக0 ஒ�பா� ேவ& உயி,கேள $தி�ம.2.15.7.4 

 விJஞான க�ம�தா$ ெம= அக� <%ய $தி�ம.2.15.8.1 

 அJஞான க�ம�தினா$ )வ,_ெப.()வ,_ெப.) ேயானி # 3 $தி�ம.2.15.8.2 

 எJஞான ெம= தB.%ேய இைட இ*/" ேபா= $தி�ம.2.15.8.3 



 ெம=J ஞான, ஆகி7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ேமவ$_ெதா.ெப.(ேமD_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.2.15.8.4 

 ஆண வ���ற வவி�தா நனD_ெப.(நனD_ெப.) அ�ேறா, $தி�ம.2.15.9.1 

 காணிய வி��வா நாத சகலாதி $தி�ம.2.15.9.2 

 ஆணவ� ஆதி அைட�ேதா,_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) அ�ேற $தி�ம.2.15.9.3 

 ேச._ெப.(ேச._ெப.) உய, ச�தி சிவ த��வ� ஆேம $தி�ம.2.15.9.4 

 தில� அ�தைனேய சிவ ஞானி 3 ஈ�தா$ $தி�ம.2.16.1.1 

 பல ��தி சி�தி பரேபாக�� த�� $தி�ம.2.16.1.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) அ�தைன ெபா�ைன நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 

2ட, 3 ஈ�தா$ $தி�ம.2.16.1.3 

 பல�� அ�ேற பர ேபாக�� 3�&ேம $தி�ம.2.16.1.4 

 க./ இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ, உயி, உ.%/� 

காலைன  $தி�ம.2.16.2.1 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ, உயி, 

ெகா0G�_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3ண�தைன 

$தி�ம.2.16.2.2 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) உண,�தா, 3 அ�0 ெச=தி/� நாதைன7 $தி�ம.2.16.2.3 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உண,�தா, 

சில,_ெப.(சில,_ெப.) ேதவ�� ஆேம $தி�ம.2.16.2.4 

 ைக வி*%ேல� க�வாகிய கால�� $தி�ம.2.16.3.1 

 ெம= வி*%ேல� விகி,த� அ% ேத/வ� $தி�ம.2.16.3.2 



 ெபா= வி*/ நாேன #5சைடயா� அ% $தி�ம.2.16.3.3 

 ெந= வி*%லாத இ%Jசி�� ஆேம $தி�ம.2.16.3.4 

 ஆவன ஆவ அழிவ அழிவன $தி�ம.2.16.4.1 

 ேபாவன ேபாவ #3வ #3வன $தி�ம.2.16.4.2 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ேப, ந�தி கா*ட��  க.டவ� $தி�ம.2.16.4.3 

 ஏவன ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) கிைளேயாேன $தி�ம.2.16.4.4 

 ேகால வற*ைட  3னி�� 3ள3 இ*/" $தி�ம.2.17.1.1 

 பாைல  கற�� ப�3வேத 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.17.1.2 

 சீல�� ேநா�#� இலாதவ, 3 ஈ��_ெப.(ஈ��_ெப.) $தி�ம.2.17.1.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) கழி�த_ெப.எ7.(கழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) அ� ஆ3ேம $தி�ம.2.17.1.4 

 ஈவ� ேயாக இயம நியம>க0 $தி�ம.2.17.2.1 

 சா,வ� அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அவ, 3 அ�றி $தி�ம.2.17.2.2 

 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

த>காதவ,கG 3 $தி�ம.2.17.2.3 

 ஈவ ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எ�& ெகாள Bேர 

$தி�ம.2.17.2.4 

 ஆ� ஆ& அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

அதி பJசபாதக� $தி�ம.2.17.3.1 



 ேதா� ஆ&� ஈச�3� Hய 3ரவ�3� $தி�ம.2.17.3.2 

 காமாதி வி*ேடா, 3� தர$ த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

க�பி"ேபா� $தி�ம.2.17.3.3 

 ேபாமா நரகி$ #கா� ேபாத� க�கேவ $தி�ம.2.17.3.4 

 ம._ெப.(ம._ெப.) மைல ய�தைன மாதன� ஈயி9� $தி�ம.2.17.4.1 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

எ�ேற அJசலி அ�தனா= $தி�ம.2.17.4.2 

 எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இைறJசா தா, 3 ஈ�த 

இ�வ�� $தி�ம.2.17.4.3 

 ந.Mவ, ஏழா நரக  3ழியிேல $தி�ம.2.17.4.4 

 உ0ள�தி� உ0ேள உள பல தB,�த>க0 $தி�ம.2.18.1.1 

 ெம0ள  3ைட�� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆடா, 

விைன ெகட" $தி�ம.2.18.1.2 

 ப0ள�� ேம/� பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தி5வேர 

$தி�ம.2.18.1.3 

 க0ள மன�_ெப.(மன�_ெப.) உைட  க$வி இேலாேர $தி�ம.2.18.1.4 

 தளி அறி வாள, 3� த.ணிதா=� 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.18.2.1 

 3ளி அறி வாள, 3  <டD� ஒ.ணா� $தி�ம.2.18.2.2 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) அறி வாள, 3 வா= கி9� வா= 3� $தி�ம.2.18.2.3 

 ெதளி அறிவாள, த� சி�ைத உளாேன $தி�ம.2.18.2.4 

 உ0ள�தி� உ0ேள உண�� ஒ�வைன  $தி�ம.2.18.3.1 



 க0ள�தினா�� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிவா, 

இ$ைல $தி�ம.2.18.3.2 

 ெவ0ள�ைத நா% வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) தBவிைன" $தி�ம.2.18.3.3 

 ப0ள�தி$ இ*ட� ஓ, ப�த, உ0ளாேன $தி�ம.2.18.3.4 

 அறிவா, அமர,க0 ஆதி" பிராைன7 $தி�ம.2.18.4.1 

 ெசறிவா� உைற பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வல� ெகா0 $தி�ம.2.18.4.2 

 மறியா, வைள  ைக வ�#ன$ க>ைக" $தி�ம.2.18.4.3 

 ெபாறியா, #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) 26க" #.ணிய, ஆேம $தி�ம.2.18.4.4 

 கடலி$_ெப.(கட$_ெப.+இ$_இட.ேவ.) ெக/��  3ள�தினி$ கா.ட$ 

$தி�ம.2.18.5.1 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ�&� ேத/வா, த�ைம ஒ"பா, இல, $தி�ம.2.18.5.2 

 திட� உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ந�தி தி� அ�ளா$ 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.18.5.3 

 உடலி$ #3�தைம ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அறியாேர $தி�ம.2.18.5.4 

 கல�த� நB, அ� உட�பி$ க& 3� $தி�ம.2.18.6.1 

 கல�த� நB, அ� உட�பி$ சிவ 3� $தி�ம.2.18.6.2 

 கல�த� நB, அ� உட�பி$ ெவG 3� $தி�ம.2.18.6.3 

 கல�த� நB, நில�_ெப.(நில�_ெப.) கா�&_ெப.(கா�&_ெப.) அ�வாேம 

$தி�ம.2.18.6.4 

 தாவர லி>க� பறி��_வி.எ7.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�றி$ 

தாபி�தா$ $தி�ம.2.19.1.1 



 ஆவத� ��ேன அர)_ெப.(அர)_ெப.) நிைல ெக/� $தி�ம.2.19.1.2 

 சாவத� ��ேன ெப�ேநா= அ/�தி/� $தி�ம.2.19.1.3 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ேப, ந�தி க*/ உைர�தாேன $தி�ம.2.19.1.4 

 க*/ வி�தா, மதி$_ெப.(மதி$_ெப.) க$ெலா�& வா>கி%$ $தி�ம.2.19.2.1 

 ெவ*/ வி 3� அபிேடக�� அரசைர $தி�ம.2.19.2.2 

 �*/ வி 3� �னி ேவதிய, 

ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) $தி�ம.2.19.2.3 

 ெவ*/ வி�ேத வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வி.ணவ� ஆைணேய $தி�ம.2.19.2.4 

 ஆ�ற அ� ேநா=_ெப.(ேநா=_ெப.) மி 3 அவனி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இ�றி" 

$தி�ம.2.19.3.1 

 ேபா�ற_3ைற.எ7.(ேபா�&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ� ம�ன�� ேபா, வலி 

3�&வ, $தி�ம.2.19.3.2 

 <�& உைத�தா� தி�  ேகாயி$க0 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.2.19.3.3 

 சா�றிய Pைசக0 த"பி%$ தாேன $தி�ம.2.19.3.4 

 ��னவனா, ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) Pைசக0 �*%%� $தி�ம.2.19.4.1 

 ம�ன, 3� தB>3 உள வா5 வள�_ெப.(வள�_ெப.) 3�&� $தி�ம.2.19.4.2 

 க�ன�_ெப.(க�ன�_ெப.) களD_ெப.(களD_ெப.) மி3�தி/� காசினி 

$தி�ம.2.19.4.3 

 எ� அ� ந�தி எ/��_வி.எ7.(எ/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைர�தாேன 

$தி�ம.2.19.4.4 

 ேப, ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பா,"பா� பிரா� 

த�ைன அ,7சி�தா$ $தி�ம.2.19.5.1 



 ேபா, ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நா*/ 3" 

ெபா$லா வியாதியா� $தி�ம.2.19.5.2 

 பா, ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நா*/ 3" 

பJச�� ஆ� எ�ேற $தி�ம.2.19.5.3 

 சீ, ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந�தி 

ெத5��_வி.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைர�தாேன $தி�ம.2.19.5.4 

 எ�ெப�மா� இைறவா �ைறேயா எ�& $தி�ம.2.20.1.1 

 வ�# அவி6 வாேனா, அ)ர�_ெப.(அ)ர�_ெப.) வலி 

ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.2.20.1.2 

 அ� பவள ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ&�க� ேபா= 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.2.20.1.3 

 த� பைக ெகா$ எ�ற த�பர� தாேன $தி�ம.2.20.1.4 

 அ.ட ெமா/ எ.திைச தா>3� அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) $தி�ம.2.20.2.1 

 க.ட� க&�த க��� அறிவா, இ$ைல $தி�ம.2.20.2.2 

 உ.ட� நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) எ�& உைர"ப, உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) 

இேலா, $தி�ம.2.20.2.3 

 ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

வி5சைட ேயா�ேக $தி�ம.2.20.2.4 

 ெச=தா� அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) ெச!� 

கட$_ெப.(கட$_ெப.) வ*ட��" $தி�ம.2.20.3.1 

 ெபா=ேய உைர��" #க!�_ெப.எ7.(#க6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

மனித,க0 $தி�ம.2.20.3.2 

 ெம=ேய உைர கி$ வி.ேணா,_ெப.(வி.ேணா,_ெப.) ெதாழ7 ெச=வ� 

$தி�ம.2.20.3.3 



 ைம தா6�� இல>3 மிட& உைடேயாேன $தி�ம.2.20.3.4 

 ந�தி எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ந/உற 

ஓ>கிய_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.20.4.1 

 ெச�தB கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) என 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.2.20.4.2 

 ��தி  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) வல�வ�� $தி�ம.2.20.4.3 

 அ�தி இைறவ� அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆேம $தி�ம.2.20.4.4 

 அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) கீ6 அ.ட� ஆன #ராண� $தி�ம.2.20.5.1 

 அேதா �க� த�ெனா/� எ>3� �ய�� $தி�ம.2.20.5.2 

 சேதா �க��_ெப.(�க�_ெப.+அ��_சா5.) ஒ.மல,  க.ணி" பிரா9� 

$தி�ம.2.20.5.3 

 அேதா �க� ஊழி� தைலவ9� ஆேம $தி�ம.2.20.5.4 

 அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) மா மல, ஆய� ேகG� $தி�ம.2.20.6.1 

 அேதா �க�த$_ெப.(�க�_ெப.+அ��_சா5.+ஆ$_க�.ேவ.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Nறா= 

வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.20.6.2 

 அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�த� இ$ ச�தி 

$தி�ம.2.20.6.3 

 அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேன $தி�ம.2.20.6.4 



 ெதளி உ& ஞான��7 சி�ைதயி� உ0ேள $தி�ம.2.21.1.1 

 அளி உ&வா, அமரா பதி நா% $தி�ம.2.21.1.2 

 எளிய� எ�& ஈசைன நBச, இகழி$ $தி�ம.2.21.1.3 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) Pைஞயி$ கீ6 அ� ஆ3ேம 

$தி�ம.2.21.1.4 

 �ளி�தவ, வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தானவ, எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.2.21.2.1 

 விளி�தவ, ெம=�நி�ற ஞான� 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.2.21.2.2 

 அளி�� அ�� ஊறிய ஆதி" பிராைன� $தி�ம.2.21.2.3 

 தளி�தவ, 3 அ$ல� தா>க_3ைற.எ7.(தா>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ஒ.ணாேத $தி�ம.2.21.2.4 

 அ"பைக யாேல அ)ர�� ேதவ�� $தி�ம.2.21.3.1 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) பைக ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ந/ேவ �%�தன, $தி�ம.2.21.3.2 

 எ"பைகஆகி�� எ=தா, இைறவைன" $தி�ம.2.21.3.3 

 ெபா=" பைக ெச=யி9� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ப�� ஆேம $தி�ம.2.21.3.4 

 ேபாக�� மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) #லவி அ� 

நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.21.4.1 

 ஆக�� உ0 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 உள� 

ஆதலினா$ $தி�ம.2.21.4.2 

 ேவதியரா@� விகி,த� ஆ� எ�கி�ற $தி�ம.2.21.4.3 

 நBதி@0 ஈச� நிைன"# ஒழிவாேர $தி�ம.2.21.4.4 



 ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாைர@� ேபணா, 

கயவ,க0 $தி�ம.2.22.1.1 

 உ�& இ��தாைர உைளவன ெசா$�வ, $தி�ம.2.22.1.2 

 க�& இ��தா, வழி உ�& இ��தா, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.2.22.1.3 

 ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தா, அ�றி யா, 

ெப&�_ெப.எ7.(ெப&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேபேற $தி�ம.2.22.1.4 

 ஓ, எ!�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) உணர  <றிய 

$தி�ம.2.22.2.1 

 சீ, எ!�தாளைர7 சிைதய7 ெச"பிேனா, $தி�ம.2.22.2.2 

 ஊ5ைட7 )ண>கனா=" பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ>3 ஓ, உக� $தி�ம.2.22.2.3 

 வா5ைட  கி�மியா= மா=வ, ம.ணிேல $தி�ம.2.22.2.4 

 ப�தினி ப�த,க0 த��வ ஞானிக0 $தி�ம.2.22.3.1 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) கல>க7 சிைதDக0 ெச=தவ, $தி�ம.2.22.3.2 

 அ�த�� ஆவி@� ஆ./ ஒ�றி$ மா.%/� $தி�ம.2.22.3.3 

 ச�திய� ஈ� சதா ந�தி ஆைணேய $தி�ம.2.22.3.4 

 ம�திர� ஓ, எ!�� உைர�த_ெப.எ7.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மாதவ, $தி�ம.2.22.4.1 

 சி�ைதயி$ ெநா�திட� தBைமக0 ெச=தவ, $தி�ம.2.22.4.2 

 F�திய )ண>கனா=" பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) N& 

உ� $தி�ம.2.22.4.3 

 வ�தி/� #ைலயரா= மா=வ, ம.ணிேல $தி�ம.2.22.4.4 



 ஈச� அ%யா, இதய�_ெப.(இதய�_ெப.) கல>கிட� $தி�ம.2.22.5.1 

 ேதச�� நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

சிற"#�_ெப.(சிற"#_ெப.+உ�_சா5.) அழி�தி/� $தி�ம.2.22.5.2 

 வாசவ� படீ�� மா ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) படீ�� $தி�ம.2.22.5.3 

 நாச� அ� ஆ3ேம ந� ந�தி ஆைணேய $தி�ம.2.22.5.4 

 ச�மா, க ச�3� ச�நிதி ெபா= வ5� $தி�ம.2.22.6.1 

 ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) மா, க�� 3�றி ஞான�� 

த>கா�_எதி,.ம.வி.எ7.(த>3_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.2.22.6.2 

 ெதா� மா, க� ஆய �ைற@� மற�தி*/ $தி�ம.2.22.6.3 

 ப$ மா, க�� ெக*/" பJச�� ஆேம $தி�ம.2.22.6.4 

 ைக"ப*ட மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) இைட ைகவி*/ 

$தி�ம.2.22.7.1 

 ெம="ப*ட க$ைல7 )ம"ேபா� விதி ேபா�&� $தி�ம.2.22.7.2 

 ைக"ப*ட ெந= பா$ தயி, நி�க� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அற  $தி�ம.2.22.7.3 

 ைக"பி*/ உ.பா� ேபா�&� க�மி ஞானி 3 ஒ"ேப $தி�ம.2.23.7.4 

 ஆ.டா� அ%யவ, ஆ, 3� விேராதிக0 $தி�ம.2.23.1.1 

 ஆ.டா� அ%யவ, ஐய� ஏ�& உ.பவ, $தி�ம.2.23.1.2 

 ஆ.டா� அ%யாைர ேவ.டா� ேபசிேனா, $தி�ம.2.23.1.3 

 தா� தா� வி!வ� தா6 நர3 ஆ3ேம $தி�ம.2.23.1.4 

 ஞானிைய நி�தி" பவ9� நல�_ெப.(நல�_ெப.) எ�ேற $தி�ம.2.23.2.1 

 ஞானிைய வ�தி" பவ9ேம ந$விைன $தி�ம.2.23.2.2 



 ஆன ெகா/விைன தB,வா, அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) வய� 

$தி�ம.2.23.2.3 

 ேபான_ெப.எ7.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெபா!ேத #3� சிவ ேபாகேம 

$தி�ம.2.23.2.4 

 ப�றி நி�றா, ெநJசி$ ப$லிதா� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.2.24.1.1 

 ��றி  கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 2 ைக@� 

நாைவ@� $தி�ம.2.24.1.2 

 ெத�றி  கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) சிைத கி�ற 

சி�ைத@0 $தி�ம.2.24.1.3 

 வ�றா� ஒழிவ� மாகைம ஆேம $தி�ம.2.24.1.4 

 ஞான� விைள�தவ, ந�மிட ம�னவ, $தி�ம.2.24.2.1 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

வைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) திைச ெதா&� ைகெதாழ 

$தி�ம.2.24.2.2 

 ஊைன விைள�தி/� உ�ப,_ெப.(உ�ப,_ெப.) த� ஆதிைய $தி�ம.2.24.2.3 

 ஏைன விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 எ*ட�� 

ஆேம $தி�ம.2.24.2.4 

 வ$வைக யா�� மைனயி�� ம�றி�� $தி�ம.2.24.3.1 

 ப$வைக யா�� பயி�றி" பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.24.3.2 

 ெகா$ைலயி$ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3தி 

ெகா0G�_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) <�த9 3 

$தி�ம.2.24.3.3 

 எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) இ$லாத இலய� உ.டாேம $தி�ம.2.24.3.4 



 ஓடவ$லா, தமேரா/ நடா Dவ� $தி�ம.2.25.1.1 

 பாடவ$லா, ஒளி பா,மிைச வா63வ� $தி�ம.2.25.1.2 

 ேதட வ$லா, 3 அ�0 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிரா� ஒ/� $தி�ம.2.25.1.3 

 <ட வ$லா, அ% </வ� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) 

$தி�ம.2.25.1.4 

 தா� இட," ப*/� தளி, ேபா$ தய>கி9� $தி�ம.2.25.2.1 

 மா மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) அ>3 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ைவ�த 

நிைலயா3� $தி�ம.2.25.2.2 

 நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) இட," ப*/ 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� 

ெச=வா=_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ=_��.ஒ�.) 

ெநJசேம_ெப.(ெநJச�_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.2.25.2.3 

 ேபா� இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) எ�ெனா/� ேபா� க.டாேய 

$தி�ம.2.25.2.4 

 அறிவா, அமர, தைலவைன நா%7 $தி�ம.2.25.3.1 

 ெசறிவா, ெப&வ, சில,_ெப.(சில,_ெப.) த��வ�ைத $தி�ம.2.25.3.2 

 ெநறிதா� மிக_3ைற.எ7.(மி3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

மிக_3ைற.எ7.(மி3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.25.3.3 

 ெப5யா�ட� <ட$ ேப, இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஆேம $தி�ம.2.25.3.4 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) சைடயா� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) தமரா= உலகினி$ 

$தி�ம.2.25.4.1 

 ேபா, #கழா� எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) ெபா�ன% ேச�வா, $தி�ம.2.25.4.2 



 வா= அைடயா உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) ேதவ, 3 அ�0 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.25.4.3 

 ேகா அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�ெநறி <ட�� 

ஆேம $தி�ம.2.25.4.4 

 உைடயா� அ%யா, அ%யா�ட� ேபா= $தி�ம.2.25.5.1 

 பைடயா, அழ$ ேமனி"_ெப.(ேமனி_ெப.+"_ஒ�.) பதி 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) # ேக� $தி�ம.2.25.5.2 

 கைடயா, நி�றவ, க./ அறிவி"ப $தி�ம.2.25.5.3 

 உைடயா� வ�க_விய>.வி.�.(வா_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) என ஓல� 

எ�றாேர $தி�ம.2.25.5.4 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) வ$லா� கைல ஞான��0 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.25.6.1 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) வ$ேலா� பிறவி7 )ழி நB��� $தி�ம.2.25.6.2 

 உ5ைம_ெப.(உ5ைம_ெப.) வ$ேலா� 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.2.25.6.3 

 இ�ைம வ$லாேரா/ 

ேச,�தன�_வி.�.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) $தி�ம.2.25.6.4 

 உைர�தன வ$க5 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 2%ய $தி�ம.3.01.1.1 

 நிைர�த இராசி நிைர �ைற எ.ணி" $தி�ம.3.01.1.2 

 பிைர7 சத� எ*/� ேபசிேய ந�தி $தி�ம.3.01.1.3 

 நிைர�த இயம� நியம� ெச=தாேன $தி�ம.3.01.1.4 



 ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இயம நியம� சமாதி 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.01.2.1 

 உ=ய" பராச�தி உ�தர P�வ $தி�ம.3.01.2.2 

 ெம=த கவச நியாச>க0 ��திைர $தி�ம.3.01.2.3 

 எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உைர ெச=வ� இ�நிைல தாேன 

$தி�ம.3.01.2.4 

 அ�ெநறி இ�ெநறி எ�னா� அ*டா>க� $தி�ம.3.01.3.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெநறி ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

சமாதியிேல நி�மி� $தி�ம.3.01.3.2 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெநறி ெச$வா, 3 ஞான�தி$ ஏகலா� $தி�ம.3.01.3.3 

 #$_ெப.(#$_ெப.) ெநறி யாக�தி$ ேபா 3 இ$ைல ஆ3ேம $தி�ம.3.01.3.4 

 இயம நியமேம எ. இலா ஆதன� $தி�ம.3.01.4.1 

 நய�_ெப.(நய�_ெப.) உ& பிரணா யாம�_ெப.(யாம�_ெப.) பிர�தி ஆகார� 

$தி�ம.3.01.4.2 

 சயமி3 தாரைண தியான� சமாதி $தி�ம.3.01.4.3 

 அய� உ&� அ*டா>க� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஆேம 

$தி�ம.3.01.4.4 

 எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நB, ெப=யி9� எ*/� 

திைச@� $தி�ம.3.02.1.1 

 ெச!� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) நியம>க0 ெச=மி� எ�& 

அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) $தி�ம.3.02.1.2 

 ெகா!� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) பவள  3ளி, சைட ேயாேட $தி�ம.3.02.1.3 

 அ!�திய நா$வ� 3 அ�0 #5�தாேன $தி�ம.3.02.1.4 



 ெகா$லா� ெபா= <றா� களD_ெப.(களD_ெப.) இலா� எ. 

3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) $தி�ம.3.02.2.1 

 ந$லா� அட க� உைடயா� ந/7ெச=ய $தி�ம.3.02.2.2 

 வ$லா� ப3�� உ.பா� மா) இலா� க0 காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

$தி�ம.3.02.2.3 

 இ$லா� நியம�� இைடயி$ நி�றாேன $தி�ம.3.02.2.4 

 ஆதிைய ேவத�தி� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெபா�ளாைன7 $தி�ம.3.03.1.1 

 ேசாதிைய அ>ேக )/கி�ற அ>கிைய" $தி�ம.3.03.1.2 

 பாதி@0 ம�9� பராச�திேயா/ உட� $தி�ம.3.03.1.3 

 நBதி உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நியம�த� ஆேம 

$தி�ம.3.03.1.4 

 H=ைம அ�0 ஊ. )� க� ெபாைற ெசIைவ $தி�ம.3.03.2.1 

 வா=ைம_ெப.(வா=ைம_ெப.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) வள,�தேல ம�& 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) $தி�ம.3.03.2.2 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) களD_ெப.(களD_ெப.) ெகாைல என  கா.பைவ 

$தி�ம.3.03.2.3 

 ேநமி ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) நியம�த� ஆேம $தி�ம.3.03.2.4 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெசப� ச�ேதாட� ஆ�திக� தான� $தி�ம.3.03.3.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) விரதேம சி�தா�த  ேக0வி 

$தி�ம.3.03.3.2 

 மக� சிவPைச ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) மதி ெசா$U, ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) 

$தி�ம.3.03.3.3 

 நிவ� பல ெச=யி� நியம�த� ஆேம $தி�ம.3.03.3.4 



 ப>கய� ஆதி பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப$ ஆதன� 

$தி�ம.3.04.1.1 

 அ>3 உளவா� இ� நா�� அவ�றி� உ0 $தி�ம.3.04.1.2 

 ெச>3 இ$ைல ஆக7 )வ�திக� என மிக� $தி�ம.3.04.1.3 

 த>க_3ைற.எ7.(த>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இ�"ப� தைலவ9� ஆேம 

$தி�ம.3.04.1.4 

 ஓ, அைண அ"பத� ஊ�வி� ேம$ ஏறி இ*/ $தி�ம.3.04.2.1 

 ஆர_3ைற.எ7.(ஆ,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வலி�� அத�ேம$ 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அழ3ற7 $தி�ம.3.04.2.2 

 சீ, திக6 ைகக0 அதைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேம$ ைவ க" $தி�ம.3.04.2.3 

 பா, திக6 ப�மாசன� என$ ஆேம $தி�ம.3.04.2.4 

 �5) இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வல காைல� ேதா�றேவ ேம$ 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.04.3.1 

 அ5ய �ழ� தாளி$ அ� ைகைய நB*% $தி�ம.3.04.3.2 

 உ�சிெயா/� உட$_ெப.(உட$_ெப.) ெசIேவ இ��தி" $தி�ம.3.04.3.3 

 ப5) ெப&�_ெப.எ7.(ெப&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ� ப�திர 

ஆசனேம $தி�ம.3.04.3.4 

 ஒ க அ% இைண ஊ�வி$ ஏறி*/ $தி�ம.3.04.4.1 

 � கி உடைல �ழ> ைக தனி$ ஏ�றி� $தி�ம.3.04.4.2 

 ெதா க அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �ள>கா� 

இ��திட$ $தி�ம.3.04.4.3 

 3 3ட ஆசன� ெகா0ள�� ஆேம $தி�ம.3.04.4.4 

 பாத �ழ�தாளி$ பாணிகைள நB*% $தி�ம.3.04.5.1 



 ஆதர ேவா/� வா= அ>கா�� அழ3_ெப.(அழ3_ெப.) உற  $தி�ம.3.04.5.2 

 ேகா� இ$ நயன� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) 2 கிேல உற7 $தி�ம.3.04.5.3 

 சீ, திக6 சி>காதன� என7 ெச"#ேம $தி�ம.3.04.5.4 

 ப�திர� ேகா�க� ப>கய� ேகச5 $தி�ம.3.04.6.1 

 ெசா�திர� வ Bர�_ெப.(வ Bர�_ெப.) )காதன� ஓ, ஏ! $தி�ம.3.04.6.2 

 உ�தம� ஆ� �� ஆசன� எ*/ எ*/" $தி�ம.3.04.6.3 

 ப�ெதா/ N& பல ஆசனேம $தி�ம.3.04.6.4 

 ஐவ, 3 நாயக� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஊ,� தைலமக� $தி�ம.3.05.01.1 

 உ=ய  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ&� 

3திைர_ெப.(3திைர_ெப.) ம�& ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.3.05.01.2 

 ெம=ய, 3" ப�&  

ெகா/ 3�_ெப.எ7.(ெகா/_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெகாடா� ேபா=" $தி�ம.3.05.01.3 

 ெபா=யைர� �0ளி வி!�தி/� தாேன $தி�ம.3.05.01.4 

 ஆ5ய� அ$ல� 3திைர_ெப.(3திைர_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள 

$தி�ம.3.05.02.1 

 வ Bசி" பி/ 3�_ெப.எ7.(பி%_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

விர3 அறிவா, இ$ைல $தி�ம.3.05.02.2 

 <5ய_ெப.அ.(<5ய_ெப.அ.) நாத� 3�வி� அ�0 ெப�றா$ $தி�ம.3.05.02.3 

 வா5" பி% க_3ைற.எ7.(பி%  _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வச"ப/� தாேன 

$தி�ம.3.05.02.4 

 #0ளி9� மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) #ரவிைய_ெப.(#ரவி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேம$ 

ெகா.டா$ $தி�ம.3.05.03.1 



 க0 உ.ண_3ைற.எ7.(உ._வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ேவ.டா� தாேன களித�� 

$தி�ம.3.05.03.2 

 �0ளி நட"பி 3� ேசா�# தவி,"பி 3� $தி�ம.3.05.03.3 

 உ0ள� ெசா�ேனா� உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உைடேயா, ேக 

$தி�ம.3.05.03.4 

 பிராண� மன�ெதா/� ேபரா� அட>கி" $தி�ம.3.05.04.1 

 பிராண� இ� கி$ பிற"# இற"# இ$ைல $தி�ம.3.05.04.2 

 பிராண� மைடமாறி" ேப7) அறிவி��" $தி�ம.3.05.04.3 

 பிராண� அைட ேப& ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ.R, நBேர $தி�ம.3.05.04.4 

 ஏ&த$ Pரக� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*/ வாம�தா$ $தி�ம.3.05.05.1 

 ஆ&த$ 3�ப� அ&ப�� நா� அதி$ $தி�ம.3.05.05.2 

 ஊ&த$ �"ப�� இற./_ெப.(இர./_ெப.) அதி ேரசக� $தி�ம.3.05.05.3 

 மா&த$ ஒ�றி� க. வJசக� ஆேம $தி�ம.3.05.05.4 

 வளியிைன வா>கி வய�தி$ அட கி$ $தி�ம.3.05.06.1 

 பளி>3 ஒ��  காய� ப! கி9� பிJசா� $தி�ம.3.05.06.2 

 ெதளிய  3�வி� தி� அ�0 ெப�றா$ $தி�ம.3.05.06.3 

 வளியி9� ேவ*/ வளிய9� ஆேம $தி�ம.3.05.06.4 

 எ>ேக இ� கி9� P5 இட�திேல $தி�ம.3.05.07.1 

 அ>ேக அ� ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஆ ைக 3 

அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) இ$ைல $தி�ம.3.05.07.2 

 அ>ேக பி%�த� வி*/ அளD� ெச$ல7 $தி�ம.3.05.07.3 



 ச>ேக 3றி க� தைலவ9� ஆேம $தி�ம.3.05.07.4 

 ஏ�றி இர கி இ�கா�� P5 3� $தி�ம.3.05.08.1 

 கா�ைற" 

பி/ 3�_ெப.எ7.(பி%_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கண 3 அறிவா, இ$ைல $தி�ம.3.05.08.2 

 கா�ைற" 

பி/ 3�_ெப.எ7.(பி%_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கண 3 அறிவாள, 3  $தி�ம.3.05.08.3 

 <�ைற உைத 3� 3றி அ� ஆேம $தி�ம.3.05.08.4 

 ேம$ கீ6 ந/"ப க� மி 3 உற" P5��" $தி�ம.3.05.09.1 

 பா$ ஆ� இேரசக�தா$ உ0 பாவி�� $தி�ம.3.05.09.2 

 மா$ ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உ�தி@0 3�பி�� 

வா>கேவ $தி�ம.3.05.09.3 

 ஆலால� உ.டா� அ�0 ெபறலாேம $தி�ம.3.05.09.4 

 இ*ட� அIவ B/ இளகா� இேரசி��" $தி�ம.3.05.10.1 

 #*%" பட� தச நா%@� P5��  $தி�ம.3.05.10.2 

 ெகா*%" பிராண� அபான9> 3�பி�� $தி�ம.3.05.10.3 

 ந*ட� இ� க நம� இ$ைல தாேன $தி�ம.3.05.10.4 

 #ற"ப*/" # 3� தி5கி�ற வா@ைவ $தி�ம.3.05.11.1 

 ெநறி"பட உ0ேள நி�மல� ஆ கி$ $தி�ம.3.05.11.2 

 உ&"#7 சிவ 3� உேராம� க& 3� $தி�ம.3.05.11.3 

 #ற"ப*/" ேபாகா� #5 சைடேயாேன $தி�ம.3.05.11.4 



 <ட� எ/��  3% # க ம>ைகய,_ெப.(ம>ைகய,_ெப.) $தி�ம.3.05.12.1 

 ஓ/வ, மீGவ, ப�னிர./ அ>3ல� $தி�ம.3.05.12.2 

 நB/வ,_வி.�.(நB/_வி.+I_இ.இ.கா.+அ,_பட,.ப�.) எ.விர$ க.%"ப, 

நா$விர$ $தி�ம.3.05.12.3 

 <%  ெகாளி$ ேகால அJ) எ!�� ஆேம $தி�ம.3.05.12.4 

 ப�னிர./ ஆைன பக$_ெப.(பக$_ெப.) இரD_ெப.(இரD_ெப.) உ0ள� 

$தி�ம.3.05.13.1 

 ப�னிர./ ஆைனைய" பாக� அறிகில� $தி�ம.3.05.13.2 

 ப�னிர./ ஆைனைய" பாக� அறி�தபி� $தி�ம.3.05.13.3 

 ப�னிர./ ஆைன 3" பக$_ெப.(பக$_ெப.) இரD_ெப.(இரD_ெப.) இ$ைலேய 

$தி�ம.3.05.13.4 

 க./க./ உ0ேள க��� உற வா>கி%$ $தி�ம.3.06.1.1 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள 

3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பல காணலா� $தி�ம.3.06.1.2 

 ப./ உக�� எ>3� பழமைற ேத%ைய $தி�ம.3.06.1.3 

 இ�& க./ இ>ேக இ� க�� ஆேம $தி�ம.3.06.1.4 

 நாபி 3  கீேழ ப�னிர./ அ>3ல� $தி�ம.3.06.2.1 

 தாபி 3 ம�திர� த�ைன அறிகில, $தி�ம.3.06.2.2 

 தாபி 3� ம�திர� த�ைன அறி�தபி� $தி�ம.3.06.2.3 

 <வி  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈச� 3% 

இ��தாேன $தி�ம.3.06.2.4 



 2ல�� இ�விர$ ேம� 3 �� 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.06.3.1 

 பாலி�த ேயானி 3 இ�விர$ கீ6 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.06.3.2 

 ேகாலி�த 3.டலி உ0 எ!� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) )ட, $தி�ம.3.06.3.3 

 ஞால�� நாபி 3 நா$விர$ கீழேத $தி�ம.3.06.3.4 

 நாசி 3 அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) ப�னிர./ அ>3ல� $தி�ம.3.06.4.1 

 நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நிைனயD� வ$ைலேய$ 

$தி�ம.3.06.4.2 

 மா சி�த மா ேயாக� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தைல" 

ெப=�� $தி�ம.3.06.4.3 

 ேதக�� 3 எ�&� சிைதD இ$ைல ஆேம $தி�ம.3.06.4.4 

 ேசாதி இேரைக7 )ட, ஒளி ேதா�றி%$ $தி�ம.3.06.5.1 

 ேகா� இ$ பரான�த� எ�ேற 3றி  ெகா.மி� $தி�ம.3.06.5.2 

 ேந,திக6 க.ட�ேத நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) ஒளி எ=தினா$ $தி�ம.3.06.5.3 

 ஓ�வ� உ� உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ� ம�த� ஆேம $தி�ம.3.06.5.4 

 2ல� �வார�ைத ஒ கர� இ*/ இ� $தி�ம.3.06.6.1 

 ேமைல� �வார�தி� ேம$ மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ� $தி�ம.3.06.6.2 

 ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) க.ைண 

ெவளியி$ விழி�� இ� $தி�ம.3.06.6.3 



 கால�ைத_ெப.(கால�_ெப.+அ��_சா5.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ெவ$��_ெப.எ7.(ெவ$_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ7.3றி.) க��� 

இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) தாேன $தி�ம.3.06.6.4 

 எ� இ/� வாச�3 இ�விர$ ேமேல $தி�ம.3.06.7.1 

 க� இ/� வாச�3 இ�விர$ கீேழ $தி�ம.3.06.7.2 

 உ� இ/� ேசாதிைய உ0க வ$லா, 3  $தி�ம.3.06.7.3 

 க� இ/� ேசாதி கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.3.06.7.4 

 ஒ� கா$ உபாதிைய ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) ேசாதி த�ைன" $தி�ம.3.06.8.1 

 பி5�� உண, வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உபாதி" பி5ைவ  

$தி�ம.3.06.8.2 

 கைர�� உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உ�ன$ கைரத$ உ0 ேநா கா$ 

$தி�ம.3.06.8.3 

 பிர�தி ஆகார" ெப�ைமைய அ� ஆேம $தி�ம.3.06.8.4 

 #ற"ப*ட வா@" #கவிடா வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.3.06.9.1 

 திற"ப*/ நி7சய� ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� 

நி�றா$ $தி�ம.3.06.9.2 

 உற"ப*/ நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) உ0ள�� 

ஆ>ேக $தி�ம.3.06.9.3 

 #ற"ப*/" ேபாகா� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தைகயாேன $தி�ம.3.06.9.4 

 ேகாணா மன�ைத  3றி ெகா./ கீ6 க*% $தி�ம.3.07.01.1 

 வ Bணா�த./ ஊேட ெவளி உற�தா� ேநா கி  $தி�ம.3.07.01.2 

 காணா  க. ேகளா7 ெசவி எ�& இ�"பா, 3 $தி�ம.3.07.01.3 



 வா6நா0 அைட 3� வழி அ� ஆேம $தி�ம.3.07.01.4 

 மைலயா, சிர�� இைட வா�_ெப.(வா�_ெப.) நB, அ�வி $தி�ம.3.07.02.1 

 நிைலயார" பா@�_ெப.எ7.(பா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெந/நா% 

ஊேட $தி�ம.3.07.02.2 

 சிைலயா, ெபா�வி$ தி� நட� ஆ/� $தி�ம.3.07.02.3 

 ெதாைலயாத ஆன�த7 ேசாதி க.ேடேன $தி�ம.3.07.02.4 

 ேமைல நில�தினா0 ேவதக" ெப._ெப.(ெப._ெப.) பி0ைள $தி�ம.3.07.03.1 

 2ல நில�தி$_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) எ!கி�ற 2,�திைய 

$தி�ம.3.07.03.2 

 ஏல எ!"பி இவGட� ச�தி க" $தி�ம.3.07.03.3 

 பால9� ஆவா� பரா ந�தி ஆைணேய $தி�ம.3.07.03.4 

 கைட வாசைல  க*%  காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ!"பி $தி�ம.3.07.04.1 

 இைட வாச$ ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இனி� உ0 

இ��தி $தி�ம.3.07.04.2 

 மைட வாயி$_ெப.(வாயி$_ெப.) ெகா 3" ேபா$ வ�தி�� இ�"பா, 3 

$தி�ம.3.07.04.3 

 உைடயாம$ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) இ� க�� ஆேம $தி�ம.3.07.04.4 

 கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உயி�ட� 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) அறியி$ $தி�ம.3.07.05.1 

 கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உயி, அ� காலி� ெந� க� 

$தி�ம.3.07.05.2 

 கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உயி, அ� கா$ அ� க*%$ 

$தி�ம.3.07.05.3 



 கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உயி, உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

கால�� நி�3ேம $தி�ம.3.07.05.4 

 வா= திறவாதா, மன�தி$_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) ஓ, மா/ 

உ./ $தி�ம.3.07.06.1 

 வா= திற"பாேர வளி_ெப.(வளி_ெப.) இ*/" பா=7)வ, $தி�ம.3.07.06.2 

 வா= திறவாதா, மதி இ*/ 2*/வ, $தி�ம.3.07.06.3 

 ேகா= திறவா வி%$ ேகாைழ@� ஆேம $தி�ம.3.07.06.4 

 வாழ�� ஆ� பலகா�� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) இைட" 

$தி�ம.3.07.07.1 

 ேபா6கி�ற வா@ #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) படா" பா=7) உறி$ $தி�ம.3.07.07.2 

 ஏ! சாேலக� இற./_ெப.(இர./_ெப.) ெப�வா=த$ $தி�ம.3.07.07.3 

 பாழி ெப5ய� ஓ, ப0ளி_ெப.(ப0ளி_ெப.) அைறேய $தி�ம.3.07.07.4 

 நிர�பிய ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ�தி$ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ேபானா$ $தி�ம.3.07.08.1 

 இர>கி_வி.எ7.(இர>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) விழி�� 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� ெச=ைவ ேபதா= 

$தி�ம.3.07.08.2 

 வர�பிைன  ேகாலி வழி ெச=3வா, 3  $தி�ம.3.07.08.3 

 3ர>கிைன  ெகா*ைட ெபாதிய�� ஆேம $தி�ம.3.07.08.4 

 ��ன� வ�தன,_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ,_பட,.ப�.) 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) �%�தன, $தி�ம.3.07.09.1 

 பி�ைன வ�தவ, 3 எ�ன பிரமாண� $தி�ம.3.07.09.2 

 ��9& ேகா% உ& கதி ேபசி%$ $தி�ம.3.07.09.3 



 எ�ன மாய� இ% கைர நி�3ேம $தி�ம.3.07.09.4 

 அ5�த உடைல ஐ� Pத�தி$ ைவ��" $தி�ம.3.07.10.1 

 ெபா��த ஐ�Pத� ச�தாதியி$ ேபா�� $தி�ம.3.07.10.2 

 ெத5�தம� ஆதி ச�தாதியி$ ெச$ல� $தி�ம.3.07.10.3 

 த5�த� தாரைண த�பர� ேதாேட $தி�ம.3.07.10.4 

 வ�� ஆதி ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*/0 

வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தியான� $தி�ம.3.08.01.1 

 ெபா�வாத #�தி #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ேபாக� ஏவ$ $தி�ம.3.08.01.2 

 உ� ஆய ச�தி பர� தியான ��9� $தி�ம.3.08.01.3 

 3�வா, சிவ� தியான� ேயாக�தி� <ேற $தி�ம.3.08.01.4 

 க.நா 3 2 37 ெசவி ஞான  <*ட��0 $தி�ம.3.08.02.1 

 ப.ணா கி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பழ� 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.3.08.02.2 

 அ.ணா கி� உ0ேள அக.ட ஒளிகா*%" $தி�ம.3.08.02.3 

 #.ணா கி ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) பிைழ"பி�த வாேற 

$தி�ம.3.08.02.4 

 ஒ.ணா நயன�தி$ உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ஒளி 

த�ைன  $தி�ம.3.08.03.1 

 க.ணார" பா,��  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>3 

இ��தி%$ $தி�ம.3.08.03.2 

 வி.ணா& வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெவளி க.%ட ஓ%" 

$தி�ம.3.08.03.3 



 ப.ணாம$ நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) பா, க�� 

ஆேம $தி�ம.3.08.03.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) உ�னா, உடேலா/ உயிைர 

$தி�ம.3.08.04.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) உ�னா, உயி�0 சிவைன 

$தி�ம.3.08.04.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) உ�னா, 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைற சி�ைதைய $தி�ம.3.08.04.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) உ�னா, ச�திர" Pேவ 

$தி�ம.3.08.04.4 

 மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) விள கிைன மா.பட ஏ�றி7 

$தி�ம.3.08.05.1 

 சின�� விள கிைன7 ெச$ல_3ைற.எ7.(ெச$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ெந� கி 

$தி�ம.3.08.05.2 

 அைன�� விள 3� தி5 ஒ க� H.ட $தி�ம.3.08.05.3 

 மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) விள க� மாயா விள ேக $தி�ம.3.08.05.4 

 எ. ஆயிர�� ஆ./ ேயாக� இ� கி9� $தி�ம.3.08.06.1 

 க.ணா, அ�திைன  க./ அறிவா, இ$ைல $தி�ம.3.08.06.2 

 உ0 நா% உ0ேள ஒளி உற ேநா கினா$ $தி�ம.3.08.06.3 

 க.ணா% ேபால  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.3.08.06.4 

 நா*ட� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) ந/ 2 கி$ ைவ�தி%$ 

$தி�ம.3.08.07.1 

 வா*ட� இ$ைல மைன 3� அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) இ$ைல $தி�ம.3.08.07.2 



 ஓ*ட�� இ$ைல உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) இ$ைல தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

இ$ைல $தி�ம.3.08.07.3 

 ேத*ட�� இ$ைல சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆேம $தி�ம.3.08.07.4 

 நயன� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) நாசிேம$ ைவ�தி*/ 

$தி�ம.3.08.08.1 

 உய,D_ெப.(உய,D_ெப.) எழா வா@ைவ உ0ேள அட கி� $தி�ம.3.08.08.2 

 �ய, அற நா%ேய H>க வ$லா, 3" $தி�ம.3.08.08.3 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) காய� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ$ைல தாேன $தி�ம.3.08.08.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வா, 

3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) $தி�ம.3.08.09.1 

 அணி வ./_ெப.(வ./_ெப.) ��பி_ெப.(��பி_ெப.) வைள ேப5ைக யா6 

$தி�ம.3.08.09.2 

 தணி���_வி.எ7.(தணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! நாத>க0 தா� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ப��� $தி�ம.3.08.09.3 

 பணி�தவ, 3 அ$ல� பா, க_3ைற.எ7.(பா,  _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ஒ.ணாேத $தி�ம.3.08.09.4 

 கடெலா/ ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) களிெறா/� ஓைச $தி�ம.3.08.10.1 

 அட எ!� வ Bைண அ.ட, அ.ட��7 $தி�ம.3.08.10.2 

 )ட, ம�9 ேவM7 )5ச>கி� ஓைச $தி�ம.3.08.10.3 

 திட� அறி ேயாகி 3 அ$லா$ ெத5யாேத $தி�ம.3.08.10.4 

 ஈச� இய$#� இைமயவ, ஈ*ட�� $தி�ம.3.08.11.1 



 பாச� இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ப5��_வி.எ7.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �யரா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.08.11.2 

 ஓைச அத� மண�_ெப.(மண�_ெப.) ேபால வி/வ� ஓ, $தி�ம.3.08.11.3 

 ஓைச ஆ� ஈச� உணர_3ைற.எ7.(உண,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, ேக 

$தி�ம.3.08.11.4 

 நாத �%விேல ந$லா0 இ�"ப� $தி�ம.3.08.12.1 

 நாத �%விேல ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேயாக� இ�"ப� $தி�ம.3.08.12.2 

 நாத �%விேல நா*ட� இ�"ப� $தி�ம.3.08.12.3 

 நாத �%விேல நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) உ.ட க.டேன $தி�ம.3.08.12.4 

 உதி கி�ற ஆறி9� உ0 அ>கி ஐ��� $தி�ம.3.08.13.1 

 �தி கி�ற ேத)ைட� H>3 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

நி>கி_வி.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.08.13.2 

 அதி கி�ற ஐவ�0 நாத� ஒ/>க  $தி�ம.3.08.13.3 

 கதி  ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ஈச� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) ேசரலாேம 

$தி�ம.3.08.13.4 

 ப0ளி_ெப.(ப0ளி_ெப.) அைறயி$ பகேல இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) இ$ைல 

$தி�ம.3.08.14.1 

 ெகா0ளி_ெப.(ெகா0ளி_ெப.) அைறயி$ ெகாG�தாம$ கா கலா� $தி�ம.3.08.14.2 

 ஒ0ளி� அறியிேலா, ஓசைன நB0 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

$தி�ம.3.08.14.3 

 ெவ0ளி அைறயி$ வி%D இ$ைல தாேன $தி�ம.3.08.14.4 



 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) 3ைறயாம$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�றி� 

$தி�ம.3.08.15.1 

 த./_ெப.(த.�_ெப.) உட� ஓ%� தைல"ப*ட ேயாகி 3 $தி�ம.3.08.15.2 

 ம.டல� 2�றி9� ஒ க வள,�தபி� $தி�ம.3.08.15.3 

 பி.ட�� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பி5யா� இ� 3ேம $தி�ம.3.08.15.4 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ம.டல� 

ஆ� ப5) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.3.08.16.1 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ம.டல�� 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ேதவரா� 

$தி�ம.3.08.16.2 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ம.டல� 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அவ, ேக வ5$ $தி�ம.3.08.16.3 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ம.டல� 

மாய� ம�ேறா, ேக $தி�ம.3.08.16.4 

 இைள  கி�ற ெந�ச��_ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ��_சா5.) இ�*/ அைற உ0ேள 

$தி�ம.3.08.17.1 

 �ைள  கி�ற ம.டல� 2�றி9� ஒ�றி� $தி�ம.3.08.17.2 

 �ைள" ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பாச� ��வி/� ஆகி$ $தி�ம.3.08.17.3 

 இைள"# இ�றி மா,கழி ஏ�ற� அ� ஆேம $தி�ம.3.08.17.4 

 � 3ண 2டற வா@ைவ 2ல�ேத $தி�ம.3.08.18.1 

 சி ெகன 2%� தி5��" பி%�தி*/� $தி�ம.3.08.18.2 

 த க வல� இட�_ெப.(இட�_ெப.) நாழிைக சாதி க $தி�ம.3.08.18.3 



 ைவ 3�_ெப.எ7.(ைவ_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உய, 

நிைல வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகாேன $தி�ம.3.08.18.4 

 நட$ இ�த நாபி 3 நா$ விர$_ெப.(விர$_ெப.) ேமேல $தி�ம.3.08.19.1 

 மட$_ெப.(மட$_ெப.) இ�த வாணி 3 இ�விர$ உ0ேள $தி�ம.3.08.19.2 

 கடலி�� இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) க�த வ$லா,க0 

$தி�ம.3.08.19.3 

 சடல� தைலவைன� தா� அறி�தாேர $தி�ம.3.08.19.4 

 அறிவாய ச�� எ�9 மாறா 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.08.20.1 

 ெசறிவான மாைய சிைத��_வி.எ7.(சிைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�ளாேல $தி�ம.3.08.20.2 

 பி5யாத ேப, அ�0 ஆயி/� ெப�றி $தி�ம.3.08.20.3 

 ெநறியான அ�ப, நிைல அறி�தாேர $தி�ம.3.08.20.4 

 சமாதி யமாதியி$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) ெச$ல  

</�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.09.01.1 

 சமாதி யமாதியி$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ*/7 சி�தி $தி�ம.3.09.01.2 

 சமாதி யமாதியி$ த>கிேனா, 3 அ�ேற $தி�ம.3.09.01.3 

 சமாதி யமாதி தைல"ப/� தாேன $தி�ம.3.09.01.4 

 வி��D� நாத�� ேம�வி$ ஓ>கி%$ $தி�ம.3.09.02.1 

 ச�தியி$ ஆன சமாதியி$ <%/� $தி�ம.3.09.02.2 

 அ�த� இலாத அறிவி� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

$தி�ம.3.09.02.3 

 )�தர7 ேசாதி@� ேதா�றி/� தாேன $தி�ம.3.09.02.4 



 ம� மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ>3 உ./ வா@D� அ>3 உ./ $தி�ம.3.09.03.1 

 ம� மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ>3 இ$ைல வா@D� அ>3 இ$ைல 

$தி�ம.3.09.03.2 

 ம� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உ0ேள 

மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�"பா, 3 

$தி�ம.3.09.03.3 

 ம� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உ0ேள மேனாலய� ஆேம 

$தி�ம.3.09.03.4 

 வி./_ெப.(வி./_ெப.) அல, <ப�� விJச�� அடவி@� $தி�ம.3.09.04.1 

 க./ உண,வாக  க�தி_வி.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ�"பா,க0 $தி�ம.3.09.04.2 

 ெச./ ெவளியி$ ெச!� கி5ய�� இைட $தி�ம.3.09.04.3 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

3திைர_ெப.(3திைர_ெப.) 3ைச ெச&�தாேர $தி�ம.3.09.04.4 

 2ல நா% �க*டல3 உ7சி@0 $தி�ம.3.09.05.1 

 நா� வாச$ ந/D0 இ�"பி,கா0 $தி�ம.3.09.05.2 

 ேமைல வாச$ ெவளி@ற  க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பி� $தி�ம.3.09.05.3 

 கால� வா,�ைத கனவி�� இ$ைலேய $தி�ம.3.09.05.4 

 ம.டல� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) வைரகG� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& 

$தி�ம.3.09.06.1 

 ெகா.%ட 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

3%கG� ஆ& எ.ம, $தி�ம.3.09.06.2 



 க.%ட நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

க��� ந/ ஆக $தி�ம.3.09.06.3 

 உ./ நிலாவி/� ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பத�ைதேய $தி�ம.3.09.06.4 

 P*/ ஒ�� ெம=யி$ ெபாறிப*ட வா@ைவ� $தி�ம.3.09.07.1 

 ேத*/ அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�நில� ேச��ப% 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.09.07.2 

 நா*ட�ைத மீ*/ நயன�� இ�"பா, 3 $தி�ம.3.09.07.3 

 ேதா*ட�� மா�பழ� H>க�� ஆேம $தி�ம.3.09.07.4 

 உ� அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) ப5) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ வாேனா, $தி�ம.3.09.08.1 

 க�வைர ப�றி  கைட�� அ�� உ.டா, $தி�ம.3.09.08.2 

 அ�வைர ஏறி அ�� உ.ண_3ைற.எ7.(உ._வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) மா*டா, 

$தி�ம.3.09.08.3 

 தி�வைர ஆ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

தB,��_வி.எ7.(தB,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�றவாேற $தி�ம.3.09.08.4 

 ந�பைன ஆதிைய நா$ மைற ஓதிைய7 $தி�ம.3.09.09.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபானி� உ0ேள திக6கி�ற ேசாதிைய $தி�ம.3.09.09.2 

 அ�பிைன ஆ கி அ��தி ஒ/>கி" ேபா=  $தி�ம.3.09.09.3 

 ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) ஏறி  3�பி*/  <*ட�_ெப.(<*ட�_ெப.) இ*டாேர 

$தி�ம.3.09.09.4 

 2ல�� ேம$ அ� �7ச�ர�� $தி�ம.3.09.10.1 

 கால� திைசயி$ கல கி�ற ச�தினி$ $தி�ம.3.09.10.2 



 ேமைல" பிைறயினி$ ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) ேந, 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.09.10.3 

 ேகால�தி� ேகால>க0 ெவIேவ& ெகா.டேத $தி�ம.3.09.10.4 

 க�பைன அ�&  கன$_ெப.(கன$_ெப.) வழிேய 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.09.11.1 

 சி�பைன எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) சி�*%�த ேப, ஒளி" $தி�ம.3.09.11.2 

 ெபா�பிைன நா%" #ண, மதிேயா/ உ�&� $தி�ம.3.09.11.3 

 த�பர� ஆக� த3� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) சமாதிேய $தி�ம.3.09.11.4 

 தைல"ப*/ இ��திட� த��வ� 

</�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.09.12.1 

 வைல" ப*/ இ��தி/� மா� ந$லாG� $தி�ம.3.09.12.2 

 3ைல" ப*/ இ��தி/� ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) அக�� $தி�ம.3.09.12.3 

 �ைல" ப*/ இ��தி/� H>க வ$லா, ேக $தி�ம.3.09.12.4 

 ேசாதி� தனி7 )டரா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேதவ9� $தி�ம.3.09.13.1 

 ஆதி@� உ0நி�ற சீவ9� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ$ $தி�ம.3.09.13.2 

 ஆதி" பிரம� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) வ.ண9� 

$தி�ம.3.09.13.3 

 ஆதி அ%பணி�� அ�#& வாேர $தி�ம.3.09.13.4 

 சமாதி ெச=வா, 3� த3� பல ேயாக� $தி�ம.3.09.14.1 

 சமாதிக0 ேவ.டா� இைற@ட� ஏகி$ $தி�ம.3.09.14.2 



 சமாதி தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ$ைல தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆகி$ $தி�ம.3.09.14.3 

 சமாதியி$ எ*/எ*/7 சி�தி@� எ=�ேம $தி�ம.3.09.14.4 

 ேபா� உக�� ஏ&� #5சைடயா� அ% $தி�ம.3.10.1.1 

 யா� உக�தா, அமரா பதி ேக ெச$வ, $தி�ம.3.10.1.2 

 ஏ� உக�தா� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& அ�0 

ெச=தி/� $தி�ம.3.10.1.3 

 மா� உக�� ஆ%/� ஆ$ விைடேயாேன $தி�ம.3.10.1.4 

 ப�றி" பத�� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ைவ��" பர�#க6 $தி�ம.3.10.2.1 

 க�& இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக 

க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அவ,க*3 

$தி�ம.3.10.2.2 

 ��& எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக �னிவ, 

எதி,வர� $தி�ம.3.10.2.3 

 ெத�&� சிவபத� ேசர�� ஆேம $தி�ம.3.10.2.4 

 வ��தி� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகாவா=� $தி�ம.3.10.3.1 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) அமராபதி7 ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) என� $தி�ம.3.10.3.2 

 த�� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) �ழவ� 3ழ�� 

இய�ப_3ைற.எ7.(இய�#_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.3.10.3.3 

 இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

எ=�வ, ஈச� அ�ேள $தி�ம.3.10.3.4 



 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� சிவகதி 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கால��  $தி�ம.3.10.4.1 

 3�ப�� அமர, 3ழா� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எதி, 

ெகா0ள_3ைற.எ7.(ெகா0_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.3.10.4.2 

 எ� ெபா� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) இவனா� என7 

ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.3.10.4.3 

 இ�ப  கலவி இ� க�� ஆேம $தி�ம.3.10.4.4 

 ேச, உ& கால�� இைச நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.3.10.5.1 

 ஆ, இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�ன அரனா� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�ன $தி�ம.3.10.5.2 

 ஏ, உ& ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

எதி,ெகா0ள  $தி�ம.3.10.5.3 

 கா, உ� க.டைன ெம= க.டவாேற $தி�ம.3.10.5.4 

 ந$வழி நா% நம� வழி மா�றி/� $தி�ம.3.10.6.1 

 ெசா$ வழியாள, )�>கா" ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) $தி�ம.3.10.6.2 

 இ$வழி யாள, இைமயவ, எ.திைச" $தி�ம.3.10.6.3 

 ப$வழி எ=தி9� பா,வழி ஆ3ேம $தி�ம.3.10.6.4 

 H>க வ$லா, 3� �ைண ஏ6 #வன�� $தி�ம.3.10.7.1 

 வா>க_3ைற.எ7.(வா>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 3� வலிெச=� 

நி�றி/� $தி�ம.3.10.7.2 

 ேத>க வ$லா, 3� திைள 3� அ�த�� $தி�ம.3.10.7.3 



 தா>க_3ைற.எ7.(தா>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 3� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆேம $தி�ம.3.10.7.4 

 கா5ய� ஆன உபாதிைய� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.10.8.1 

 ஆ5ய காரண� ஏ!� த�பா$ உற $தி�ம.3.10.8.2 

 ஆ5ய காரண� ஆய தவ�� இைட� $தி�ம.3.10.8.3 

 தா5ய$ த�பர� ேச,த$_ெதா.ெப.(ேச,_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) சமாதிேய 

$தி�ம.3.10.8.4 

 பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ.திைச@� பரமைன 

நா%� $தி�ம.3.11.01.1 

 �ணி�� எ. திைச@� ெதா!�_வி.எ7.(ெதா!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ� பிராைன $தி�ம.3.11.01.2 

 அணி��_வி.எ7.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ. திைசயி9� அ*டமா 

சி�தி $தி�ம.3.11.01.3 

 தணி���_வி.எ7.(தணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ. திைச 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தாபி�த வாேற 

$தி�ம.3.11.01.4 

 ப5) அறி வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ப.ப� அ% என� $தி�ம.3.11.02.1 

 �5) அற நா%ேய Hெவளி க.ேட� $தி�ம.3.11.02.2 

 அ5ய� என 3 இ$ைல அ*டமா சி�தி $தி�ம.3.11.02.3 

 ெப5ய� அ�0 ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பிற"# 

அ&�தாேன $தி�ம.3.11.02.4 

 3ரவ� அ�ளி$ 3றிவழி 2ல� $தி�ம.3.11.03.1 

 பைரயி� மண�மி3 ச>க*ட� பா,��� $தி�ம.3.11.03.2 



 ெத5த� சா�பவி ேகச5 ேசர" $தி�ம.3.11.03.3 

 ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) சிவகதி ேப, எ*டா� சி�திேய $தி�ம.3.11.03.4 

 காயாதி Pத� கைல கால மாையயி$ $தி�ம.3.11.04.1 

 ஆயா� அகல_3ைற.எ7.(அக$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஒ�ற� அனாதிேய $தி�ம.3.11.04.2 

 ஓயா" பதி அத� உ.ைமைய  <%னா$ $தி�ம.3.11.04.3 

 வ Bயா" பரகாய� ேமவ�� ஆேம $தி�ம.3.11.04.4 

 இ�பதினாயிர�� எ.V& ேபத� $தி�ம.3.11.05.1 

 ம�விய க�ம மா� அ�த ேயாக� $தி�ம.3.11.05.2 

 த�� இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) 

காய_3ைற.எ7.(கா=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உைழ"# 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தாேன $தி�ம.3.11.05.3 

 அ�மி3 நா�கா= அட>3மா சி�தி ேக $தி�ம.3.11.05.4 

 மதி தனி$ ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆறா= ம�9� கைலயி� $தி�ம.3.11.06.1 

 உதய� அ� நா$ ஒழிய_3ைற.எ7.(ஒழி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஓ, எ*/" 

$தி�ம.3.11.06.2 

 பதி@� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& ஆ./ ப�& அற" பா, கி$ $தி�ம.3.11.06.3 

 திதமான ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& சி�திக0 ஆேம $தி�ம.3.11.06.4 

 நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிணி 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நJசன� K6�த கா$ 

$தி�ம.3.11.07.1 

 நB/� கைல க$வி நB0 ேமைத <, ஞான� $தி�ம.3.11.07.2 

 ப/ீ_ெப.(ப/ீ_ெப.) ஒ�றினா$ வாயா7 சி�தி ேபத�தி� $தி�ம.3.11.07.3 



 நB/� �ர� ேக*ட$ நB0 �% ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆேற $தி�ம.3.11.07.4 

 ஏ6 ஆனதி$ ச.ட வா@வி� ேவகி ஆ� $தி�ம.3.11.08.1 

 தாழா நைட_ெப.(நைட_ெப.) பல ேயாசைன சா,�தி/� $தி�ம.3.11.08.2 

 Kழான ஓ, எ*%$ ேதா�றா நைரதிைர $தி�ம.3.11.08.3 

 தாழான ஒ� பதி�றா� பர காயேம $தி�ம.3.11.08.4 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ�தி$ P5��� தியான உ��திர� $தி�ம.3.11.09.1 

 ஏ, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ப� ஒ�றி$ ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆறா� எ.சி�தி 

$தி�ம.3.11.09.2 

 சீ, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ேம$ ஏ6 கீ6 ஏ6 #வி7 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.11.09.3 

 ஏ, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) வியாபியா= நி�ற$ ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆேற 

$தி�ம.3.11.09.4 

 தாேன அ9D� சக���த� ெநா=�ைம@� $தி�ம.3.11.10.1 

 மானா  கன�� பரகாய�� ஏக�� $தி�ம.3.11.10.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆவ�� பரகாய� ேச, த�ைம@� $தி�ம.3.11.10.3 

 ஆனாத உ.ைம@� வியாபி@� ஆ� எ*ேட $தி�ம.3.11.10.4 

 தா>கிய_ெப.எ7.(தா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�ைம@� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) அM" ப$ உயி, $தி�ம.3.11.11.1 

 வா>கிய கால�� ம�& ஓ, 3ைற இ$ைல $தி�ம.3.11.11.2 

 ஆ>ேக எ!�ேதா� அவ�&0 எ!��மி 3 $தி�ம.3.11.11.3 

 ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) ��தி ��தியவாேற $தி�ம.3.11.11.4 



 ��திய ��N�& அ&ப� கால�� $தி�ம.3.11.12.1 

 வ�த� நாழிைக வா�_ெப.(வா�_ெப.) �தலா= இட7 $தி�ம.3.11.12.2 

 சி�ைத ெசய7 ெசய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ம._ெப.(ம._ெப.) 

�த$ ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.11.12.3 

 உ�தி@0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உதி�� எ!� ஆேற 

$தி�ம.3.11.12.4 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) தி5�� சிவ மய� 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.11.13.1 

 ��த�_ெப.(��த�_ெப.) ெத5��_வி.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ேமான, சிவ��த, 

$தி�ம.3.11.13.2 

 )�த� ெபறலா� ஐ�தி$ ெதாட 3 அ�ேறா, $தி�ம.3.11.13.3 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) பர�தி$ தி� நட�ேதாேர $தி�ம.3.11.13.4 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

ஒ�ப� வா@D� ஒ�தன $தி�ம.3.11.14.1 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

ஒ�பதி� மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) தன�_ெப.(தன�_ெப.) ெசய� $தி�ம.3.11.14.2 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

ஒ�பதி$ ஒ க இ��திட $தி�ம.3.11.14.3 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உட�� உயி�� இ��தேத 

$தி�ம.3.11.14.4 

 இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தன�_ெப.(தன�_ெப.) ெசய� ஒ�ப� காலி$ $தி�ம.3.11.15.1 



 இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�N�& 

இ�ப�� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஆ= $தி�ம.3.11.15.2 

 இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உடலி$ இ��தில 

ஆகி$ $தி�ம.3.11.15.3 

 இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உட$_ெப.(உட$_ெப.) அ� வ B>கி ெவ%�தேத $தி�ம.3.11.15.4 

 வ B>3� கழைல சிர>ெகா/ 3*ட�� $தி�ம.3.11.16.1 

 வ B>3� வியாதிக0 ேசாைக பலவதா= $தி�ம.3.11.16.2 

 வ B>கிய வாத�� <9� �ட� அதா= $தி�ம.3.11.16.3 

 வ B>3_ஏவ.(வ B>3_வி.) வியாதிக0 க.ணி$ ம�விேய $தி�ம.3.11.16.4 

 க.ணி$ வியாதி ேராக� தனJ ெசய� $தி�ம.3.11.17.1 

 க.ணி$ இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வாணிக0 காச� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ$ல� $தி�ம.3.11.17.2 

 க.ணினி$ <,ம� கல�தில� ஆதலா$ $தி�ம.3.11.17.3 

 க.ணினி$ ேசாதி கல�த�� இ$ைலேய $தி�ம.3.11.17.4 

 நா%யி� ஓைச நயன� இ�தய� $தி�ம.3.11.18.1 

 H% அளD� )ட, வி/_ஏவ.(வி/_வி.) ேசாதிைய� $தி�ம.3.11.18.2 

 ேதவ�0 ஈச� தி�மா$ பிரம9� $தி�ம.3.11.18.3 

 ஓவற நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேர $தி�ம.3.11.18.4 

 ஒ�ப� வாச$ உைடய� ஓ, பி.ட��0 $தி�ம.3.11.19.1 

 ஒ�ப� நா% உைடய� ஓ, இட�_ெப.(இட�_ெப.) $தி�ம.3.11.19.2 



 ஒ�ப� நா% ஒ/>க_3ைற.எ7.(ஒ/>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, க*3 

$தி�ம.3.11.19.3 

 ஒ�ப� கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) இைல பல ஆேம $தி�ம.3.11.19.4 

 வா>கி இரவி மதி வழி ஓ%ட� $தி�ம.3.11.20.2 

 தா>கி உலக>க0 ஏ!� த5�திட $தி�ம.3.11.20.3 

 ஆ>3 அ� ெசா�ேனா� அ�வழி ேயா, ேக..... $தி�ம.3.11.20.4 

 தைல" ப*ட வா& அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) ைதயைல நா% $தி�ம.3.11.21.1 

 வைல" ப*ட பாச�� வ� பிைண மா� ேபா$ $தி�ம.3.11.21.2 

 �ைல" ப*ட நா%ைய� Hவழி ெச=தா$ $தி�ம.3.11.21.3 

 விைல 3 உ.ண_3ைற.எ7.(உ._வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைவ�த� ஓ, வி�� 

அ� ஆேம $தி�ம.3.11.21.4 

 ஓ%7 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>ேக 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.3.11.22.1 

 நா%யி� உ0 ஆக நாத� எ!"#வ, $தி�ம.3.11.22.2 

 ேத%7 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>ேக ேதைன 

�க��_வி.எ7.(�க_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ./ $தி�ம.3.11.22.3 

 பா%@0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பைகவைர  க*/ேம 

$தி�ம.3.11.22.4 

 க*% இ*ட தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஞாள�தி$ ஒ�ப� $தி�ம.3.11.23.1 

 ம*/ இ*ட க�னிய, மா�ட� ேச,�தன, $தி�ம.3.11.23.2 



 க*% இ*/ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கள� கனி 

ஊ/ேபா=" $தி�ம.3.11.23.3 

 ெபா*/ இ*/ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) Pரண� 

ஆனேத $தி�ம.3.11.23.4 

 Pரண ச�தி எ!2�& அைற ஆக $தி�ம.3.11.24.1 

 ஏ, அணி க�னிய, எ! N�& அ� சா கினா, $தி�ம.3.11.24.2 

 நாரண� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) ஆதிய ஐவ, 3� $தி�ம.3.11.24.3 

 காரண� ஆகி  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வி5�தேத 

$தி�ம.3.11.24.4 

 வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3வி�� 

விைள�த_ெப.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ� 

ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) $தி�ம.3.11.25.1 

 கர�� உ0 எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கர�� அ>3 

இ� கி$ $தி�ம.3.11.25.2 

 பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3வி�த� பா, �த$ Pத� 

$தி�ம.3.11.25.3 

 இைர�� எ! வா@ இட�தினி$ ஒ/>ேக $தி�ம.3.11.25.4 

 இைடெயா/ பி>கைல எ�9� இற./_ெப.(இர./_ெப.) $தி�ம.3.11.26.1 

 மைட ப/ வா@D� மாறிேய 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.11.26.2 

 தைட அைவ ஆ& ஏ!� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) )ட, உ0ேள $தி�ம.3.11.26.3 

 மிைட வள, மி� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) த�னி$ ஒ/>ேக $தி�ம.3.11.26.4 



 ஒ/>கி_வி.எ7.(ஒ/>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஒ�>கி 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 இ� கி$ 

$தி�ம.3.11.27.1 

 மட>கி அட>கி/� வா@ அத� உ0 $தி�ம.3.11.27.2 

 மட>கி மட>கி/� ம� உயி, உ0ேள $தி�ம.3.11.27.3 

 நட� ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) <�த9� நா/ 

கி�றாேன $தி�ம.3.11.27.4 

 நா%யி� உ0ேள நாத� ெதானி@ட� $தி�ம.3.11.28.1 

 ேத%_வி.எ7.(ேத/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உட� 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

தி�விைன  ைக  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.11.28.2 

 பா% உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பைகவைர  க*% 

இ*/ $தி�ம.3.11.28.3 

 மா% ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள 3 ஆனேத 

$தி�ம.3.11.28.4 

 அM ஆதி சி�திக0 ஆனைவ <றி$ $தி�ம.3.11.29.1 

 அMவி$ அMவி� ெப�ைமயி$ ேந,ைம $தி�ம.3.11.29.2 

 இMகாத ேவகா, பாகாய� ஏவ$ $தி�ம.3.11.29.3 

 அM அ�தைன எ>3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) எ�& எ*ேட $தி�ம.3.11.29.4 

 எ*/ ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சி�தி ஓ, எ*% 

ேயாக�தா$ $தி�ம.3.11.30.1 

 கி*டா" பிராணேன ெச=தா$ கிைட�தி/� $தி�ம.3.11.30.2 



 ஒ*டா ந/ நா% 2ல�த� அ$ பா9 $தி�ம.3.11.30.3 

 வி*டா� மதி உ.ணD� வ�� ேம$ அேத $தி�ம.3.11.30.4 

 சி�திக0 எ*/ அ�றி7 ேச, எ*%ேயாக�தா$ $தி�ம.3.11.31.1 

 #�திக0 ஆனைவ எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) #ல"ப/� $தி�ம.3.11.31.2 

 சி�திக0 எ. சி�தி தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� தி5#ைர $தி�ம.3.11.31.3 

 ச�தி அ�0 தர� தா�_த�.).(தா�_த�.).) உள ஆ3ேம $தி�ம.3.11.31.4 

 எ*/ இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) 

த�ேனா/_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ/_க�.ேவ.) எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) பர� ைக <ட" 

$தி�ம.3.11.32.1 

 ப*டவ, சி�த, பர ேலாக� ேச,தலா$ $தி�ம.3.11.32.2 

 இ*ட� அ� உ0ேள இ& க$ பரகா*சி $தி�ம.3.11.32.3 

 எ*/� வர"# இட�_ெப.(இட�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ*/ேம $தி�ம.3.11.32.4 

 ம�திர� ஏ& மதி பா9ைவ மா�றி  $தி�ம.3.11.33.1 

 க�தா=  3ழியி$ கச/ அற வ$லா, 3� $தி�ம.3.11.33.2 

 த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�றி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

காமிய ேலாக� சா,வா3� $தி�ம.3.11.33.3 

 அ�த உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அணிமாதி ஆேம $தி�ம.3.11.33.4 

 �%�தி*/ ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

�ய>கி_வி.எ7.(�ய>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஓ, ஆ.%$ 

$தி�ம.3.11.34.1 

 அணி�த_ெப.எ7.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அணிமாைக 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� இவ9� $தி�ம.3.11.34.2 



 தணி��த_ெப.எ7.(தணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பJசி9� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ=ய� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.11.34.3 

 ெமலி��_வி.எ7.(ெமலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 இ��தி/� ெவ$ல 

ஒ.ணாேத $தி�ம.3.11.34.4 

 ஆகி�ற அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) தனி நாயகி த�9ட� $தி�ம.3.11.35.1 

 ேபாகி�ற த��வ� எ>3� #கல� ஆ=7 $தி�ம.3.11.35.2 

 சாகி�ற கால>க0 த�வழி நி�றி%� $தி�ம.3.11.35.3 

 மா=கி�றைத ஆ.%� மா$ அ3 ஆ3ேம $தி�ம.3.11.35.4 

 மா$ அ3 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மாயைன  

க.டபி� $தி�ம.3.11.36.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒளி ஆகி� தைழ�� அ>3 இ��தி/� $தி�ம.3.11.36.2 

 பா$ ஒளி ஆகி" பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.3.11.36.3 

 ேம$ ஒளி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெம=" 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) காMேம $தி�ம.3.11.36.4 

 ெம="ெபா�0 ெசா$லிய_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) இயலா0 உட� $தி�ம.3.11.37.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த��வ� <%ட  

$தி�ம.3.11.37.2 

 ைக" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆக  கல�தி/� ஓ, ஆ.%� $தி�ம.3.11.37.3 



 ைம" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மகிமா அ� ஆ3ேம 

$தி�ம.3.11.37.4 

 ஆகி�ற கா$ ஒளி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) க.டபி� 

$தி�ம.3.11.38.1 

 ேபாகி�ற கால>க0 ேபாவ� இ$ைல ஆ� $தி�ம.3.11.38.2 

 ேம$ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

ெவளி உற நினறன_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ப�.) 

$தி�ம.3.11.38.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

கால>க0 த�வழி ஆ3ேம $தி�ம.3.11.38.4 

 த�வழி ஆக� தைழ�தி/� ஞான�� $தி�ம.3.11.39.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வழி ஆக� தைழ�தி/� ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 

$தி�ம.3.11.39.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வழி ஆக� தைழ�த ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.3.11.39.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வழி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�0 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.3.11.39.4 

 நினறன_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ப�.) த��வ நாயகி 

த�9ட� $தி�ம.3.11.40.1 

 க.டன Pத" பைட அைவ எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.3.11.40.2 

 ெகா.டைவ ஓ, ஆ./ <ட இ��தி%$ $தி�ம.3.11.40.3 

 வி.ட�ேவ ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) பிரா�தி அ� ஆ3ேம $தி�ம.3.11.40.4 



 ஆகி�ற மி� ஒளி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) க.டபி� 

$தி�ம.3.11.41.1 

 பாகி�ற Pவி$ பர"பைவ காணலா� $தி�ம.3.11.41.2 

 ஏகி�ற கால�_ெப.(கால�_ெப.) ெவளிஉற 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.3.11.41.3 

 ேபாகி�ற கால>க0 ேபாவ�� இ$ைலஏ $தி�ம.3.11.41.4 

 ேபாவ� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல வ�வ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

இ$ைல $தி�ம.3.11.42.1 

 சாவ� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல தைழ"ப� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

இ$ைல $தி�ம.3.11.42.2 

 தாமத� இ$ைல தம, அக�� இ� ஒளி $தி�ம.3.11.42.3 

 யாவ�� இ$ைல அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா0வா, ேக $தி�ம.3.11.42.4 

 அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பராச�தி உ0ேள அம5$ 

$தி�ம.3.11.43.1 

 பறி�த� Pத" பைட அைவ எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.3.11.43.2 

 3வி�� அைவ ஓ, ஆ./ <ட இ� கி$ $தி�ம.3.11.43.3 

 வி5�த� பரகய� ேமவ�� ஆேம $தி�ம.3.11.43.4 

 ஆன விள 3 ஒளி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அறிகில, 

$தி�ம.3.11.44.1 

 2ல விள 3 ஒளி ��ேன உைடயவ, $தி�ம.3.11.44.2 

 கான விள 3 ஒளி க./ ெகா0வா, க*3 $தி�ம.3.11.44.3 

 ேமைல விள 3 ஒளி வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) எளிதா நி�ேற $தி�ம.3.11.44.4 



 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சதாசிவ நாயகி த�9ட� 

$தி�ம.3.11.45.1 

 க.டன Pத" பைட அைவ எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.3.11.45.2 

 ெகா.டைவ ஓ, ஆ./ <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ��தி%$ $தி�ம.3.11.45.3 

 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஈச� த��வ� ஆ3ேம 

$தி�ம.3.11.45.4 

 ஆகி�ற ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ஒளி ஆ= 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) $தி�ம.3.11.46.1 

 ஆகி�ற ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) த*ப�� ஆயி/� $தி�ம.3.11.46.2 

 ஆகி�ற ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) கைல <%%$ 

$தி�ம.3.11.46.3 

 ஆகி�ற ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆேம $தி�ம.3.11.46.4 

 தாேன பைட�திட வ$லவ� ஆயி/� $தி�ம.3.11.47.1 

 தாேன அளி�திட வ$லவ� ஆயி/� $தி�ம.3.11.47.2 

 தாேன ச>கார� தைலவ9� ஆயி/� $தி�ம.3.11.47.3 

 தாேன இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ9� த�மய� ஆேம 

$தி�ம.3.11.47.4 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ� ஆக� தைழ�த கைலயி� உ0 $தி�ம.3.11.48.1 

 ப�ைம அ� ஆக" பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஐ� Pத�ைத 

$தி�ம.3.11.48.2 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) அ� ஆக மறி�தி%$ ஓ, ஆ.%� $தி�ம.3.11.48.3 



 ெம�ைம அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெம=" 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) காMேம $தி�ம.3.11.48.4 

 ெம=" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆக விைள�த� ஏ� எனி� $தி�ம.3.11.49.1 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

வசி��வ� $தி�ம.3.11.49.2 

 ைக" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆக  

கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உயி, 3 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.3.11.49.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�ைமய� ஆ3ேம 

$தி�ம.3.11.49.4 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ� ஆக� தைழ�த பகலவ� $தி�ம.3.11.50.1 

 ெம�ைம அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெம=" 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) க.%%� $தி�ம.3.11.50.2 

 ெபா�ைம அ� ஆக" #ல�கG� ேபாயிட $தி�ம.3.11.50.3 

 ந�ைம அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$ெகா% 

காMேம $தி�ம.3.11.50.4 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நாயகி த�9ட� 

$தி�ம.3.11.51.1 

 அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

அறி�தி%$ ஓரா./ $தி�ம.3.11.51.2 



 ெபா� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #வன>க0 ேபா=வ�� 

$தி�ம.3.11.51.3 

 க$ ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

கா�க� ஆேம $தி�ம.3.11.51.4 

 காம� த��வ� ஆன� வ�தபி� $தி�ம.3.11.52.1 

 Pம� க�த� #வன�_ெப.(#வன�_ெப.) அ� ஆயி/� $தி�ம.3.11.52.2 

 மா ம� உ� இைட ெம=� த/மான� ஆ= $தி�ம.3.11.52.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம�D� ஒளி நாயக� ஆனேத $தி�ம.3.11.52.4 

 நாயக� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஒளி க.டபி� $தி�ம.3.11.53.1 

 தாயக� ஆக� தைழ�� அ>3 இ��தி/� $தி�ம.3.11.53.2 

 ேபா= அக� ஆன #வன>க0 க.டபி� $தி�ம.3.11.53.3 

 ேப=_ெப.(ேப=_ெப.) அக� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேப, ஒளி காMேம $தி�ம.3.11.53.4 

 ேப, ஒளி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ேவ*ைட@� 

$தி�ம.3.11.54.1 

 பா, ஒளி ஆக" பைத"# அற  க.டவ� $தி�ம.3.11.54.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஒளி ஆக� தரணி �!�� ஆ� $தி�ம.3.11.54.3 

 ஓ, ஒளி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கா$ ஒளி 

காMேம $தி�ம.3.11.54.4 

 காேலா/ உயி�� கல 3�_ெப.எ7.(கல 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வைக ெசா$லி$ $தி�ம.3.11.55.1 



 கா$ அ� அ ெகா% நாயகி த�9ட� $தி�ம.3.11.55.2 

 கா$ அ� ஐJW�& ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப�� 2�ைற@� $தி�ம.3.11.55.3 

 கா$ அ� ேவ.%  ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஆேற $தி�ம.3.11.55.4 

 ஆற� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அமி,த� 

தைலயி� உ0 $தி�ம.3.11.56.1 

 ஆற� ஆயிர ��N�& ெதாைடJ) உள $தி�ம.3.11.56.2 

 ஆற� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ�வழி $தி�ம.3.11.56.3 

 ஆற� ஆக வள,"ப� இர.ேட $தி�ம.3.11.56.4 

 இர.%� ேமேல சதா சிவ நாயகி $தி�ம.3.11.57.1 

 இர.ட� கா$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ!வைக ெசா$லி$ $தி�ம.3.11.57.2 

 இர.ட� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஐ�பேதா/ ஒ�றா=� $தி�ம.3.11.57.3 

 திர.ட� கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ/�த�� அJேச $தி�ம.3.11.57.4 

 அJ)ட� அJ) �க�_ெப.(�க�_ெப.) உள நாயகி $தி�ம.3.11.58.1 

 அJ)ட� அJ) அ� ஆ@த� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.3.11.58.2 

 அJ) அ� அ�றி இற./_ெப.(இர./_ெப.) அ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

$தி�ம.3.11.58.3 

 அJச� கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ/��G� ஒ�ேற $தி�ம.3.11.58.4 



 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ� 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த��வ நாயகி 

$தி�ம.3.11.59.1 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ� கா$ 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊ,வைக ெசா$லி%$ 

$தி�ம.3.11.59.2 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ� ெவ�றி ெகா0 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $தி�ம.3.11.59.3 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ/��G� ��ேன 

$தி�ம.3.11.59.4 

 �� எ!� அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கைல நாயகி த�9ட� $தி�ம.3.11.60.1 

 �� உ& வா@ �%வைக ெசா$லி%� $தி�ம.3.11.60.2 

 �� உ&� ஐ�ப�� ஒ�&ட� அJ)� ஆ= $தி�ம.3.11.60.3 

 �� உ& வா@ �% வைக ஆேம $தி�ம.3.11.60.4 

 ஆ= வ�� அ�தனி நாயகி த�9ட� $தி�ம.3.11.61.1 

 ஆ= வ�� வா@ அள"ப� ெசா$லி%$ $தி�ம.3.11.61.2 

 ஆ= வ�� ஐJW�& �"பேதா/ ஒ�ப� $தி�ம.3.11.61.3 

 மா= வ� வா@ வள"# உ0 இ��ேத $தி�ம.3.11.61.4 

 இ�நிதி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) $தி�ம.3.11.62.1 

 இ�நிதி வா@ இய>3 ெநறியி$ $தி�ம.3.11.62.2 

 இ�N�& �"ப�� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உட� அJசா= $தி�ம.3.11.62.3 



 இ�நிதி வா@ இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

எ!�ேத $தி�ம.3.11.62.4 

 எ!கி�ற ேசாதி@0 நாயகி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பா$ $தி�ம.3.11.63.1 

 எ!கி�ற வா@ இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ� ெசா$லி$ $தி�ம.3.11.63.2 

 எ!N�& இ�ப�� ஒ�பா� அ� நாலா= $தி�ம.3.11.63.3 

 எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� அ>கி இ��த� 

இIவாேற $தி�ம.3.11.63.4 

 ஆ& அ� கா$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இரத� 

விைள�தி/� $தி�ம.3.11.64.1 

 ஏ6 அ� கா$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இர*% 

இற கிட $தி�ம.3.11.64.2 

 எ*/ அ� கா$ ெகா.%ட வைக ஒ�தபி� $தி�ம.3.11.64.3 

 ஒ�ப� மாநில� ஒ�த� வா@ேவ $தி�ம.3.11.64.4 

 ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) K5ய�_ெப.(K5ய�_ெப.) த�பர� தாMவி$ 

$தி�ம.3.11.65.1 

 ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) தா9� தைல"ப/� த�ைமைய7 $தி�ம.3.11.65.2 

 ச�தியிேல க./ தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� சக 

�க��_ெப.(�க�_ெப.+அ��_சா5.) $தி�ம.3.11.65.3 

 உ�தி7 சமாதி @ைட ஒளிேயாகிேய $தி�ம.3.11.65.4 

 அண>3 அ�ற� ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) அ��சன நBவ$ 

$தி�ம.3.11.66.1 

 வண>3 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) க$விமா ஞான� 

மி3�த$ $தி�ம.3.11.66.2 



 )ண>3 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) வாய, சி�தி 

Hர�_ெப.(Hர�_ெப.) ேக*ட$ $தி�ம.3.11.66.3 

 Fண>3 அ�& இேராத$ கா$ ேவக�� F�தேல $தி�ம.3.11.66.4 

 மரண� சைர விட$ வ.பர காய� $தி�ம.3.11.67.1 

 இரண� ேச, Pமி இற�ேதா, 3 

அளி�த$_ெதா.ெப.(அளி_வி.+�த$_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.3.11.67.2 

 அரண� தி�உற வாத� 2 ஏழா> $தி�ம.3.11.67.3 

 கர� உ& ேக0வி கண 3 அறி�ேதேன $தி�ம.3.11.67.4 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

ஒலி 3�_ெப.எ7.(ஒலி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உலைக வல� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.11.68.1 

 பாத>க0 ேநாவ நட��� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ$ைல $தி�ம.3.11.68.2 

 காதலி$ அ.ணைல  காண இனியவ,_3றி.வி.�.(இனிய_ெப.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.3.11.68.3 

 நாத� இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நக, அறிவாேர 

$தி�ம.3.11.68.4 

 2ல �த$ ேவதா மா$ அர� �� நி�க  $தி�ம.3.11.69.1 

 ேகாலிய ஐ� �க� <ற" பரவி�� $தி�ம.3.11.69.2 

 சால" பரநாத� வி��� தனி நாத� $தி�ம.3.11.69.3 

 பாலி�த ச�தி பைர பர� பாதேம $தி�ம.3.11.69.4 

 ஆதார ேயாக�� அதி ேதெவா/� 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.11.70.1 

 மீ� ஆன த�பைர ேமD� பர� ஒ/ $தி�ம.3.11.70.2 



 ேமதாதி ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ. கைல ெச$ல� மீ� ஒளி $தி�ம.3.11.70.3 

 ஓதா அசி�த மீ� ஆன�த ேயாகேம $தி�ம.3.11.70.4 

 மதிய�� ஞாயி&� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� 

<%� $தி�ம.3.11.71.1 

 �தி ெச=பவ, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வானவ,க0 $தி�ம.3.11.71.2 

 விதி அ� ெச=கி�ற ெம= அ%யா, 3" $தி�ம.3.11.71.3 

 பதி அ� கா*/� பரம� நி�றாேன $தி�ம.3.11.71.4 

 க*ட வ$லா,க0 கர�� எ>3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆவ, $தி�ம.3.11.72.1 

 ம*/ அவி6 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) உ0ேள மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.11.72.2 

 ெபா*/ எழ  3�தி" ெபாறி எழ� த./_ெப.(த.�_ெப.) இ*/ $தி�ம.3.11.72.3 

 ந*/ அறிவா, 3 நம� இ$ைல தாேன $தி�ம.3.11.72.4 

 காத$_ெப.(காத$_ெப.) வழி ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

க. Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) அ.ணைல  $தி�ம.3.12.01.1 

 காத$_ெப.(காத$_ெப.) வழி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

க. உற ேநா கி%$ $தி�ம.3.12.01.2 

 காத$_ெப.(காத$_ெப.) வழி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

க>ைக வழித�� $தி�ம.3.12.01.3 

 காத$_ெப.(காத$_ெப.) வழி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கா க�� ஆேம $தி�ம.3.12.01.4 

 கா க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கரண>க0 

நா�ைக@� $தி�ம.3.12.02.1 



 கா க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கைல 

பதினாைர@� $தி�ம.3.12.02.2 

 கா க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

வா@D� $தி�ம.3.12.02.3 

 கா க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��� உற 

நி$ேல $தி�ம.3.12.02.4 

 நிைல ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ேந,த� வா@ $தி�ம.3.12.03.1 

 சிைல ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) தBப�� ஒ�� $தி�ம.3.12.03.2 

 கைல வழி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கல"ைப அறியி$ 

$தி�ம.3.12.03.3 

 மைலவற ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வழி 

இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ஆேம $தி�ம.3.12.03.4 

 #ைட ஒ�றி நி�றி/� Pத" பிராைன $தி�ம.3.12.04.1 

 மைட ஒ�றி நி�றிட வா=�த வழி@� $தி�ம.3.12.04.2 

 சைட ஒ�றி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ச>கர நாத� $தி�ம.3.12.04.3 

 விைட ஒ�றி$ ஏறிேய வ B�& இ��தாேன $தி�ம.3.12.04.4 

 இ� கி�ற கால>க0 ஏ�� 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.3.12.05.1 

 ெப� கி�ற கால" ெப�ைமைய 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.12.05.2 



 ஒ� கி�ற வா@ ஒளி ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�க� 

$தி�ம.3.12.05.3 

 த� 3 ஒ�றி நி�றி/� சாதக� ஆேம $தி�ம.3.12.05.4 

 சாதக� ஆன அ�த�ைமைய ேநா கிேய $தி�ம.3.12.06.1 

 மாதவ� ஆன வழிபா/ ெச=தி/� $தி�ம.3.12.06.2 

 ேபாதக� ஆக" #க$_ெப.(#க$_ெப.) உற" பா=7சினா$ $தி�ம.3.12.06.3 

 ேவதக� ஆக விைள�த� கிட 3ேம $தி�ம.3.12.06.4 

 கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) தாேன கிள, 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) 2�&_ெப.(2�&_ெப.) $தி�ம.3.12.07.1 

 நட�த� தாேன உ0 நா%@0 ேநா கி" $தி�ம.3.12.07.2 

 பட,�த� தாேன ப>கய� ஆக� $தி�ம.3.12.07.3 

 ெதாட,�த� தாேன அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ேசதி@0 நி�ேற $தி�ம.3.12.07.4 

 தாேன எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த��வ நாயகி $தி�ம.3.12.08.1 

 ஊேன வழி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� உ0ேள 

இ��தி/� $தி�ம.3.12.08.2 

 வாேனா, உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ7.(ஈ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ�ைம மதி�திட� $தி�ம.3.12.08.3 

 ேதேன ப�கி7 சிவ ஆலய�_ெப.(ஆலய�_ெப.) ஆ3ேம $தி�ம.3.12.08.4 

 திக!�_ெப.எ7.(திக6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப%ேய ெசறித� வா@ 

$தி�ம.3.12.09.1 

 அழி@� ப%ைய அறிகில, ஆ�� $தி�ம.3.12.09.2 

 அழி@� ப%ைய அறி�தபி� ந�தி $தி�ம.3.12.09.3 



 திக6கி�ற வா@ைவ7 ேச,த�� ஆேம $தி�ம.3.12.09.4 

 ேசாதைன த�னி$ �5சற  காணலா� $தி�ம.3.12.10.1 

 நாத9� நாயகி த�னி$ பி5@� நா0_ெப.(நா0_ெப.) $தி�ம.3.12.10.2 

 சாதன� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3�ைவ 

வழிப*/ $தி�ம.3.12.10.3 

 மாதன� ஆக மதி��  ெகா0ள Bேர $தி�ம.3.12.10.4 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& கா$ 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #ரவிைய" $தி�ம.3.12.11.1 

 ேபராம$ க*%" ெப5�_ெப.(ெப5�_ெப.) 

உ.ண_3ைற.எ7.(உ._வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$Uேர$ $தி�ம.3.12.11.2 

 நB, ஆயிர�� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆயிர�� ஆ./� $தி�ம.3.12.11.3 

 ேபரா� காய� பிரா� ந�தி ஆைணேய $தி�ம.3.12.11.4 

 ஓைசயி$ ஏ!� ஒளியி�க. ஐ��� $தி�ம.3.12.12.1 

 நாசியி� 2�&� நாவி$ இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) $தி�ம.3.12.12.2 

 ேதசி@� ேதச9� த�னி$ பி5@� நா0_ெப.(நா0_ெப.) $தி�ம.3.12.12.3 

 மா) அ& ேசாதி வ3�� ைவ�தாேன $தி�ம.3.12.12.4 

 உட�பா, அழியி$ உயிரா, அழிவ, $தி�ம.3.13.01.1 

 திட�பட ெம=ஞான� ேசரD� மா*டா, $தி�ம.3.13.01.2 

 உட�ைப வள, 3� உபாய� அறி�ேத $தி�ம.3.13.01.3 

 உட�ைப வள,�ேத� உயி, வள,�ேதேன $தி�ம.3.13.01.4 

 உட�பிைன ��ன� இ! 3 எ�& இ��ேத� $தி�ம.3.13.02.1 



 உட�பி9 3 உ0ேள உ& ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) க.ேட� $தி�ம.3.13.02.2 

 உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) உேள உ�தம� ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) 

ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) எ�& 

$தி�ம.3.13.02.3 

 உட�பிைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓ�# கி�ேறேன 

$தி�ம.3.13.02.4 

 )ழ�றி  ெகா/ கேவ )�தி  

கழி@�_ெப.எ7.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.13.03.1 

 கழ�றி மல�ைத  கமல�ைத" P5�� $தி�ம.3.13.03.2 

 உழ�றி  

ெகா/ 3�_ெப.எ7.(ெகா/_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உபாய� அறிவா, 3 $தி�ம.3.13.03.3 

 அழ�றி� தவி,�� உட$_ெப.(உட$_ெப.) அJசன� ஆேம $தி�ம.3.13.03.4 

 அJசன� ேபா�& உடைல அ& ம�தியி$ $தி�ம.3.13.04.1 

 வJசக வாத ம&ம� தியான�தி$ $தி�ம.3.13.04.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) சி& காைலயி$_ெப.(காைல_ெப.+இ$_இட.ேவ.) ெச=திட$ 

பி�� அ&� $தி�ம.3.13.04.3 

 நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) அற7 ெசா�ேனா� நைர திைர நாசேம $தி�ம.3.13.04.4 

 2�&_ெப.(2�&_ெப.) மட 3 உைட" பா�#_ெப.(பா�#_ெப.) 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) எ*/0 $தி�ம.3.13.05.1 

 ேவ�ற இய�திர� ப�னிர./ அ>3ல� $தி�ம.3.13.05.2 

 நா�ற இ� �*ைட_ெப.(�*ைட_ெப.) இர.ைட@� க*% இ*/ $தி�ம.3.13.05.3 



 ஊ�றி_வி.எ7.(ஊ�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இ� க 

உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) அழியாேத $தி�ம.3.13.05.4 

 N&� அ&ப�� ஆ&� வல� வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.13.06.1 

 N&� அ&ப�� ஆ&� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) $தி�ம.3.13.06.2 

 N&� அ&ப�� ஆ&� எதி, இட_3ைற.எ7.(இ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.13.06.3 

 N&� அ&ப�� ஆ&� #3வேர $தி�ம.3.13.06.4 

 ச�தியா, ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல� சாதி�தா� 

$தி�ம.3.13.07.1 

 ம�தியான� திேல வா�திய� ேக*கலா� $தி�ம.3.13.07.2 

 தி� தி�த <��� சிவ9�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா5.) ெவளி"ப/� 

$தி�ம.3.13.07.3 

 ச�திய� ெசா�ேனா� சதா ந�தி ஆைணேய $தி�ம.3.13.07.4 

 திற� திற�_ெப.(திற�_ெப.) வி�� 

திக!�_ெப.எ7.(திக6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆகார� $தி�ம.3.13.08.1 

 உற" ெபறேவ நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓ�� சகார 

$தி�ம.3.13.08.2 

 மறி"ப� ம�திர ம�னிய நாத� $தி�ம.3.13.08.3 

 மற" ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ேயாகி 3 அற ெநறி ஆேம 

$தி�ம.3.13.08.4 

 உ�தி7 )ழியி� உட� ேந, பிராணைன7 $தி�ம.3.13.09.1 

 சி�தி�� எ!"பி7 சிவ ம�திர�தினா$ $தி�ம.3.13.09.2 



 ��தி �க*%� நி&�தி அபானைன7 $தி�ம.3.13.09.3 

 சி�தி�� எ!"ப7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆேம $தி�ம.3.13.09.4 

 மாறா மல  3த� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேம$ இ� விர$_ெப.(விர$_ெப.) 

$தி�ம.3.13.10.1 

 <றா இலி>க�தி� கீேழ 3றி  ெகா.மி� $தி�ம.3.13.10.2 

 ஆறா உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) இைட அ.ண�� அ>3 உள� $தி�ம.3.13.10.3 

 <றா உபேதச� ெகா.ட� காMேம $தி�ம.3.13.10.4 

 நBல_ெப.அ.(நBல�_ெப.) நிற� உைட ேந, இைழயா ெளா/� $தி�ம.3.13.11.1 

 சாலD� #$லி7 சத� எ�& இ�"பா, 3 $தி�ம.3.13.11.2 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நைர 

திைர மாறி/� $தி�ம.3.13.11.3 

 பால9� ஆவ, பரா ந�தி ஆைணேய $தி�ம.3.13.11.4 

 அ.ட� )�>கி$ அத�3 ஓ, அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) இ$ைல $தி�ம.3.13.12.1 

 பி.ட�_ெப.(பி.ட�_ெப.) )�>கி$ பிராண� நிைல 

ெப&�_ெப.எ7.(ெப&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.13.12.2 

 உ.% )�>கி$ உபாய� பல உள $தி�ம.3.13.12.3 

 க.ட� க&�த கபாலி@� ஆேம $தி�ம.3.13.12.4 

 பி.ட�� உ0 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) பிழ  கைட 

வாசைல $தி�ம.3.13.13.1 

 அ.ட�� உ0 உ�& அ/�� அ/�� ஏகி%$ $தி�ம.3.13.13.2 

 வ.%7 சி 3 மல,  3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) மாதரா, $தி�ம.3.13.13.3 



 க.%7 சி 3 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) காய�� ஆேம $தி�ம.3.13.13.4 

 )ழ��_ெப.எ7.()ழ$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) <�&� ெதா$ைல �� சீறி $தி�ம.3.13.14.1 

 )ழ��_ெப.எ7.()ழ$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இர�த�� உ0 அ>கி 

உ0 ஈச� $தி�ம.3.13.14.2 

 கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) ெகா0 தி�வ% கா.3 உறி$ ஆ>ேக $தி�ம.3.13.14.3 

 நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) உG�� எ�&G� நி�ற�� ஆேம $தி�ம.3.13.14.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வ�னி@� நா� கைல 

ஏ!� $தி�ம.3.13.15.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வா@7 சXர� �!ெதா/� $தி�ம.3.13.15.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) க./ 

ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உண,D� 

ம���_ெப.(ம���_ெப.) ஆக $தி�ம.3.13.15.3 

 மா� க�&_ெப.(க�&_ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வள,கி�ற வாேற $தி�ம.3.13.15.4 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சன 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ச�திைய அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உற $தி�ம.3.13.16.1 

 நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ெகா0ளி� ெந$லி� வள,கி�ற ேந,ைமைய 

$தி�ம.3.13.16.2 

 பா3 ப/�தி" ப$ ேகா% கள�தினா$ $தி�ம.3.13.16.3 

 ஊ6 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ம�திர� த�னா$ 

ஒ/>ேக $தி�ம.3.13.16.4 



 மதி வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) ஆக வைர ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) நா% 

$தி�ம.3.14.01.1 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) வி*/ இ>3 ஈரா& 

அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அதனா$ $தி�ம.3.14.01.2 

 பதி வ*ட��0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பாலி 3மா& 

$தி�ம.3.14.01.3 

 ம� வி*/" ேபா� ஆ& மாய$ உ�ேறேன $தி�ம.3.14.01.4 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஐ��� 

உண,�த_ெப.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஆ&� ஏ!� $தி�ம.3.14.02.1 

 க�ற அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) எ*/� 

கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஒ�ப�� $தி�ம.3.14.02.2 

 ப�றிய ப��� பலவைக நாழிைக $தி�ம.3.14.02.3 

 அ�ற� அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அழிகி�ற வாேற $தி�ம.3.14.02.4 

 அழிகி�ற ஆ./ அைவ ஐ ஐJ) 2�&_ெப.(2�&_ெப.) $தி�ம.3.14.03.1 

 ெமாழிகி�ற �"ப�� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) எ�ப� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.14.03.2 

 கழிகி�ற கா$ அ&ப�திர./ எ�ப $தி�ம.3.14.03.3 

 எ!கி�ற ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ�ப�� எ. அ�& இ��தேத $தி�ம.3.14.03.4 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) தின� அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) தின�திெனா/ 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.14.04.1 



 இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறி நா0_ெப.(நா0_ெப.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) எ*/ 2�&_ெப.(2�&_ெப.) 

$தி�ம.3.14.04.2 

 ெபா��திய_ெப.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நாெளா/ # 3 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.14.04.3 

 வ���த$ இ�றி மைன #க$_ெப.(#க$_ெப.) ஆேம $தி�ம.3.14.04.4 

 மைன #3 வ B�� மக�� இைட நா% $தி�ம.3.14.05.1 

 என இ�ப�� அJ)� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& அதனா$ $தி�ம.3.14.05.2 

 தைன அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏற*/�த� 3றி ஆ& 

$தி�ம.3.14.05.3 

 விைன அறி ஆ& விள>கிய_ெப.எ7.(விள>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

நாேல $தி�ம.3.14.05.4 

 நா�� கட�த�_ெதா.ெப.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) நா$வ�� நா$ 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) $தி�ம.3.14.06.1 

 பால� கட�த�_ெதா.ெப.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ப��" 

பதிைன�� $தி�ம.3.14.06.2 

 ேகால� கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3ண�� ஆ./ 2 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) $தி�ம.3.14.06.3 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) கட�த�_ெதா.ெப.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆ, அறிவாேர $தி�ம.3.14.06.4 

 ஆ&� இ�ப� 3 ஐ அJ) 2�& 3� $தி�ம.3.14.07.1 

 ேத&� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) இ�ப�ெதா/ ஆ& 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) $தி�ம.3.14.07.2 



 <& மதி ஒ�றி9 3 இ�ப�� ஏ! $தி�ம.3.14.07.3 

 ேவ& பதி அ� க. நா0_ெப.(நா0_ெப.) விதி�தாேன $தி�ம.3.14.07.4 

 விதி�த இ�ப�� எ*ெடா/ 2�&_ெப.(2�&_ெப.) அைறயாக� $தி�ம.3.14.08.1 

 ெதா3��_வி.எ7.(ெதா3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறி �"ப�� 

2�&_ெப.(2�&_ெப.) ெதா3மி� $தி�ம.3.14.08.2 

 ப3�� அறி ப�� எ*/� பாராதி கணா$ $தி�ம.3.14.08.3 

 உதி�� அறி 2�&_ெப.(2�&_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஒ�றி� 

�ைறேய $தி�ம.3.14.08.4 

 �ைற �ைற ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �ய�றில, 

ஆகி$ $தி�ம.3.14.09.1 

 இைற இைற யா, 3� இ� க அ5� $தி�ம.3.14.09.2 

 மைற அ� காரண� ம�& ஒ�&� இ$ைல $தி�ம.3.14.09.3 

 பைற அைறயா� பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �%ேய 

$தி�ம.3.14.09.4 

 �%�த� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

�ய$கி�ற 2, க, $தி�ம.3.14.10.1 

 இ%Jசி$ இ� க விள 3 எ5 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.14.10.2 

 க%�தன� 2ள  க�வ வ$லா, 3 $தி�ம.3.14.10.3 

 நட�தி/� பா5னி$ ந.ண�� ஆேம $தி�ம.3.14.10.4 

 ந.M சி& விர$_ெப.(விர$_ெப.) நா._ெப.(நா._ெப.) ஆக 2�& 3� 

$தி�ம.3.14.11.1 

 பி�னிய மா,#_ெப.(மா,#_ெப.) இைட" ேபராம$ ஒ�தி/� $தி�ம.3.14.11.2 



 ெச�னியி� 2�& 3� ேசரேவ நி�றி/� $தி�ம.3.14.11.3 

 உ�னி உண,�தி/� ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) தாேன $தி�ம.3.14.11.4 

 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) ஆன உண,ைவ அறிமி�க0 $தி�ம.3.14.12.1 

 பாவிக0 இ�தி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) அறிவா, இ$ைல $தி�ம.3.14.12.2 

 தBவிைனயா� உட� ம.டல� 2�& 3� $தி�ம.3.14.12.3 

 Pவி$ இ��தி/� #.ணிய� த.ேட $தி�ம.3.14.12.4 

 த./ட� ஓ%� தைல" ெப=த_ெப.எ7.(ெப=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேயாகி 3 $தி�ம.3.14.13.1 

 ம.டல� 2�&� மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஒ�தி/� $தி�ம.3.14.13.2 

 க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

க.டன, காணா, விைன"பய� $தி�ம.3.14.13.3 

 பி.ட�_ெப.(பி.ட�_ெப.) பி5ய" பிண>3 கி�றாேர $தி�ம.3.14.13.4 

 பிண>கி அழி�தி/� ேப, அ� ேக0 நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) $தி�ம.3.14.14.1 

 அண>3 உட� ஆதி�த� ஆ& வி5யி� $தி�ம.3.14.14.2 

 வண>3 உடேன வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வா6D 

3ைல�� $தி�ம.3.14.14.3 

 )ண>க9 3 ஆக7 )ழ$கி�ற வாேற $தி�ம.3.14.14.4 

 )ழ$ கி�ற ஆறி� �ைண மல, காணா� $தி�ம.3.14.15.1 

 தழ$ இைட" # கி/� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உ0 இலாம$ $தி�ம.3.14.15.2 

 கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) க./ ேபா� வழி காண வ$லா, 3  $தி�ம.3.14.15.3 

 3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) வழி நி�றி/� <�த9� ஆேம $தி�ம.3.14.15.4 



 <�த� 3றியி$ 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பல 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.3.14.16.1 

 சா�திர� த�ைன� தைல" ெப=�_வி.எ7.(ெப=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�ப,க0 $தி�ம.3.14.16.2 

 பா,��இ��� உ0ேள அ9 ேபாக� ேநா கி%$ $தி�ம.3.14.16.3 

 ஆ�த9� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அல,��_வி.எ7.(அல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

ஒ�ேற $தி�ம.3.14.16.4 

 ஒ�றி$ வள,7சி உல"# இலி ேக0 இனி $தி�ம.3.14.17.1 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) எ�& 2�& 3 நா0_ெப.(நா0_ெப.) அ� ெச�றி/� 

$தி�ம.3.14.17.2 

 ெச�றி/� �"ப�� ேசர இ��தி%$ $தி�ம.3.14.17.3 

 3�& இைட" ெபா� திக6 <�த9� ஆேம $தி�ம.3.14.17.4 

 <�தவ� ஒ�றி/� <,ைம அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ>ேக $தி�ம.3.14.18.1 

 ஏ��வ, ப�தினி$ எ.திைச ேதா�றிட" $தி�ம.3.14.18.2 

 பா,��_வி.எ7.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ப�மைர ேநா கி%$ 

$தி�ம.3.14.18.3 

 சா�தி/ N& தைல" ெப=யலாேம $தி�ம.3.14.18.4 

 சா�தி/� N& தைல" ெப=�_வி.எ7.(ெப=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றவ, $தி�ம.3.14.19.1 



 கா�� உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க*/ உற  கா.ப,க0 

$தி�ம.3.14.19.2 

 ேச,�� உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேசர இ��தவ, 

$தி�ம.3.14.19.3 

 2�� உட� ேகா% உக� அ� ஆேம $தி�ம.3.14.19.4 

 உக� ேகா% க./� ஒசிவற நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.14.20.1 

 அக� ேகா% க./ உ0 அலற  கா.ப,க0 $தி�ம.3.14.20.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேகா% வி*/7 

ெசறிய_ெப.எ7.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 $தி�ம.3.14.20.3 

 உக� ேகா% க./ அ>3 உய, உ&வாேர $தி�ம.3.14.20.4 

 உய, உ&வா, உலக�ெதா/� <%" $தி�ம.3.14.21.1 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ&வா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) தா� அறியாம$ 

$தி�ம.3.14.21.2 

 ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) உ&வா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) 

சி�ைத இலாம$ $தி�ம.3.14.21.3 

 கய$_ெப.(கய$_ெப.) உ& க.ணிைய  காண கிலாேர $தி�ம.3.14.21.4 

 காண இலாதா, கழி��_வி.எ7.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓ%" 

ேபாவ,க0 $தி�ம.3.14.22.1 

 காண இலாதா, நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வி/வா,க0 $தி�ம.3.14.22.2 

 காண இலாதா, கழி�த_ெப.எ7.(கழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) எலா� $தி�ம.3.14.22.3 



 காண இலாம$ கழிகி�ற வாேற $தி�ம.3.14.22.4 

 கழிகி�ற அ"ெபா�0 காண இலாதா, $தி�ம.3.14.23.1 

 கழிகி�ற அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) காண�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.14.23.2 

 கழிகி�ற உ0ேள க��� உற ேநா கி$ $தி�ம.3.14.23.3 

 கழியாத அ"ெபா�0 காண�� ஆேம $தி�ம.3.14.23.4 

 க.ண� பிற"# இலி கா. ந�தியா= உ0ேள $தி�ம.3.14.24.1 

 எ.M� திைச@ட� ஏகா�த� ஆயி/� $தி�ம.3.14.24.2 

 தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) எ�& 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவகதியா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.14.24.3 

 ந.M� பத�_ெப.(பத�_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) நாட வ$லா, 

க*ேக $தி�ம.3.14.24.4 

 நாட வ$லா, 3 நம� இ$ைல ேக/ இ$ைல $தி�ம.3.14.25.1 

 நாட வ$லா,க0 நரபதியா= நி�ப, $தி�ம.3.14.25.2 

 ேதட வ$லா,க0 ெததி�த_ெப.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.3.14.25.3 

 <ட வ$லா, க*3  <ற�� ஆேம $தி�ம.3.14.25.4 

 <&� ெபா�ளி$ தகார உகார>க0 $தி�ம.3.14.26.1 

 ேத&� ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) சி�ைத உ0 

நி�றிட  $தி�ம.3.14.26.2 

 <&� மகார� 3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) வழி ஓ%ட $தி�ம.3.14.26.3 



 ஆ&� அம,�தி/� அ.ண�� ஆேம $தி�ம.3.14.26.4 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) இ�"பிட� ஆ�� அறிகில, $தி�ம.3.14.27.1 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) இ�"பிட� 

ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வா, கG 3 

$தி�ம.3.14.27.2 

 க.ண$ அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) இ�றி உ0ேள அம,�தி/� $தி�ம.3.14.27.3 

 அ.ணைல  காணி$ அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆ3ேம $தி�ம.3.14.27.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப5) அறிவா, இ$ைல 

$தி�ம.3.14.28.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப5) அ� ேக0 

நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) $தி�ம.3.14.28.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஓைச ஒளியி� உ0 ஒ�றி/� 

$தி�ம.3.14.28.3 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) அ� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.3.14.28.4 

 வ*ட>க0 ஏ!� மல,�தி/� உ� உேள $தி�ம.3.14.29.1 

 சி*ட� இ�"பிட� ேசர அறிகிU, $தி�ம.3.14.29.2 



 ஒ*% இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 உபாய� 

உண,�திட  $தி�ம.3.14.29.3 

 க*% இ�"பிட� காண�� ஆ3ேம $தி�ம.3.14.29.4 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிரம� அ5 

எ�& $தி�ம.3.14.30.1 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கைற  

க.ட� ஈசைன  $தி�ம.3.14.30.2 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சதா சிவ 

ச�தி@� $தி�ம.3.14.30.3 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� ைவ�தேத 

$தி�ம.3.14.30.4 

 ைவ�த ைக ெச�னியி$_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) ேந5தா=� 

ேதா�றி%$ $தி�ம.3.15.01.1 

 உ�தம� மி கி%$ ஓ, ஆ& தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) ஆ� $தி�ம.3.15.01.2 

 அ�த�_ெப.(அ�த�_ெப.) மி3�� இ*/ இர*%ய� ஆயி%$ $தி�ம.3.15.01.3 

 நி�த$ உயி, 3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தி>களி$ ஓைசேய $தி�ம.3.15.01.4 

 ஓைச@� ஈச9� ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உண,வி� க. $தி�ம.3.15.02.1 

 ஓைச இற�தவ, ஈசைன உ0 3வ, $தி�ம.3.15.02.2 

 ஓைச இற�தவ, ெநJசி� உ0 ஈச9� $தி�ம.3.15.02.3 

 ஓைச உண,�த_ெப.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ஆேம 

$தி�ம.3.15.02.4 



 ஆேம அழிகி�ற வா@ைவ ேநா கி%$ $தி�ம.3.15.03.1 

 நாேம உைறகி�ற ந�ைம அளி�தி/� $தி�ம.3.15.03.2 

 P ேம$ உைறகி�ற ேபாதக� வ�தி/� $தி�ம.3.15.03.3 

 தாேம$ உலகி$ தைலவ9� ஆேம $தி�ம.3.15.03.4 

 தைலவனிட� வல� சாதி"பா, இ$ைல $தி�ம.3.15.04.1 

 தைலவனிட� வல� ஆயி%$ ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) $தி�ம.3.15.04.2 

 தைலவனிட� வல� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வழி அJசி$ $தி�ம.3.15.04.3 

 தைலவனிட� வல� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வழி Nேற $தி�ம.3.15.04.4 

 ஏறிய_ெப.எ7.(ஏ&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வானி$ எ.ப� ெச�றி/� 

$தி�ம.3.15.05.1 

 ேதறிய ஏழி$ சிற 3� வைக எ.ணி$ $தி�ம.3.15.05.2 

 ஆ& ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப�தா= 

அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இர.ைட@� 

$தி�ம.3.15.05.3 

 ேதறிேய நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெதளி 

இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வைகேய $தி�ம.3.15.05.4 

 இIவைக எ*/� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஓ%%$ $தி�ம.3.15.06.1 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வைக ஐ�பேத எ�ன அறியலா� $தி�ம.3.15.06.2 

 ெசI_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைக ஒ�ப�� ேசரேவ நி�றி%� $தி�ம.3.15.06.3 

 2I வைக ஆ� அ� �"ப�� 2�ேற $தி�ம.3.15.06.4 

 �� 2�&� ஒ�&� �%D உற நி�றி%$ $தி�ம.3.15.07.1 



 எ. 2�&� நா�� இடவைகயா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.15.07.2 

 ஐ� 2�&� ஓ% அகலேவ நி�றி%$ $தி�ம.3.15.07.3 

 ப� 2�ெறா/ ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& பா, க�� ஆேம $தி�ம.3.15.07.4 

 பா, க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பக$_ெப.(பக$_ெப.) �"ப�� ஆகி$ $தி�ம.3.15.08.1 

 ஆ க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அIவா& 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) உ0 இ*/" $தி�ம.3.15.08.2 

 ேபா க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

#க$_ெப.(#க$_ெப.) அற ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) எனி$ $தி�ம.3.15.08.3 

 ேத க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி��திய 

ப�ேத $தி�ம.3.15.08.4 

 ஏ இ� நாG� இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) உற ஓ%%$ $தி�ம.3.15.09.1 

 பா= இ� நாG� பைக அற நி�றி/� $தி�ம.3.15.09.2 

 ேத= உற 2�&� திகழேவ நி�றி%$ $தி�ம.3.15.09.3 

 ஆ= உ� ஆ& எ�& அள க�� ஆேம $தி�ம.3.15.09.4 

 அள 3� வைக நா�� அIவழிேய ஓ%$ $தி�ம.3.15.10.1 

 விள 3� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா�� ெம=" பட 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.15.10.2 

 �ள 3� வைக ஐ��� H= ெநறி ஓ%$ $தி�ம.3.15.10.3 

 கள க� அற 2�றி$ காண�� ஆேம $தி�ம.3.15.10.4 



 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

க�திய_ெப.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப�� ஓ%$ $தி�ம.3.15.11.1 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இர.ைட@� $தி�ம.3.15.11.2 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கல"# அற 2 

ஐ�ேத$ $தி�ம.3.15.11.3 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��� உற 

ஒ�ேற $தி�ம.3.15.11.4 

 க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�பதி$ காண ஆ& 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.15.12.1 

 க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஐ ஐ�தி$ கா.ப� 

2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஆ� $தி�ம.3.15.12.2 

 க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�ப� உட� ஆ& 

காணி$ $தி�ம.3.15.12.3 

 க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) என  கா*ட�� ஆேம $தி�ம.3.15.12.4 

 கா*ட�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�ப�� ஏழி$ $தி�ம.3.15.13.1 

 கா*ட�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

என  $தி�ம.3.15.13.2 

 கா*ட�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ� ப�� எ*%$ 

$தி�ம.3.15.13.3 



 கா*ட�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ�ேத 

$தி�ம.3.15.13.4 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��� ஐ��� இ� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) எ*/ 3� 

$தி�ம.3.15.14.1 

 பா, அJசி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பைக ப�� 

நாளா3� $தி�ம.3.15.14.2 

 வார� ெச=கி�ற வைக ஆ& அJசா� ஆகி$ $தி�ம.3.15.14.3 

 ஓ, அJெசா/ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) என ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) நாேள 

$தி�ம.3.15.14.4 

 ஒ�றிய நா0க0 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �"ப�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆகி$ $தி�ம.3.15.15.1 

 க�றிய நாG� க��� உற 2�&_ெப.(2�&_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.15.15.2 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயி, நா$ எ*/� ேசரேவ 

நி�றி%� $தி�ம.3.15.15.3 

 ம�& இய$பா3� மைனயி$ இர.ேட $தி�ம.3.15.15.4 

 மைனயி$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

�� 2�&� $தி�ம.3.15.16.1 

 )ைனயி$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆக� ெதானி�தன� ந�தி $தி�ம.3.15.16.2 

 விைன அற ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ெவளிெச=� 

நி�றா$ $தி�ம.3.15.16.3 

 தைன உற நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தைலவ9� ஆேம 

$தி�ம.3.15.16.4 



 ஆ�� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

அள கி�ற வ�னிைய $தி�ம.3.15.17.1 

 ஆ�� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

அள கி�ற வா@ைவ $தி�ம.3.15.17.2 

 ஆ�� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

அழிகி�ற அ"ெபா�0 $தி�ம.3.15.17.3 

 ஆ�� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறி�ேதேன $தி�ம.3.15.17.4 

 அறிவ� வா@ெவா/ அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆய $தி�ம.3.15.18.1 

 அறிவாவ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) உல3_ெப.(உல3_ெப.) உயி, அ�தி� 

$தி�ம.3.15.18.2 

 பிறிD ெச=யா_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெச=_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைக 

ேபணி உ0 நா%$ $தி�ம.3.15.18.3 

 ெசறிவ� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

திக!�_ெப.எ7.(திக6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ�ஏ $தி�ம.3.15.18.4 

 அ� அ�G� ம�0 ஆன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.3.15.19.1 

 ெபா� அ�G� #கழாள, 3 நாG� $தி�ம.3.15.19.2 

 ம� அ�G� மல, ம>ைகய,_ெப.(ம>ைகய,_ெப.) ெச$வி_ெப.(ெச$வி_ெப.) 

$தி�ம.3.15.19.3 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) அ�0 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இைறயவ� ஆேம 

$தி�ம.3.15.19.4 

 பிற"ப� K6�த_ெப.எ7.(K6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெப��தைக ந�தி 

$தி�ம.3.15.20.1 



 3றி"ப� <%ய ேகால  3ர�ைப" $தி�ம.3.15.20.2 

 பழ"பதி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ப�& அ&� பாச� 

$தி�ம.3.15.20.3 

 அழ"ப% ெச=வா, 3 அக�� மதிேய $தி�ம.3.15.20.4 

 ெவ0ளி ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) 

விள>3�_ெப.எ7.(விள>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) #தனிட� 

$தி�ம.3.16.1.1 

 ஓ0ளிய_ெப.அ.(ஓ0ளிய_ெப.அ.) ம�த� இரவி ெசIவா= வல� $தி�ம.3.16.1.2 

 வ0ளிய ெபா�ேன வள��_ெப.எ7.(வள,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) $தி�ம.3.16.1.3 

 ெத0ளிய ேத= பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) வல� ஆேம 

$தி�ம.3.16.1.4 

 ெவ0ளி ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) 

விள>3�_ெப.எ7.(விள>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) #த� 2�&� 

$தி�ம.3.16.2.1 

 த0ளி இட�ேத தய>3ேம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ஆகி$ $தி�ம.3.16.2.2 

 ஓ0ளிய_ெப.அ.(ஓ0ளிய_ெப.அ.) காய�� 3 ஊன� இைல எ�& $தி�ம.3.16.2.3 

 வ0ள$ நம 3_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+ 3_ெகா.ேவ.) 

மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைர�தாேன 

$தி�ம.3.16.2.4 

 ெசIவா= வியாழ� சனி ஞாயி&_ெப.(ஞாயி&_ெப.) எ�9� $தி�ம.3.16.3.1 

 இIவா& அறிகி�ற ேயாகி இைறவேன $தி�ம.3.16.3.2 

 ஒIவாத வா@ வல��" #5ய வி*/ $தி�ம.3.16.3.3 



 அIவா& அறிவா, 3 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஆன�த� ஆேம 

$தி�ம.3.16.3.4 

 மாறி வ�� இ�பா� மதி ெவ=யவ� $தி�ம.3.16.4.1 

 ஏறி இழி@� இைடபி>கைல இைட $தி�ம.3.16.4.2 

 ஊ&� உயி, ந/ேவ உயி, இ� 3 

இர��_வி.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.16.4.3 

 ஏறி அறிமி� ெத5��_வி.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெதளி�ேத 

$தி�ம.3.16.4.4 

 உதி�� வல�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேபாகி�ற ேபா� $தி�ம.3.16.5.1 

 அதி,�� அJசி ஓ/த$ ஆ� அக�றா�� $தி�ம.3.16.5.2 

 உதி�த� ேவ மிக_3ைற.எ7.(மி3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஓ%/� ஆகி$ 

$தி�ம.3.16.5.3 

 உதி�த இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ராசி 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0 உ�ேற 

$தி�ம.3.16.5.4 

 ந/D நி$லாம$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல� ஓ% $தி�ம.3.16.6.1 

 அ/கி�ற வா@ைவ அ�தண� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.16.6.2 

 இ/கி�ற வா& ெச�றி� பணி ேசர $தி�ம.3.16.6.3 

 �%கி�ற தBப�தி� �� உ./ எ�றாேன $தி�ம.3.16.6.4 

 ஆ@� ெபா�G� அணி மல, ேம$ அ� $தி�ம.3.16.7.1 

 வா@ வித�� பதினா& உள வலி $தி�ம.3.16.7.2 

 ேபாய மன�ைத" ெபா�கி�ற ஆதார� $தி�ம.3.16.7.3 



 ஆ@D� நாG� �<,�த�� ஆேம $தி�ம.3.16.7.4 

 வார�தி$ Kல�_ெப.(Kல�_ெப.) வ�� வழி <&>கா$ $தி�ம.3.17.1.1 

 ேந, ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) சனி 

கிழ ேக ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.17.1.2 

 பா, ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ேச=_ெப.(ேச=_ெப.) #த� 

உ�தர� பா9 நா0_ெப.(நா0_ெப.) $தி�ம.3.17.1.3 

 ேந, ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ெவ0ளி 3ட 3 ஆக நி�3ேம 

$தி�ம.3.17.1.4 

 ெத கண� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வியாழ��7 

ேச, திைச $தி�ம.3.17.2.1 

 அ கணி Kல�� ஆ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) பி� ஆகி$ $தி�ம.3.17.2.2 

 � க�� இ$ைல வல� ��ேன ேதா�றி%� $தி�ம.3.17.2.3 

 மி க� ேம$ விைன ேம$ ேம$ விைள@ேம $தி�ம.3.17.2.4 

 க*ட  கழ�&_வி.எ7.(கழ$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கீ6 நா�& வ Bழாம$ 

$தி�ம.3.18.01.1 

 அ*ட�ைத  க*% அ/"ைப அைண ேகாலி $தி�ம.3.18.01.2 

 வி*ட�ைத" P*% ேம$ ைபைய� தா0_ெப.(தா0_ெப.) ேகா�� $தி�ம.3.18.01.3 

 ந*ட� இ� க நர� இ$ைல தாேன $தி�ம.3.18.01.4 

 வ.ணா� 

ஒலி 3�_ெப.எ7.(ஒலி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ச�ர" 

பலைக ேம$ $தி�ம.3.18.02.1 

 க.ணா& ேமாைழ படாம$ கைர க*% $தி�ம.3.18.02.2 

 வி._ெப.(வி._ெப.) ஆ& பா=7சி  3ள�ைத நிர"பினா$ $தி�ம.3.18.02.3 



 அ.ணா�� பா, க_3ைற.எ7.(பா,  _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ! 3 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.3.18.02.4 

 இட ைக வல ைக இர.ைட@� மா�றி� $தி�ம.3.18.03.1 

 �தி ைகயா$ உ.பா, 37 ேசரD� ேவ.டா� $தி�ம.3.18.03.2 

 உற க�ைத நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

உணர_3ைற.எ7.(உண,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா,க*3 $தி�ம.3.18.03.3 

 இற க� ேவ.டா� இ� க�� ஆேம $தி�ம.3.18.03.4 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைர ெச=யி$ அ�த� 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊறி/� $தி�ம.3.18.04.1 

 வா=�� உைர ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வ�கி�ற கால�� $தி�ம.3.18.04.2 

 நB�� உைர ெச=யி$ நிலா ம.டல� அதா=" $தி�ம.3.18.04.3 

 பா=��_வி.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைர ெச=த� பாலி 3 

மாேற $தி�ம.3.18.04.4 

 நாவி� Fனிைய ந/ேவ சிவிறி%$ $தி�ம.3.18.05.1 

 சீவ9� அ>ேக சிவ9�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா5.) உைறவிட� $தி�ம.3.18.05.2 

 2வ�� �"ப�� 2வ�� ேதா�&வ, $தி�ம.3.18.05.3 

 சாவ�� இ$ைல சத ேகா% ஊேன $தி�ம.3.18.05.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஊற$ 

பா@�_ெப.எ7.(பா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உய, வைர 

உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) ேம$ $தி�ம.3.18.06.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஊற$ 

பா@�_ெப.எ7.(பா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைக அறிவா, இ$ைல 

$தி�ம.3.18.06.2 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஊற$ வைக அறி வாள, 3� $தி�ம.3.18.06.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஊற$ உ./ ெதளிய�� ஆேம $தி�ம.3.18.06.4 

 ேமைல அ. நாவி$ விைர��_வி.எ7.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�கா$ இ%$ $தி�ம.3.18.07.1 

 கால9� இ$ைல கதD� திற�தி/� $தி�ம.3.18.07.2 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நைர 

திைர மாறி/� $தி�ம.3.18.07.3 

 பால9� ஆவா� பரா ந�தி ஆைணேய $தி�ம.3.18.07.4 

 ந�தி �த$ ஆக நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ேமேல ஏறி*/7 $தி�ம.3.18.08.1 

 ச�தி�� இ� கி$ தரணி �!� ஆG� $தி�ம.3.18.08.2 

 ப�தி�� இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பகேலா� 

ெவளியாக7 $தி�ம.3.18.08.3 

 சி�தி�� இ�"பவ, தBவிைனயாளேர $தி�ம.3.18.08.4 

 தBவிைன ஆட� திைக�� அ>3 இ��தவ, $தி�ம.3.18.09.1 

 நாவிைன நா%� நம9 3 இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ$ைல $தி�ம.3.18.09.2 

 பாவிைன நா%" பய�_ெப.(பய�_ெப.) அற  

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.3.18.09.3 

 ேதவிைன ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

தB�_ெப.அ.(தB�_ெப.அ.) க��#_ெப.(க��#_ெப.) ஆேம $தி�ம.3.18.09.4 

 தB�_ெப.அ.(தB�_ெப.அ.) க��#_ெப.(க��#_ெப.) ஆகேவ ெச= 

ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) உ0ளவ, $தி�ம.3.18.10.1 



 ஆ� க��#_ெப.(க��#_ெப.) ஆக 

அைடய_3ைற.எ7.(அைட_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நாD ஏறி*/ $தி�ம.3.18.10.2 

 ேகா> க��#_ெப.(க��#_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேகாைண நிமி,�திட 

$தி�ம.3.18.10.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) க��#_ெப.(க��#_ெப.) ஆகிேய ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நB, 

வ�ேம $தி�ம.3.18.10.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நB, வழியாக உ0 நாைவ ஏறி*/� $தி�ம.3.18.11.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நB, ப�கி7 சிவாய நம எ�& $தி�ம.3.18.11.2 

 கா� நB, வ�� வழி க>ைக த�வி 3� $தி�ம.3.18.11.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நB, வ�� வழி வா=�� அறிவ Bேர $தி�ம.3.18.11.4 

 வா=�� அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள வழிபா/ 

ெச=தவ, $தி�ம.3.18.12.1 

 கா=��_வி.எ7.(கா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆக  

க�ைண ெபாழி�தி/� $தி�ம.3.18.12.2 

 பா=��_வி.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள ப%  கதD 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ*/  $தி�ம.3.18.12.3 

 <=�� அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 உைற 

ேகாயி�� ஆேம $தி�ம.3.18.12.4 

 ேகாயிலி� உ0ேள 3% ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வா6பவ, $தி�ம.3.18.13.1 

 தாயி9� ந$லா, தரணி �!� 3� $தி�ம.3.18.13.2 

 காயி9� ந$லவ, கா=�தவ, த� உG� $தி�ம.3.18.13.3 



 தBயி9� தBயர� தBவிைன யாள, ேக $தி�ம.3.18.13.4 

 தBவிைன யாள, த� ெச�னியி$_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) உ0ளவ� 

$தி�ம.3.18.14.1 

 Pவிைன யாள, த� ெபா� பதி ஆனவ� $தி�ம.3.18.14.2 

 பாவிைன யாள, த� பாகவ�� உ0ளவ� $தி�ம.3.18.14.3 

 மாவிைன யாள, த� மதியி$ உ0ளாேன $தி�ம.3.18.14.4 

 மதியி� எ!� கதி, ேபால" பதினாறா=" $தி�ம.3.18.15.1 

 பதிமைன N& N�& இ�ப�� நாலா=  $தி�ம.3.18.15.2 

 கதி மைன உ0ேள கைணக0 பர"பி_வி.எ7.(பர"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.18.15.3 

 எதி, மைலயாம$ 

இ��தன�_வி.�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) தாேன 

$தி�ம.3.18.15.4 

 இ��தன0 ச�தி@� அ கைல Kழ_3ைற.எ7.(K6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.18.16.1 

 இ��தன0 க�னி@� அ� ந/ ஆக $தி�ம.3.18.16.2 

 இ��தன0 மா� ேந, �க நிலவார $தி�ம.3.18.16.3 

 இ��தன0 தா9� அ�த� ெபாழி�ேத $தி�ம.3.18.16.4 

 ெபாழி�த_ெப.எ7.(ெபாழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ� ெவ0ளி ெபா� 

ம._ெப.(ம._ெப.) நைடயி$ $தி�ம.3.18.17.1 

 வழி�� உ0 இ��த� வா�_ெப.(வா�_ெப.) �த$ அ>3 $தி�ம.3.18.17.2 

 கழி��_வி.எ7.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ� ேபாகாம$ கா க 

வ$லா, 3  $தி�ம.3.18.17.3 



 ெகா!�� அ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) அ� தாேன $தி�ம.3.18.17.4 

 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) அ� 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேகாமள வ$லி 

$தி�ம.3.18.18.1 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) அ� ஆக 

மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 இ� கி$ 

$தி�ம.3.18.18.2 

 தன�_ெப.(தன�_ெப.) அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

த��வ ஞான� $தி�ம.3.18.18.3 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) அ� ஆக 

இ��தன�_வி.�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) தாேன 

$தி�ம.3.18.18.4 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பிராண9� உ0ேள எ!� 

ஆ� $தி�ம.3.18.19.1 

 ப5�த இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த./ட� அ.ட� 

ப5ய_3ைற.எ7.(ப5_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.3.18.19.2 

 வி5�த_ெப.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) 

PDட� ேம$ எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைவ கி� 

$தி�ம.3.18.19.3 

 மல,�த� ம.டல� வாழ�� ஆேம $தி�ம.3.18.19.4 

 ம.டல�� உ0ேள மன ஒ*%யாண�ைத  $தி�ம.3.18.20.1 

 க.டக�� அ>ேக க�திேய கீ6  க*%" $தி�ம.3.18.20.2 

 ப.டக�� உ0ேள பகேல ஒளி ஆக  $தி�ம.3.18.20.3 

 3.டல  காத9� <�� ஒழி�தாேன $தி�ம.3.18.20.4 



 ஒழிகி�ற வா@D� உ0ேள அம�� $தி�ம.3.18.21.1 

 கழிகி�ற வா@D� கா க�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.18.21.2 

 வழிகி�ற கால�� வ*ட  கழைல" $தி�ம.3.18.21.3 

 பழிகி�ற கால��" ைப அக�றBேர $தி�ம.3.18.21.4 

 ைபயினி� உ0ேள ப%  கதD ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ%� $தி�ம.3.18.22.1 

 ெம=யினி� உ0ேள விள 3� ஒளிய� ஆ� $தி�ம.3.18.22.2 

 ைகயி� உ0 வா@  கதி�� அ>3 எ!�தி%� $தி�ம.3.18.22.3 

 ைம அணி ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள 3 ஆேம 

$தி�ம.3.18.22.4 

 விள>கி/� வா@ைவ ேம$ எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உ�னி 

$தி�ம.3.18.23.1 

 நல>கி/� க.ட�� நாபியி� உ0ேள $தி�ம.3.18.23.2 

 வண>கி/� ம.டல� வா=�திட  3�பி7 $தி�ம.3.18.23.3 

 )ண>கிட நி�றைவ ெசா$ல�� ஆேம $தி�ம.3.18.23.4 

 ெசா$ல�� ஆயி/� ஆக��_ெப.(ஆக�_ெப.+அ��_சா5.) வா@D� 

$தி�ம.3.18.24.1 

 ெசா$ல�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ம._ெப.(ம._ெப.) நB,  க%ன�� $தி�ம.3.18.24.2 

 ெசா$ல�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) அJ)� <%%$ $தி�ம.3.18.24.3 

 ெசா$ல�� ஆ� Hர த5சன� தாேன $தி�ம.3.18.24.4 

 Hர த5சன� ெசா$�வா� காணலா� $தி�ம.3.18.25.1 



 கா, ஆ�� க.ணி கைட ஞான� உ*# 

எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.18.25.2 

 ஏ, ஆ�� தBப�� எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) சி�ைத ைவ�தி%$ $தி�ம.3.18.25.3 

 பாரா, உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பக� ��ன� ஆேம $தி�ம.3.18.25.4 

 �� எ! நாபி 3 ��நா$ விர$_ெப.(விர$_ெப.) கீேழ $தி�ம.3.18.26.1 

 ப� எ! ேவத" பக$_ெப.(பக$_ெப.) ஒளி உ./ எ�9� $தி�ம.3.18.26.2 

 ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) எ! நாத�� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) தBப� ைவ�திட� 

$தி�ம.3.18.26.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) எ! ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) தைலவ9� ஆேம 

$தி�ம.3.18.26.4 

 P)வன எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) Pசி" #ல,�திய $தி�ம.3.19.01.1 

 வாச ந&�_ெப.அ.(ந&�_ெப.அ.) 3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) மாைல@� சா�தி  

$தி�ம.3.19.01.2 

 காய  3ழலி கலவிெயா/� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.19.01.3 

 Hசி_ெப.(Hசி_ெப.) �ைள உற� H>கா� ேபாகேம $தி�ம.3.19.01.4 

 ேபாக�ைத உ�னேவ ேபாகா� வா@D� $தி�ம.3.19.02.1 

 ேமாக�ைத ெவ0ளி@� மீG�_ெப.எ7.(மீ0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வியாழ�தி$ $தி�ம.3.19.02.2 

 K�_ெப.(K�_ெப.) ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைலயாG� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) Kத9� 

$தி�ம.3.19.02.3 

 தாதி$ 3ைழ�� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.3.19.02.4 



 க.ட9� க.%@� காத$_ெப.(காத$_ெப.) ெச= ேயாக�� $தி�ம.3.19.03.1 

 ம.டல� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�பா�� 

ெவளிநி�3� $தி�ம.3.19.03.2 

 வ.%ைய ேம� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) நB, உ�*%ட� $தி�ம.3.19.03.3 

 த./_ெப.(த.�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா�� 

தளரா�_எதி,.ம.வி.எ7.(தள,_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>கேம 

$தி�ம.3.19.03.4 

 அ>க" #ண,7சி@� ஆகி�ற த��வ� $தி�ம.3.19.04.1 

 அ>க�தி$ வி�� வ�கி�ற ேபாக��" $தி�ம.3.19.04.2 

 ப>க" படாம$ ப5க5��� த�ைம� $தி�ம.3.19.04.3 

 த>கி  ெகா/ க� தைலவ9� ஆேம $தி�ம.3.19.04.4 

 தைலவ9� ஆயி/� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வழி ஞான� $தி�ம.3.19.05.1 

 தைலவ9� ஆயி/� த�வழி ேபாக� $தி�ம.3.19.05.2 

 தைலவ9� ஆயி/� த�வழி உ0ேள $தி�ம.3.19.05.3 

 தைலவ9� ஆயி/� த�வழி அJேச $தி�ம.3.19.05.4 

 அJ) க%ைக ேம$ ஆறா� க%ைகயி$ $தி�ம.3.19.06.1 

 �J)வ� ஒ�ற� �ைணவி_ெப.(�ைணவி_ெப.) �ைணவ�பா$ $தி�ம.3.19.06.2 

 ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) நிைற�த� வா= ெகாளா� எ�ற� $தி�ம.3.19.06.3 

 பJச க%ைக ப5ய>க ேயாகேம $தி�ம.3.19.06.4 

 ப5 அ>க ேயாக��" பJச க%ைக $தி�ம.3.19.07.1 



 அ5ய இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) விேயாக� அைட�தவ, 3 அ$ல� 

$தி�ம.3.19.07.2 

 ச5வைள �� ைக7சி ச�தன  ெகா>ைக $தி�ம.3.19.07.3 

 உ�வி� த!வ_3ைற.எ7.(த!வ_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ�வ�3 ஒ.ணாேத 

$தி�ம.3.19.07.4 

 ஒ.ணாத ேயாக�ைத உ�றவ, ஆ, எ�னி$ $தி�ம.3.19.08.1 

 வி._ெப.(வி._ெப.) ஆ,�த க>ைக வி5சைட ைவ�தவ� $தி�ம.3.19.08.2 

 ப.ணா, அ�திைன" பJச க%ைகயி$ $தி�ம.3.19.08.3 

 எ.ணா� என எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இ��தா� 

இ��தேத $தி�ம.3.19.08.4 

 ஏ=�த பிராய� இ�ப� �"ப�� $தி�ம.3.19.09.1 

 வா=�த 3ழலி 3 ம�ன, 3� ஆன�த� $தி�ம.3.19.09.2 

 வா=�த 3ழலிேயா/ அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

மல,�திட7 $தி�ம.3.19.09.3 

 ேசா,�தன சி�த�� ேசா,D இ$ைல ெவ0ளி ேக $தி�ம.3.19.09.4 

 ெவ0ளி உ�கி" ெபா�வழி ஓடாேம $தி�ம.3.19.10.1 

 க0ள� த*டானா, க5 இ*/ 2%னா, $தி�ம.3.19.10.2 

 ெகா0ளி_ெப.(ெகா0ளி_ெப.) பறிய  3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) வழிேய 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.19.10.3 

 வ0ளி_ெப.(வ0ளி_ெப.) உ0 நாவி$ அட கி ைவ�தாேர $தி�ம.3.19.10.4 

 ைவ�த இ�வ�� த�மி� மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உட� $தி�ம.3.19.11.1 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) கல>கா� ெச=கி�ற ஆன�த� $தி�ம.3.19.11.2 



 ப�� வைக 3� பதி� எ. கண�� 3� $தி�ம.3.19.11.3 

 வி�தக� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதிேராேன $தி�ம.3.19.11.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� 3� சனி 3� இைடநி�ற $தி�ம.3.19.12.1 

 ந>ைகைய" #$லிய ந�பி 3 ஓ, ஆன�த� $தி�ம.3.19.12.2 

 த>களி$ ெபா� இைட ெவ0ளி தாழா �ன� $தி�ம.3.19.12.3 

 தி>களி$ ெசIவா= #ைத��_வி.எ7.(#ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தாேர $தி�ம.3.19.12.4 

 தி��தி" #தைன� தி��த$ ெச=வா, 3  $தி�ம.3.19.13.1 

 க��� அழகாேல கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இ� கி$ $தி�ம.3.19.13.2 

 வ��த�� இ$ைல ஆ� ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) ப>க�3� $தி�ம.3.19.13.3 

 ���தி உ0 ெவ0ளி@� ேசாரா� எ!ேம $தி�ம.3.19.13.4 

 எ!கி�ற தBைய ��ேன 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ*டா$ $தி�ம.3.19.14.1 

 ெம!3 உ�3� ப5 ெச=தி/� ெம=ேய $தி�ம.3.19.14.2 

 உ!கி�ற� இ$ைல ஒளிைய அறி�தபி� $தி�ம.3.19.14.3 

 வி!கி�ற தி$ைல_ெப.(தி$ைல_ெப.) ெவளி அறிவா, ேக $தி�ம.3.19.14.4 

 ெவளிைய அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெவளியி� ந/ேவ 

$தி�ம.3.19.15.1 



 ஒளிைய அறியி�_நி.எ7.(அறி_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) உளி �றி ஆ� ஏ 

$தி�ம.3.19.15.2 

 ெதளிைவ அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெச!� ந�தியாேல 

$தி�ம.3.19.15.3 

 ெவளிைய அறி�தன� ேம$ அறிேயேன $தி�ம.3.19.15.4 

 ேம$ ஆ� தல�தி$ வி5�தவ, ஆ, எனி� $தி�ம.3.19.16.1 

 மா$ ஆ� திைச�க� மா ந�தியா= அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.3.19.16.2 

 நாலா நில�தி� ந/ ஆன அ"ெபா�0 $தி�ம.3.19.16.3 

 ேமலா உைர�தன, மி� இைட யாG ேக $தி�ம.3.19.16.4 

 மி� இைடயாG� மி�னாள9� <*ட��" $தி�ம.3.19.17.1 

 ெபா� இைட வ*ட�தி� உ0ேள #க" 

ெப=�_வி.எ7.(ெப=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.19.17.2 

 த�ெனா/_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ/_க�.ேவ.) த�ைன� தைல" ெப=ய வ$லா, 

ஏ� $தி�ம.3.19.17.3 

 ம._ெப.(ம._ெப.) இைட" ப$ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வாழ�� ஆேம 

$தி�ம.3.19.17.4 

 வா>க$ இ&தைல வா>கலி$ வா>கிய $தி�ம.3.19.18.1 

 வ B>க வலி 3� விர3 அறிவா, இ$ைல $தி�ம.3.19.18.2 

 வ B>க வலி 3� விர3 அறிவாள�� $தி�ம.3.19.18.3 

 ஓ>கிய_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�ைன உத� 

ப.ணினாேர $தி�ம.3.19.18.4 



 உத� அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>ேக 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) )ழி" ப*டா$ $தி�ம.3.19.19.1 

 கத�_ெப.(கத�_ெப.) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>ேக 

கபால� க& 3� $தி�ம.3.19.19.2 

 இத� அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�&� இ�"பா0 

ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) $தி�ம.3.19.19.3 

 பத�_ெப.(பத�_ெப.) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ� 

உேள பா,  க%�தாேள $தி�ம.3.19.19.4 

 பா, இ$ைல நB, இ$ைல ப>கய� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.3.19.20.1 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) இ$ைல ேவ, இ$ைல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) P�த� 

$தி�ம.3.19.20.2 

 ஊ, இ$ைல காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஒளி அ� 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.3.19.20.3 

 கீ6 இ$ைல ேம$ இ$ைல ேக0வி இ$ Pேவ $தி�ம.3.19.20.4 

 உடலி$ கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உ&தி  3%நB,  

$தி�ம.3.20.1.1 

 கடலி$_ெப.(கட$_ெப.+இ$_இட.ேவ.) சி& கிண&_ெப.(கிண&_ெப.) ஏ�ற� 

இ*டா$ ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.20.1.2 

 உடலி$ ஒ�வழி ஒ�& 3 இைற கி$ $தி�ம.3.20.1.3 

 நடைல" படா� உயி, நாட�� ஆேம $தி�ம.3.20.1.4 

 ெதளித�� இ�த7 சிவ நB, ப�கி$ $தி�ம.3.20.2.1 

 ஒளித�� ஓ, ஆ.%$ ஊன� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல $தி�ம.3.20.2.2 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) உ&� எ*%� மன�� ஒ/>3� $தி�ம.3.20.2.3 



 களித�� காய� கனக� அ� ஆேம $தி�ம.3.20.2.4 

 N& மிள3 Fக��_ெப.எ7.(Fக,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவ�தி� நB, 

$தி�ம.3.20.3.1 

 மா&� இத�3 ம���_ெப.(ம���_ெப.) இ$ைல மா�த,க0 $தி�ம.3.20.3.2 

 ேதறி$ இதைன� ெதளி உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) அ"பி%� $தி�ம.3.20.3.3 

 மா&� இத�3 ம& மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ஆேம $தி�ம.3.20.3.4 

 கைர அ�ேக நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

கான$_ெப.(கான$_ெப.) உவ5 $தி�ம.3.20.4.1 

 வைர வைர எ�பவ, மதி இலா மா�த,_ெப.(மா�த,_ெப.) $தி�ம.3.20.4.2 

 Fைர திைர நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

Fகர_3ைற.எ7.(Fக,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 3 $தி�ம.3.20.4.3 

 நைர திைர மா&� நம9� அ>3 இ$ைலேய $தி�ம.3.20.4.4 

 அளக ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) Fதலா= ஓ, அதிசய� $தி�ம.3.20.5.1 

 களD_ெப.(களD_ெப.) காய� கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ� நB5ேல $தி�ம.3.20.5.2 

 மிள3 ெந$லி@� மJசG� ேவ�#_ெப.(ேவ�#_ெப.) இ%$ $தி�ம.3.20.5.3 

 இள3� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இ�G� கபாலேம $தி�ம.3.20.5.4 

 வ Bர ம���_ெப.(ம���_ெப.) எ�&� வி.ேணா,_ெப.(வி.ேணா,_ெப.) 

ம���_ெப.(ம���_ெப.) எ�&� $தி�ம.3.20.6.1 

 நா5 ம���_ெப.(ம���_ெப.) எ�&� ந�தி அ�0 ெச=தா� $தி�ம.3.20.6.2 

 ஆதி ம���_ெப.(ம���_ெப.) எ�& அறிவா, அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$தி�ம.3.20.6.3 



 ேசாதி ம���_ெப.(ம���_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணாேத $தி�ம.3.20.6.4 

 எ=� மதி கைல K க�தி$ ஏறிேய $தி�ம.3.21.01.1 

 எ=�வ Hல� இ�வைக" ப க��0 $தி�ம.3.21.01.2 

 எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கைல ேபால ஏறி 

இற>3� ஆ�� $தி�ம.3.21.01.3 

 உ=ய� K க�� ஊல�த காயேம $தி�ம.3.21.01.4 

 ஆகி�ற ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) K5ய�_ெப.(K5ய�_ெப.) அ>கி உ0 

$தி�ம.3.21.02.1 

 ஆகி�ற ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*ெடா/ ஆ& இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��0 $தி�ம.3.21.02.2 

 ஏகி�ற அ கைல எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) இைடவழி $தி�ம.3.21.02.3 

 ஆகி�ற ேயாகி அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அறிேவ 

$தி�ம.3.21.02.4 

 ஆறாத� ஆ� கைல ஆதி�த� ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) $தி�ம.3.21.03.1 

 நாறா நல�_ெப.(நல�_ெப.) கினா, ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அ>3 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ெகாள" $தி�ம.3.21.03.2 

 ேப& ஆ� கைல ��&� ெப�>கா$ ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*/ $தி�ம.3.21.03.3 

 மாறா  கதி, ெகா0G�_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ம�& 

அ>கி <டேவ $தி�ம.3.21.03.4 

 ப��� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) பகேலா� உய, கைல 

$தி�ம.3.21.04.1 

 ப�திெனா/ ஆ&� உய, கைல பா$ மதி $தி�ம.3.21.04.2 



 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) அ>கி 

அ� எ*/ எ*/ உய, கைல $தி�ம.3.21.04.3 

 அ�திற� நி�றைம ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா0வ Bேர $தி�ம.3.21.04.4 

 எ*/ எ*ட அனலி� கைல 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) 

ஆ&0 $தி�ம.3.21.05.1 

 )*ட" ப/� கதிேரா9 3� K6 கைல $தி�ம.3.21.05.2 

 க*ட" ப/� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*டா� மதி  கைல $தி�ம.3.21.05.3 

 ஒ*ட" படா இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ஒ�ேறா/ ஒ�றாேவ 

$தி�ம.3.21.05.4 

 எ*/ எ*/� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ&� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*/� தB  கதி, 

$தி�ம.3.21.06.1 

 )*/ இ*ட ேசாமனி$ 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கைல என  

$தி�ம.3.21.06.2 

 க*ட" ப/� தாரைக கதி, நா� உள $தி�ம.3.21.06.3 

 க*% இ*ட ெதா.V�ெறா/ ஆ&� கா$ ஆதிேய $தி�ம.3.21.06.4 

 எ$லா  கைல@� இைட பி>கைல ந/7 $தி�ம.3.21.07.1 

 ெசா$லா ந/ நா% ஊேட ெதாட, 2ல� $தி�ம.3.21.07.2 

 ெச$லா_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெச$_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ!"பி7 

சிர��ட� ேச,தலா$ $தி�ம.3.21.07.3 

 ந$ேலா,_3றி.வி.�.(ந$_ெப.+ஓ,_பட,.ப�.) தி�வ% 

ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�பாேர $தி�ம.3.21.07.4 



 அ>கியி$ சி�ன  கதி, இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஆ*ட��� $தி�ம.3.21.08.1 

 த>கிய_ெப.எ7.(த>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) தாரைக 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சசி பா9 $தி�ம.3.21.08.2 

 வ>கிய தாரைக ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பைர 

ஒளி $தி�ம.3.21.08.3 

 த>3 நவ ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தரணி ேக $தி�ம.3.21.08.4 

 தரணி சல� கன$_ெப.(கன$_ெப.) கா$ த க வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

$தி�ம.3.21.09.1 

 அரணிய பா9 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) அ>கி 

$தி�ம.3.21.09.2 

 �ரணிய தாரைக ��னிய_ெப.எ7.(��9_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஒ�பா� $தி�ம.3.21.09.3 

 பிரணவ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெப� ெநறி 

தாேன $தி�ம.3.21.09.4 

 தாரைக மி�9� சசி ேத@� ப க��� $தி�ம.3.21.10.1 

 தாரைக மி�னா சசிவள, ப க��� $தி�ம.3.21.10.2 

 தாரைக Pவி$ சகல�தி ேயானிக0 $தி�ம.3.21.10.3 

 தாரைக� தாரைக தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� ெசாYபேம $தி�ம.3.21.10.4 

 �� பதிைன�தி� �ைள��" ெப��தி/� $தி�ம.3.21.11.1 

 �� பதிைன�தி$ ெப���7 சி&�தி/� $தி�ம.3.21.11.2 

 அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பதிைனJ)� அறிவ$லா, க*37 $தி�ம.3.21.11.3 

 ெச"ப அ5யா� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) ேச,த�� ஆேம $தி�ம.3.21.11.4 



 அ>கி எ!"பி அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) கதி, ஊ*ட��� $தி�ம.3.21.12.1 

 த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சசியா$ தாம� 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஐ�� ஆகி" $தி�ம.3.21.12.2 

 ெபா>கிய_ெப.எ7.(ெபா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தாரைக ஆ� 

#ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ேபா 3 அற� $தி�ம.3.21.12.3 

 தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) கதி, அ>கி ேச,கி�ற ேயாகேம $தி�ம.3.21.12.4 

 ஒ�றிய ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ.கைல@� உட$_ெப.(உட$_ெப.) உற 

$தி�ம.3.21.13.1 

 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) க./� நிைன கில, 

நBத,க0 $தி�ம.3.21.13.2 

 க�றிய கால� க��� உழி ைவ�த பி� $தி�ம.3.21.13.3 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அதி$ வ B6வ, திைக"# 

ஒழியாேர $தி�ம.3.21.13.4 

 அ>கி மதி <ட ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கதி, ஒளி 

$தி�ம.3.21.14.1 

 அ>கி கதி, <ட ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மதி ஒளி 

$தி�ம.3.21.14.2 

 அ>கி சசி கதி, <ட அ�தாரைக $தி�ம.3.21.14.3 

 த>கிய_ெப.எ7.(த>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ�ேவ சகல�� ஆேம 

$தி�ம.3.21.14.4 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& ெப.கைல எ. இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) கைல $தி�ம.3.21.15.1 

 ேபராம$ # 3" பி%��  ெகா/ வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.21.15.2 



 ேநராக� ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெந�"#_ெப.(ெந�"#_ெப.) உறேவ ெப=யி$ $தி�ம.3.21.15.3 

 ஆராத ஆன�த� ஆன�த� ஆனேத $தி�ம.3.21.15.4 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப5தியி� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) இ*/ 

$தி�ம.3.21.16.1 

 மாM� மதி அத� காைல_ெப.(காைல_ெப.) வல�� இ*/ $தி�ம.3.21.16.2 

 ேபணிேய இIவா& பிைழயாம$ ெச=வ B, ஏ$ $தி�ம.3.21.16.3 

 ஆணி கல>கா� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஆயிர�� ஆ.ேட 

$தி�ம.3.21.16.4 

 பாலி 3� ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) பைற ஓைச ஒ�பதி$ $தி�ம.3.21.17.1 

 ஆலி 3� அ>ேக அமர, பராபர� $தி�ம.3.21.17.2 

 ேமைல 3 ��ேன விள 3 ஒளியா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.21.17.3 

 காைல 37 ச>3 கதிரவ� தாேன $தி�ம.3.21.17.4 

 கதிரவ� ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) அள 3� 

$தி�ம.3.21.18.1 

 ெபாதிரவ� உ0ேள ெபாழி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.21.18.2 

 அதிரவ� அ.ட" #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அட,"ப $தி�ம.3.21.18.3 

 எதிரவ� ஈச� இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ� தாேன $தி�ம.3.21.18.4 



 உ�தி  கமல�� உதி�� எ!� ேசாதிைய $தி�ம.3.21.19.1 

 அ�தி 3� ம�திர� ஆ�� அறிகில, $தி�ம.3.21.19.2 

 அ�தி 3� ம�திர� ஆ�� அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பி� $தி�ம.3.21.19.3 

 த�ைத 3 ��ேன மக�_ெப.(மக�_ெப.) பிற�தாேன $தி�ம.3.21.19.4 

 ஊதிய� ஏ�� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

உைர"பி9� $தி�ம.3.21.20.1 

 ஓதி@� ஏ�� அறியாத ஊம,க0 $தி�ம.3.21.20.2 

 ஆதி@� அ�த�� அ�தி க வ$U, ஏ$ $தி�ம.3.21.20.3 

 ேவதிய� அ>ேக ெவளி"ப/� தாேன $தி�ம.3.21.20.4 

 பா�#_ெப.(பா�#_ெப.) மதிைய� தின$ உ&� பா�பிைன� $தி�ம.3.21.21.1 

 தB>3 கதிைர@� ேசாதி�தன$ உ&� $தி�ம.3.21.21.2 

 பா�#_ெப.(பா�#_ெப.) மதி@� பைக தB,�� உட� 

ெகாள Bஇ_வி.எ7.(ெகா0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.21.21.3 

 நB>க$_ெதா.ெப.(நB>3_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ெகாடாேன 

ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) தைகயாேன $தி�ம.3.21.21.4 

 அயி�ற� வ B6 அளD� �யி$ இ�றி" $தி�ம.3.21.22.1 

 பயி�ற_ெப.எ7.(பயி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சசி வ B6 ெபா!தி$ 

�யி�& $தி�ம.3.21.22.2 

 நய�_ெப.(நய�_ெப.) த� Pரைண உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) 

நட�தி_வி.எ7.(நட��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.3றி.) $தி�ம.3.21.22.3 

 விய� த� Pரைண ேமD� சசிேய $தி�ம.3.21.22.4 

 சசி உதி 3� அளD� �யி$ இ�றி7 $தி�ம.3.21.23.1 



 சசி உதி�தாேன$ தன� ஊ. அ��தி7 $தி�ம.3.21.23.2 

 சசி ச5 கி�ற அளD� �யிலாம$ $தி�ம.3.21.23.3 

 சசி ச5"பி� க*ட� க. �யி$ ெகா.டேத $தி�ம.3.21.23.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பி5யா� இ� கி�ற ேயாகிக0 $தி�ம.3.21.24.1 

 நாழிைக ஆக நமைன அள"ப,க0 $தி�ம.3.21.24.2 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �தலா= உய,வா, உலகினி$ $தி�ம.3.21.24.3 

 தாழ வ$லா, இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சசி வ�ன, ஆேம $தி�ம.3.21.24.4 

 த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) மதி பா97 ச5 Pமிேய 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.3.21.25.1 

 ம._ெப.(ம._ெப.) மதி கால>க0 2�&� வழி க./ $தி�ம.3.21.25.2 

 ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) மதி 

ேதா�றிய_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நாளி$ விைள�தபி� 

$தி�ம.3.21.25.3 

 த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) மதி வ B6 அளவி$ கண�_ெப.(கண�_ெப.) இ�ேற 

$தி�ம.3.21.25.4 

 வள,கி�ற ஆதி�த� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) கைல ஆ&� $தி�ம.3.21.26.1 

 தள,கி�ற ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) கைல ஆ&� 

$தி�ம.3.21.26.2 

 மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ப�னிர./ அ>3ல� 

ஓ% $தி�ம.3.21.26.3 

 அல,��_வி.எ7.(அல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வி!�தைம யா, 

அறிவாேர $தி�ம.3.21.26.4 

 ஆ� உயி,� ேத= மதி நாேள என$ வி�� $தி�ம.3.21.27.1 



 ேபா� வழி எ>கM� ேபாகா� ேயாகி 3  $தி�ம.3.21.27.2 

 கா�ற இ�ைமயி$ க*/ 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 2ல�தி$ 

$தி�ம.3.21.27.3 

 ஓ மதிய�� உ0 வி*/ உைர உண,வாேல $தி�ம.3.21.27.4 

 ேவ& உற7 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கதி, ெம= கைல ஆ& 

ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.21.28.1 

 K, உற நா�3� ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உறேவ நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.3.21.28.2 

 ஈறிலி ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) கைல ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ� ெதாேட மதி�� 

$தி�ம.3.21.28.3 

 ஆ&0 கைல@0 அக�வா வாேம $தி�ம.3.21.28.4 

 உண, வி�� ேசாணி உறவின� 

வ B)�_ெப.எ7.(வ B)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.3.21.29.1 

 #ண, வி�� வ B)�_ெப.எ7.(வ B)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கதி5$ 

3ைறயி$ $தி�ம.3.21.29.2 

 உண,D� உட�#� உைவ ஒ க நி�கி$ $தி�ம.3.21.29.3 

 உண,D� உட�#� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா$ விடாேவ $தி�ம.3.21.29.4 

 விடாத மன�_ெப.(மன�_ெப.) பவன� ெதா/ ேமவி $தி�ம.3.21.30.1 

 நடாD சிவ ச>கி� நாத� ெகாGவி  $தி�ம.3.21.30.2 

 கடா விடா ஐ� #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) க*/ 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) 

$தி�ம.3.21.30.3 



 படாதன இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ப�கா, அ�தேம $தி�ம.3.21.30.4 

 அ�த" #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) வ� மா�ற� கைரேம$ $தி�ம.3.21.31.1 

 3மிழி  30 )ட, ஐ�ைத@� <*%7 $தி�ம.3.21.31.2 

 சைமய� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) ேதா*%� த5 க வ$லா, 3 $தி�ம.3.21.31.3 

 நம� இ$ைல ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) கைல நா0_ெப.(நா0_ெப.) இ$ைல 

தாேன $தி�ம.3.21.31.4 

 உ.ணB, அ�த� உ&� ஊறைல� திற�� $தி�ம.3.21.32.1 

 எ.ண B, இைண அ%� தாமைர ேக ெசல� $தி�ம.3.21.32.2 

 ெத.ண B, சமாதி அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தBரா 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) $தி�ம.3.21.32.3 

 க.ணா$ ெதாேட ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கா$ 

வழி மா&ேம $தி�ம.3.21.32.4 

 மா& மதி@� மதி�� இ� மா& இ�றி� $தி�ம.3.21.33.1 

 தா& படாம$ த.ேடாேட தைல" ப%$ $தி�ம.3.21.33.2 

 ஊ& படா� உட$_ெப.(உட$_ெப.) ேவ./� உபாய�� $தி�ம.3.21.33.3 

 பா& படா இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பா,மிைச" ெபா>3ேம $தி�ம.3.21.33.4 

 ேபா�&_ஏவ.(ேபா�&_வி.) கி�ேற� #க6��� #க$_ெப.(#க$_ெப.) ஞான�ைத� 

$தி�ம.4.01.01.1 

 ேத�& கி�ேற� சி�ைத நாயக� ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) $தி�ம.4.01.01.2 

 சா�& கி�ேற� அைறேயா சிவ ேயாக�ைத $தி�ம.4.01.01.3 

 ஏ�& கி�ேற� ந�பிரா� ஓ, எ!�ேத $தி�ம.4.01.01.4 



 ஓ, எ!�தாேல உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ>3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.02.1 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ!�தாேல 

இைச��_வி.எ7.(இைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 இ�வரா= 

$தி�ம.4.01.02.2 

 2 எ!�தாேல �ைள கி�ற ேசாதிைய $தி�ம.4.01.02.3 

 மா எ!�தாேல மய கேம உ�ற�ஏ $தி�ம.4.01.02.4 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) உைறகி�ற சி�ற�பல� எ�&� $தி�ம.4.01.03.1 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) உைறகி�ற சித�பர� எ�&� $தி�ம.4.01.03.2 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) உைறகி�ற தி� அ�பல� எ�&� $தி�ம.4.01.03.3 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) உைற கி�ற ெத� ெபா� ஆேம $தி�ம.4.01.03.4 

 ஆேம ெபா� அ�பல� அ�#த� ஆன�த� $தி�ம.4.01.04.1 

 ஆேம தி� <�� அனவரத தா.டவ� $தி�ம.4.01.04.2 

 ஆேம பிரளய� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) தா.டவ� $தி�ம.4.01.04.3 

 ஆேம ச>கார�� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தா.டவ>கேள $தி�ம.4.01.04.4 

 தா.டவ� ஆன தனி எ!�� ஓ, எ!�� $தி�ம.4.01.05.1 

 தா.டவ� ஆன� அ9கிரக� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) $தி�ம.4.01.05.2 

 தா.டவ  <��� தனி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

த�பர� $தி�ம.4.01.05.3 

 தா.டவ  <��� தமனிய� தாேன $தி�ம.4.01.05.4 



 தாேன பரJ)ட, த��வமா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.01.06.1 

 தாேன அகார உகார� அதா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.01.06.2 

 தாேன பரJ )ட, த��வ  <�� 3� $தி�ம.4.01.06.3 

 தாேன தன 3� தராதல� தாேன $தி�ம.4.01.06.4 

 தராதல 2ைல 3� த�பர மா பர� $தி�ம.4.01.07.1 

 தராதல� ெவ"# நமசிவாய வா� $தி�ம.4.01.07.2 

 தராதல� ெசா$லி$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) வாசிய 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.07.3 

 தராதல ேயாக� தயா வாசி ஆேம $தி�ம.4.01.07.4 

 ஆேம சிவ>க0 அகார உகார>க0 $தி�ம.4.01.08.1 

 ஆேம பர>க0 அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�ப $தி�ம.4.01.08.2 

 ஆேம தி� <�� அட>கிய_ெப.எ7.(அட>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சி�பர� $தி�ம.4.01.08.3 

 ஆேம சிவகதி ஆன�த� ஆேம $தி�ம.4.01.08.4 

 ஆன�த� 2�&� அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.01.09.1 

 ஆன�த� சிவாய அறிவா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) இ$ைல $தி�ம.4.01.09.2 



 ஆன�த ேமா/� அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, க*3 

$தி�ம.4.01.09.3 

 ஆன�த  <�தா= 

அக"ப/�_ெப.எ7.(அக"ப/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தாேன 

$தி�ம.4.01.09.4 

 ப/வ� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) பலகைல வ$லா, 

$தி�ம.4.01.10.1 

 ப/வ� ஓ>கார� பJசா  கர>க0_ெப.(கர>க0_ெப.) $தி�ம.4.01.10.2 

 ப/வ� ச>கார� தா.டவ" ப�தி $தி�ம.4.01.10.3 

 ப/வ� ேகாண� பர�தி/� ஆேற $தி�ம.4.01.10.4 

 வாேற சதாசிவ மா& இலா ஆகம� $தி�ம.4.01.11.1 

 வாேற சிவகதி வ./_ெப.(வ./_ெப.) உைற #�ைன@� $தி�ம.4.01.11.2 

 வாேற தி�  <�� ஆகம வசன>க0 $தி�ம.4.01.11.3 

 வாேற ெபா� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ம�றி� 

அமலேம $தி�ம.4.01.11.4 

 அமல� பதி ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச>க0 ஆகம� $தி�ம.4.01.12.1 

 அலம�� இேராதா= ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஆன�த� ஆ� $தி�ம.4.01.12.2 

 அமல� ெசா$ ஆணவ மாைய காமிய� $தி�ம.4.01.12.3 

 அலம�� தி� <�� அ>3 ஆமிட� தாேன $தி�ம.4.01.12.4 

 தாேன தன 3� தைலவி@� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.01.13.1 



 தாேன தன 3� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) மைலயா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.01.13.2 

 தாேன தன 3� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) மய� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.01.13.3 

 தாேன தன 3� தைலவ9� ஆேம $தி�ம.4.01.13.4 

 தைலவ9மா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�பர  

<�தைன� $தி�ம.4.01.14.1 

 தைலவ9மா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச� 

பா�திர�ைத� $தி�ம.4.01.14.2 

 தைலவ9மா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவி6 ஞான� $தி�ம.4.01.14.3 

 தைலவ9மா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

தா0_ெப.(தா0_ெப.) இைண தாேன $தி�ம.4.01.14.4 

 இைணயா, தி�வ% எ*/ எ!�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.15.1 

 இைணயா, கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) இைண ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) அJச� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.15.2 

 இைணயா, கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) இைண ஐ�ப�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.15.3 

 இைணயா, கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) இைண ஏழாயிரேம $தி�ம.4.01.15.4 

 ஏழாயிர� ஆ= இ�பதா= �"பதா= $தி�ம.4.01.16.1 

 ஏழாயிர��� எ!ேகா% தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.16.2 



 ஏழாயிர�� உயி, எ. இலா ம�திர� $தி�ம.4.01.16.3 

 ஏழா= இர.டா= இ� கி�ற வாேற $தி�ம.4.01.16.4 

 இ� கி�ற ம�திர� ஏழாயிர� ஆ� $தி�ம.4.01.17.1 

 இ� கி�ற ம�திர� எ�திற� இ$ைல $தி�ம.4.01.17.2 

 இ� கி�ற ம�திர� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தி�ேமனி $தி�ம.4.01.17.3 

 இ� கி�ற ம�திர� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) 

தாேன $தி�ம.4.01.17.4 

 தாேன தன 3� த3 ந*ட� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.18.1 

 தாேன அகார உகார� அதா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.01.18.2 

 தாேன X>கார� த��வ  <�� 3� $தி�ம.4.01.18.3 

 தாேன உலகி$ தனி நட� தாேன $தி�ம.4.01.18.4 

 நட� இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஒ�ேற நளின� அ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.19.1 

 நட� இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஒ�ேற நம� 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) <�� $தி�ம.4.01.19.2 

 நட� இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஒ�ேற நைக ெசயா ம�திர� $தி�ம.4.01.19.3 

 நட� சிவலி>க� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெச�#_ெப.(ெச�#_ெப.) ெபா�ேன 

$தி�ம.4.01.19.4 

 ெச�#_ெப.(ெச�#_ெப.) ெபா� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவாய நம எ�னி$ 

$தி�ம.4.01.20.1 



 ெச�#_ெப.(ெச�#_ெப.) ெபா� ஆக� திர.ட� சி�பர� $தி�ம.4.01.20.2 

 ெச�#_ெப.(ெச�#_ெப.) ெபா� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) Z@� கிX@� என7 

$தி�ம.4.01.20.3 

 ெச�#_ெப.(ெச�#_ெப.) ெபா� ஆன தி� அ�பலேம $தி�ம.4.01.20.4 

 தி� அ�பல� ஆக7 சீ,7 ச கர�ைத� $தி�ம.4.01.21.1 

 தி� அ�பல� ஆக ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& கீறி� $தி�ம.4.01.21.2 

 தி� அ�பல� ஆக இ�ப�� அJ) ஆ கி� $தி�ம.4.01.21.3 

 தி� அ�பல� ஆக7 ெசபி கி�ற ஆேற $தி�ம.4.01.21.4 

 வாேற சிவாய நம7சி வாய நம $தி�ம.4.01.22.1 

 வாேற ெசபி கி$ வ�� ேப, பிற"# இ$ைல $தி�ம.4.01.22.2 

 வாேற அ�ளா$ வள, <��  காணலா� $தி�ம.4.01.22.3 

 வாேற ெசபி கி$ வ�� ெச�#_ெப.(ெச�#_ெப.) ெபா�ேன $தி�ம.4.01.22.4 

 ெபா� ஆன ம�திர� #கலD� ஒ.ணா� $தி�ம.4.01.23.1 

 ெபா� ஆன ம�திர� ெபாறிகி� )க�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.23.2 

 ெபா� ஆன ம�திர� #ைக@./ P5 கி$ $தி�ம.4.01.23.3 

 ெபா� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வ$ேலா, 3 

உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) ெபா� பாதேம $தி�ம.4.01.23.4 

 ெபா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) காணலா� #�திர, உ.டா3� $தி�ம.4.01.24.1 

 ெபா� பாத�� ஆைணேய ெச�#_ெப.(ெச�#_ெப.) ெபா� ஆயி/� $தி�ம.4.01.24.2 

 ெபா� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) காண� தி�ேமனி ஆயி/� $தி�ம.4.01.24.3 



 ெபா� பாத ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நட� சி�தைன ெசா$�ேம $தி�ம.4.01.24.4 

 ெசா$�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <*%$ # 37 )கி கலா� $தி�ம.4.01.25.1 

 ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மடவா, நய��டேன வ�� $தி�ம.4.01.25.2 

 ெசா$லி9� பாச7 )ட, பா�#_ெப.(பா�#_ெப.) நB>கி/� $தி�ம.4.01.25.3 

 ெசா$�� தி�  <�தி� K 3ம� தாேன $தி�ம.4.01.25.4 

 K 3ம� எ.ணாயிர� ெசபி�தா�� ேம$ $தி�ம.4.01.26.1 

 K 3ம� ஆன விைனைய  ெக/ கலா� $தி�ம.4.01.26.3 

 K 3ம� ஆன சிவன� ஆன�தேம $தி�ம.4.01.26.4 

 ஆன�த� ஆன�த� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) எ�& அைற�திட $தி�ம.4.01.27.1 

 ஆன�த� ஆன�த� ஆ-ஈ-ஊ-ஏ-ஓ� எ�& ஐ�திட� $தி�ம.4.01.27.2 

 ஆன�த� ஆன�த� அJ)� அ� ஆயி/� $தி�ம.4.01.27.3 

 ஆன�த� ஆன�த� அ�-ஹX�-அ�-\�-ஆ� ஆ3ேம $தி�ம.4.01.27.4 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) வில>காம$ 

ேம$ ெகா0ள_3ைற.எ7.(ெகா0_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.28.1 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) இகார விகா5யா 

$தி�ம.4.01.28.2 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) ஊ-ஆ-ஈ-ஏ-ஓ 

எ�9� $தி�ம.4.01.28.3 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) ஈ-ஓ-ஊ-ஆ-ஏ-

<�� ஆேம $தி�ம.4.01.28.4 

 <�ேத சிவாய நம மசி வாயி/� $தி�ம.4.01.29.1 

 <�ேத ஈ-ஊ-ஆ-ஏ-ஓ� சிவாய நம ஆயி/� $தி�ம.4.01.29.2 



 <�ேத ஈ-ஊ-ஆ-ஏ-ஓ� சிவய நம ஆயி/� $தி�ம.4.01.29.3 

 <�ேத ஈ-ஊ-ஆ-ஏ-ஓ� நமசிவாய ேகா0 ஒ�&� ஆேற $தி�ம.4.01.29.4 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஆடேவா, 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உட� ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.01.30.1 

 ஒ�றினி� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ஓ, ஏ!� ஒ�� ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.30.2 

 ஒ�றினா$ ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஓ, ஒ�ப�� உட� 

ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.01.30.3 

 ம�றினி$ ஆ%னா� மாணி க  <�ேத $தி�ம.4.01.30.4 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

வ*ட>க0 ஈரா& ேரைக $தி�ம.4.02.01.1 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இேரைக ேம$ 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& இ��தி $தி�ம.4.02.01.2 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மைனகG� 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& ப�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) $தி�ம.4.02.01.3 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மைன ஒ�றி$ எ=�வ� 

தாேன $தி�ம.4.02.01.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�றி வாழிட� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) எ!�ேத 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.02.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ�நா�3� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேப, எ!�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.02.2 



 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) நா$ ேகாண� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) எ!�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.02.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�றிேல ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அர� தாேன $தி�ம.4.02.02.4 

 அரகர எ�ன அ5ய� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல $தி�ம.4.02.03.1 

 அரகர எ�ன அறிகில, மா�த,_ெப.(மா�த,_ெப.) $தி�ம.4.02.03.2 

 அரகர எ�ன அமர�� ஆவ, $தி�ம.4.02.03.3 

 அரகர எ�ன அ&� பிற"# அ�ேற $தி�ம.4.02.03.4 

 எ*/ நிைல உள எ� ேகா� இ�"பிட� $தி�ம.4.02.04.1 

 எ*%னி$ ஒ�&� இ� 2�&� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஏ!� $தி�ம.4.02.04.2 

 ஒ*%ய வி��D� நாத�� ஓ>கிட" $தி�ம.4.02.04.3 

 ப*ட� ம�திர� பா� ெமாழி பாேல $தி�ம.4.02.04.4 

 ம*/ அவி6 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மா� ந$லா Gட� $தி�ம.4.02.05.1 

 ஒ*% இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உபாய� அறிகில, 

$தி�ம.4.02.05.2 

 வி*ட எ!�ைத விடாத எ!��ட� $தி�ம.4.02.05.3 

 க*ட வ$லா, உயி, கா க வ$லாேர $தி�ம.4.02.05.4 

 ஆலய�_ெப.(ஆலய�_ெப.) ஆக 

அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பJ சா கர� $தி�ம.4.02.06.1 

 ஆலய�_ெப.(ஆலய�_ெப.) ஆக 

அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

Hல� ேபா= $தி�ம.4.02.06.2 



 ஆலய�_ெப.(ஆலய�_ெப.) ஆக அறிகி�ற K 3ம� $தி�ம.4.02.06.3 

 ஆலய�_ெப.(ஆலய�_ெப.) ஆக 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேன $தி�ம.4.02.06.4 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இIவ*ட� இ�2�& 

ேரைக $தி�ம.4.02.07.1 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அத� உ0 இேரைக 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஆக $தி�ம.4.02.07.2 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அைறக0 இ�ப�� 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஆக $தி�ம.4.02.07.3 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அைற ஒ�றி$ 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அகாரேம 

$தி�ம.4.02.07.4 

 மகார� ந/ேவ வைள�தி/� ச�திைய $தி�ம.4.02.08.1 

 ஓகார� வைள�தி*/� பிள��_வி.எ7.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ�றி 

$தி�ம.4.02.08.2 

 அகார� தைலயா= இ� க. சிகார� ஆ= $தி�ம.4.02.08.3 

 நகார வகார ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) கால� நா/ேம $தி�ம.4.02.08.4 

 நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிரணவ ந/ இ� 

ப க�� $தி�ம.4.02.09.1 

 ஆ/� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) வா= 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.4.02.09.2 

 நா/ ந/D0 �க நமசிவாய $தி�ம.4.02.09.3 



 வா/�_ெப.எ7.(வா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவாய நம #ற வ*ட�� 

ஆயேத $தி�ம.4.02.09.4 

 ஆ@� சிவாய நம மசி வாய ந $தி�ம.4.02.10.1 

 வா@ நமசி வாய யநம சிவாய ந $தி�ம.4.02.10.2 

 வா@ேம வாய நமசி எ9� ம�திர� $தி�ம.4.02.10.3 

 ஆ@� சிகார� ெதா*ட அ�த�� அைடவிேல $தி�ம.4.02.10.4 

 அைடவினி$ ஐ�ப�� ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) அைறயி� $தி�ம.4.02.11.1 

 அைட@�_ெப.எ7.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அைற ஒ�& 3  

கீ6 எ!�� ஆ கி $தி�ம.4.02.11.2 

 அைட@�_ெப.எ7.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மகார�தி$ அ�த� 

ஆ� \ID� $தி�ம.4.02.11.3 

 அைடவி� எ!�� ஐ� ப�� ஒ�&� அம,�தேத $தி�ம.4.02.11.4 

 அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அரகர ஆ� #ற 

வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) $தி�ம.4.02.12.1 

 அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ5க5 ஆ� அத� உ0 

வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) $தி�ம.4.02.12.2 

 அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அசைப ஆ� அத� உ0 

வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) $தி�ம.4.02.12.3 

 அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேரைக@� ஆகி�ற Kலேம 

$தி�ம.4.02.12.4 

 Kல� தைலயினி$ ேதா�றி/� ச�தி@� $தி�ம.4.02.13.1 

 Kல� தைலயினி$ K!� ஓ> கார�தா$ $தி�ம.4.02.13.2 

 Kல�� இைட ெவளி ேதா�றி/� அJ) எ!�� $தி�ம.4.02.13.3 



 ஆல" பதி 3� அைடவ� ஆேம $தி�ம.4.02.13.4 

 அ�வா� அகார இகார உகார� $தி�ம.4.02.14.1 

 அ�வா� எகார� ஒகார� அ� அJசா� $தி�ம.4.02.14.2 

 அ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ச கர 

வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) ேம$ வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) $தி�ம.4.02.14.3 

 ெபா� ஆ� இைடெவளி ெபா>3 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேபேர $தி�ம.4.02.14.4 

 ேப, ெப�ற� 2ல ம�திர� பி�ன� $தி�ம.4.02.15.1 

 ேசா, உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ச கர வ*ட�� உ0 

ச�தியி� $தி�ம.4.02.15.2 

 ேந, ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��திட 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) 

$தி�ம.4.02.15.3 

 ஏ, ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ஆேம $தி�ம.4.02.15.4 

 இய�� இ� ம�திர� எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வழியி� $தி�ம.4.02.16.1 

 ெசய�� அறிய� ெதளிவி 3� நாத� $தி�ம.4.02.16.2 

 #ய�� #ன�� ெபா���_வி.(ெபா���_வி.) அ>கி ம._ெப.(ம._ெப.) 

வி._ெப.(வி._ெப.) $தி�ம.4.02.16.3 

 �ய�� எ!�� 3 ��னா இ��தேத $தி�ம.4.02.16.4 

 ஆ& எ*/ எ!�தி� ேம$ ஆ&� பதினா�� $தி�ம.4.02.17.1 

 ஏ& இ*ட அத� ேம$ வி��D� நாத�� $தி�ம.4.02.17.2 



 சீறி*/ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிவாய நம எ�ன  

$தி�ம.4.02.17.3 

 <றி*/ �� மல� <"பி*/" ேபாேம $தி�ம.4.02.17.4 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) இ�"ப� அவள  கர�� உேள $தி�ம.4.02.18.1 

 ெப.ணி� ந$லாG� பிரா� அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கர�� உேள 

$தி�ம.4.02.18.2 

 எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) 

இைச��_வி.எ7.(இைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 இ��திட" 

$தி�ம.4.02.18.3 

 #.ணிய வாள, ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) அறிவா,கேள $தி�ம.4.02.18.4 

 அIவி*/ ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 அரவி*/ 

ேம$ ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.19.1 

 இIவி*/" பா, கி$ இலி>க� அதா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.02.19.2 

 மIவி*/ ேமேல வளி_ெப.(வளி_ெப.) உற  

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.4.02.19.3 

 ெதா� இ*/ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) )ட  ெகா!�� 

ஆேம $தி�ம.4.02.19.4 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உ./ சI உ./ அைன��� அ>3 உ0ள� 

$தி�ம.4.02.20.1 

 கI உ./ 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��� 

அறிவா, இ$ைல $தி�ம.4.02.20.2 



 கI உ./ 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��� 

அறிவாள, 37 $தி�ம.4.02.20.3 

 சI உ./ ச�தி சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தாேன $தி�ம.4.02.20.4 

 அJ) எ!�தாேல அம,�தன� ந�தி@� $தி�ம.4.02.21.1 

 அJ) எ!�தாேல அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பJசா கர� $தி�ம.4.02.21.2 

 அJ) எ!�� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வ கர 

ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) $தி�ம.4.02.21.3 

 அJ) எ!�� உ0ேள அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தாேன $தி�ம.4.02.21.4 

 <�தைன  காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3றிபல 

ேபசி%$ $தி�ம.4.02.22.1 

 <�த� எ!�தி� �த$ எ!�� ஓதினா, $தி�ம.4.02.22.2 

 <�தெனா/ ஒ�றிய ெகா0ைகய ரா= நி�ப, $தி�ம.4.02.22.3 

 <�தைன  காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3றி அ� 

ஆேம $தி�ம.4.02.22.4 

 அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) திைச 30 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அனைல எ!"பிேய 

$தி�ம.4.02.23.1 

 அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) திைச 30 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நI எ!�� ஓதினா$ 

$தி�ம.4.02.23.2 



 அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) திைச 30 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�த மைறயைன 

$தி�ம.4.02.23.3 

 அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) திைச 30 உறD_ெப.(உறD_ெப.) ஆ கின� தாேன 

$தி�ம.4.02.23.4 

 தாேன அளி�தி/� ைதயைல ேநா கினா$ $தி�ம.4.02.24.1 

 தாேன அளி�தி*/ ேம$ உற ைவ�தி/� $தி�ம.4.02.24.2 

 தாேன அளி�த_ெப.எ7.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மகார�ைத ஓதிட� 

$தி�ம.4.02.24.3 

 தாேன அளி�த�_ெதா.ெப.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஓ, க$ ஒளி 

ஆ3ேம $தி�ம.4.02.24.4 

 க$ ஒளிேய என நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வட திைச 

$தி�ம.4.02.25.1 

 க$ ஒளிேய என 

நினறன�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ப�.) 

இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) $தி�ம.4.02.25.2 

 க$ ஒளிேய என நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சிகார�ைத 

$தி�ம.4.02.25.3 

 க$ ஒளிேய என  கா*% நி�றாேன $தி�ம.4.02.25.4 

 தாேன எ!3ண� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) )டரா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.02.26.1 

 தாேன எ!3ண� ேவத�� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.02.26.2 



 தாேன எ!3ண� ஆவ�� ஓதி%$ $தி�ம.4.02.26.3 

 தாேன எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மைறயவ� ஆேம 

$தி�ம.4.02.26.4 

 மைறயவ� ஆக மதி�த பிறவி $தி�ம.4.02.27.1 

 மைறயவ� ஆக மதி�திட  கா.ப, $தி�ம.4.02.27.2 

 மைறயவ� அJ) எ!�� உ0 நி�க" 

ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.27.3 

 மைறயவ� அJ) எ!�தா� அ� ஆ3ேம $தி�ம.4.02.27.4 

 ஆகி�ற பாத�� அ� நவா= நி�றி/� $தி�ம.4.02.28.1 

 ஆகி�ற நாபி@0 அ>ேக மகார� ஆ� $தி�ம.4.02.28.2 

 ஆகி�ற சீ= இ� ேதா0_ெப.(ேதா0_ெப.) வIவா= 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.4.02.28.3 

 ஆகி�ற அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) )ட, அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) ஆேம $தி�ம.4.02.28.4 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) ஆய இ� 

2�&_ெப.(2�&_ெப.) எ!�� ஐ�ைத@� $தி�ம.4.02.29.1 

 ெசI_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) ஆக7 சிற�தன� ந�தி@� 

$தி�ம.4.02.29.2 

 ஒI இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) ஆக ஒளி உற ேநா கி%$ $தி�ம.4.02.29.3 

 பI இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) ஆக" 

பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.4.02.29.4 

 பர�த� ம�திர� ப$ உயி, 3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.02.30.1 

 வர�த� ம�திர� வா=�திட வா>கி� $தி�ம.4.02.30.2 



 �ர�தி/ ம�திர� K6பைக ேபாக_3ைற.எ7.(ேபா _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.02.30.3 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) த� ம�திர� ஓ� எ�& எ!"ேப $தி�ம.4.02.30.4 

 ஓ� எ�& எ!"பி� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உ�தம ந�திைய $தி�ம.4.02.31.1 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) எ�& எ!"பி ந/ எ! தBப�ைத $தி�ம.4.02.31.2 

 ஆ� எ�& எ!"பி அIவா& அறிவா,க0 $தி�ம.4.02.31.3 

 மா ம�& க./ மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தாேர $தி�ம.4.02.31.4 

 ஆகி�ற ச கர�� உ0ேள எ!�� ஐ��� $தி�ம.4.02.32.1 

 பா3 ஒ�றி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பத>களி$ 

வ,�தி 3� $தி�ம.4.02.32.2 

 ஆகி�ற ஐ�ப�� ஓ, எ!��0 நி�க" $தி�ம.4.02.32.3 

 பா3 ஒ�றி 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பரா பர� 

தாேன $தி�ம.4.02.32.4 

 பர� ஆய அJ) எ!��0 ந/ ஆக" $தி�ம.4.02.33.1 

 பர� ஆய நவசிம பா, கி$ மவய நசி $தி�ம.4.02.33.2 

 பர� ஆய சிய நம ஆ� பர�� ஓதி$ $தி�ம.4.02.33.3 

 பர� ஆய வாசி மய நம ஆ= நி�ேற $தி�ம.4.02.33.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� க0 ேந, த� Pத�� 

$தி�ம.4.02.34.1 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� க0 ேந, த� 

வ.ண�� $தி�ம.4.02.34.2 



 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� க0 ேந, தர 

நி�றி%$ $தி�ம.4.02.34.3 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� 

உ0G�_ெப.எ7.(உ0G_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நினறன�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ப�.) தாேன 

$தி�ம.4.02.34.4 

 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) 

நBG� #வி எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.02.35.1 

 ம�ற அ�வா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மாய 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நாடைன  $தி�ம.4.02.35.2 

 க�&_ெப.(க�&_ெப.) அ� ஆக  கற�தன� ந�தி@� $தி�ம.4.02.35.3 

 3�& இைட நி�றி/� ெகா0ைகய� ஆேம $தி�ம.4.02.35.4 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ச கர�� உ0ேள 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பல 

$தி�ம.4.02.36.1 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ச கர�� உ0ேள 3றி ஐ��� $தி�ம.4.02.36.2 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) <�த� எ!�� ஐ��� 

$தி�ம.4.02.36.3 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ச கர�� உ0 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) <�ேத $தி�ம.4.02.36.4 

 ெவளியி$ இேரைக இேரைகயி$ அ�தைல $தி�ம.4.02.37.1 



 )ளியி$ உகார� ஆ� )�றிய_ெப.எ7.()�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வ�னி $தி�ம.4.02.37.2 

 ெநளித� கா$ ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) ேந, வி�� நாத� $தி�ம.4.02.37.3 

 ெதளி@� பிரகார� சிவ ம�திரேம $தி�ம.4.02.37.4 

 அகார உகார சிகார ந/வா= $தி�ம.4.02.38.1 

 வகார ேமா/ ஆ&� வளி@ட� <%7 $தி�ம.4.02.38.2 

 சிகார� உடேன சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) சி�ைத 

ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.38.3 

 ஒகார �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) 

உவ��_வி.எ7.(உவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.4.02.38.4 

 அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இட�ேத அகார� அ� 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.4.02.39.1 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) இட�ேத உ& 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) க.%ட7 $தி�ம.4.02.39.2 

 ெச�ற� அ&�த_ெப.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெச!� )ட, 

ெம="ெபா�0 $தி�ம.4.02.39.3 

 3�ற�_ெப.(3�ற�_ெப.) அ&�த_ெப.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெபா� ேபா�� 3ளிைகேய $தி�ம.4.02.39.4 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ�ற ேபாதினி$ உI எ!�� ஆலி�தா$ 

$தி�ம.4.02.40.1 

 உI எ�ற ��தி உ�கி  கல�தி/� $தி�ம.4.02.40.2 

 மI எ�& எ� உ0ேள வழி ப*ட ந�திைய $தி�ம.4.02.40.3 

 எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ�.) வண� ெசா$�ேக� 

எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) இய�ைகேய $தி�ம.4.02.40.4 



 நB5$ எ!�� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலக, அறிவ� $தி�ம.4.02.41.1 

 வானி$ எ!�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) க./ அறிவா, இ$ைல $தி�ம.4.02.41.2 

 யா, இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�ைத அறிவா, அவ,க0 $தி�ம.4.02.41.3 

 ஊனி$ எ!�ைத உண,கில, தாேம $தி�ம.4.02.41.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ந/உற  காய�தி$ அ கர� $தி�ம.4.02.42.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந/உற ஐ�ப�� ஆவன $தி�ம.4.02.42.2 

 ேமைல ந/உற ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) விள�பிய $தி�ம.4.02.42.3 

 2ல� ந/ உற ��தி� தாேன $தி�ம.4.02.42.4 

 நாவியி� கீ6 அ� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) எ!�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

$தி�ம.4.02.43.1 

 பாவிகள�தி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) அறிவா, இ$ைல $தி�ம.4.02.43.2 

 ஓவியரா�� அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணா� அ� 

$தி�ம.4.02.43.3 

 ேதவி@� தா9� திக6�� இ��தாேன $தி�ம.4.02.43.4 

 அIெவா/ சI எ�ற� அர� உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

ம�திர� $தி�ம.4.02.44.1 

 அIெவா/ சI எ�ற� ஆ�� அறிகில, $தி�ம.4.02.44.2 

 அIெவா/ சI எ�ற� ஆ�� 

அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.4.02.44.3 

 அIெவா/ சID� அனாதி@� ஆேம $தி�ம.4.02.44.4 

 ம�திர� ஒ�&0 மலரா$ உதி"ப� $தி�ம.4.02.45.1 



 உ�தியி� உ0ேள உதய� ப.ணா 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.02.45.2 

 ச�தி ெச=யா_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெச=_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) நி�ப, தா� 

அறிகில, $தி�ம.4.02.45.3 

 அ�தி ெதா!�_வி.எ7.(ெதா!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேபா= 

ஆ,��_வி.எ7.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அக�றா,கேள $தி�ம.4.02.45.4 

 ேசவி 3� ம�திர� ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

திைச ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.46.1 

 ஆவி 30 ம�திர� ஆதார� ஆவன $தி�ம.4.02.46.2 

 PD 30 ம�திர� ேபா 3 அற ேநா கி%$ $தி�ம.4.02.46.3 

 ஆவி 30 ம�திர� அ>3ச� ஆேம $தி�ம.4.02.46.4 

 அ�வினி$ அ�பர� அ>3 எ! நாத� $தி�ம.4.02.47.1 

 ெப�3 �% இைட ேபணிய வி�� $தி�ம.4.02.47.2 

 ம�வி அகார சிகார ந/வா= $தி�ம.4.02.47.3 

 உ�விட ஊ&� உ& ம�திரேம $தி�ம.4.02.47.4 

 ஆ& எ!�� ஓ�� அறிவா, அறிகிலா, $தி�ம.4.02.48.1 

 ஆ& எ!�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆக ஓதி உணரா,க0 $தி�ம.4.02.48.2 

 ேவ& எ!�� இ�றி விள�ப வ$லா,க*3 $தி�ம.4.02.48.3 

 ஓ, எ!�தாேல உயி, ெபறலாேம $தி�ம.4.02.48.4 

 ஓ�� எ!�ேதா/ உயி,  கைல 2 அJ)� $தி�ம.4.02.49.1 

 ஆதி எ!�� அைவ ஐ�பேதா/ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) எ�ப, $தி�ம.4.02.49.2 



 ேசாதி எ!�தினி$ ஐ இ� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உள $தி�ம.4.02.49.3 

 நாத எ!�� இ*/ நா%  ெகா0ள Bேர $தி�ம.4.02.49.4 

 வி��வி�� )ழி நாத� எ!�திட" $தி�ம.4.02.50.1 

 ப�த� தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) பதினா& கைல அதா=  $தி�ம.4.02.50.2 

 க�தர வாகர� கா$ உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) ஆயினா0 $தி�ம.4.02.50.3 

 அ�த�� இ�றிேய ஐ�ப�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆயேத $தி�ம.4.02.50.4 

 ஐ�ப� எ!�ேத அைன��� ேவத>கG� $தி�ம.4.02.51.1 

 ஐ�ப� எ!�ேத அைன�� ஆகம� கG� $தி�ம.4.02.51.2 

 ஐ�ப� எ!�ேத@� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.4.02.51.3 

 ஐ�ப� எ!��� ேபா= அJ) எ!�� ஆேம $தி�ம.4.02.51.4 

 அJ) எ!�தா$ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) Pத� பைட�தன� $தி�ம.4.02.52.1 

 அJ) எ!�தா$ பல ேயானி பைட�தன� $தி�ம.4.02.52.2 

 அJ) எ!�தா$ இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

தா>கின� $தி�ம.4.02.52.3 

 அJ) எ!�தாேல அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.4.02.52.4 

 வ B6��_வி.எ7.(வ B6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எழலா� விகி,த� 

தி�நாம�ைத7 $தி�ம.4.02.53.1 

 ேசா,�� ஒழியாம$ 

ெதாட>3�_ெப.எ7.(ெதாட>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஒ�வ�37 

$தி�ம.4.02.53.2 

 சா,�த விைன� �ய, ேபாக� தைலவ9� $தி�ம.4.02.53.3 



 ேபா�தி/� எ�9� #5 சைடேயாேன $தி�ம.4.02.53.4 

 உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ம���� உல"# 

இலி கால�� $தி�ம.4.02.54.1 

 ப. உ& ேக0வி@� பாட�� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.02.54.2 

 வி._ெப.(வி._ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அமர, 

வி��பி_வி.எ7.(வி��#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அ% ெதாழ 

$தி�ம.4.02.54.3 

 எ. நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!�� அJ)� 

ஆகிநி�றாேன $தி�ம.4.02.54.4 

 ஐ�தி� ெப�ைமேய அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆவ�� $தி�ம.4.02.55.1 

 ஐ�தி� ெப�ைமேய ஆலய�_ெப.(ஆலய�_ெப.) ஆவ�� $தி�ம.4.02.55.2 

 ஐ�தி� ெப�ைமேய அறேவா� வழ க�� $தி�ம.4.02.55.3 

 ஐ�தி� வைக ெசய" பால9� ஆேம $தி�ம.4.02.55.4 

 ேவ, எ!�தா= வி.ணா= அ"#றமா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.02.56.1 

 நB, எ!�தா= நில�_ெப.(நில�_ெப.) தா>கி@� அ>3 உள� $தி�ம.4.02.56.2 

 சீ, எ!�தா= அ>கியா= உயிரா� எ!�� $தி�ம.4.02.56.3 

 ஓ, எ!�� ஈச9� ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, ஆேம $தி�ம.4.02.56.4 

 நா$ ஆ� எ!�� ஓைச ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ�வ� $தி�ம.4.02.57.1 

 நா$ ஆ� எ!�தி� உ0 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அட>கி�& $தி�ம.4.02.57.2 



 நா$ ஆ� எ!�ேத நவில வ$லா, க*3 $தி�ம.4.02.57.3 

 நா$ ஆ� எ!�� அ� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெநறி தாேன $தி�ம.4.02.57.4 

 ப*ட ப5ேச பர� அJ) எ!�� அதி� $தி�ம.4.02.58.1 

 இ*ட� அறி�தி*/ இரD_ெப.(இரD_ெப.) பக$_ெப.(பக$_ெப.) 

வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.58.2 

 ந*ட� அ� ஆ/ ந/ேவ நிலய� 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.58.3 

 அ*ட ேதச" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள $தி�ம.4.02.58.4 

 அகார� உயிேர உகார� பரேம $தி�ம.4.02.59.1 

 மகார மலமா= வ� �"பத�தி$ $தி�ம.4.02.59.2 

 சிகார� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ= வகார� வ%வமா= $தி�ம.4.02.59.3 

 அகார� உயி, எ�& அைறய�� ஆேம $தி�ம.4.02.59.4 

 நகார மகார சிகார ந/வா= $தி�ம.4.02.60.1 

 வகார� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) வளி@ட� 

<%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.60.2 

 ஒகார �த$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�கா$ 

உைர க $தி�ம.4.02.60.3 

 மகார �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) 

அக�தாேன $தி�ம.4.02.60.4 

 அJ)ள வாைன அடவி@0 வா6வன $தி�ம.4.02.61.1 

 அJ) 3� அJ) எ!�� அ>3ச� ஆவன $தி�ம.4.02.61.2 

 அJைச@� <ட� த/ க வ$லா, க*ேக $தி�ம.4.02.61.3 



 அJ) ஆதி ஆதி அக� #க$_ெப.(#க$_ெப.) ஆேம $தி�ம.4.02.61.4 

 ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) கைலயி$ அகராதி த�னிேல $தி�ம.4.02.62.1 

 வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நக, ஆதி மா�றி மக, ஆதி 

$தி�ம.4.02.62.2 

 ந�திைய 2ல�ேத நா%" பைர ெயா/� $தி�ம.4.02.62.3 

 ச�தி ெச=வா, 37 சட>3 இ$ைல தாேன $தி�ம.4.02.62.4 

 ம�D� சிவாயேம ம�9� உயி�� $தி�ம.4.02.63.1 

 அ�ம�த ேயாக�� ஞான�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.63.2 

 ெத�0 வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சிவனா, 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இவ�றாேல $தி�ம.4.02.63.3 

 அ�0 த>கி அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) வ Bேட $தி�ம.4.02.63.4 

 அJ)க அJ) எ!�� உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) அறி�தபி� $தி�ம.4.02.64.1 

 ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) அக�� உ0ேள நிைற@� பராபர� $தி�ம.4.02.64.2 

 வJசக� இ$ைல மைன 3� அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) இ$ைல $தி�ம.4.02.64.3 

 தJச� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) எ�& சா�&கி�ேறேன 

$தி�ம.4.02.64.4 

 சிவாயெவா/ அIேவ ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உள�� ஓத7 $தி�ம.4.02.65.1 

 சிவாயெவா/ அIேவ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.65.2 



 சிவாயெவா/ அID� ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வ$லா,க0 $தி�ம.4.02.65.3 

 சிவாயெவா/ அIேவ ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தாேர $தி�ம.4.02.65.4 

 சிகார வகார யகார� உடேன $தி�ம.4.02.66.1 

 நகார மகார ந/உற நா% $தி�ம.4.02.66.2 

 ஒகார� உடேன ஒ�கா$ உைர க $தி�ம.4.02.66.3 

 மகார �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) மதி�� நி�றாேன $தி�ம.4.02.66.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �த$ ஓ, ஐ�தி� 

நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க�ம>க0 

$தி�ம.4.02.67.1 

 அ� �த$ ஐ�தி$ அட>கிய_ெப.எ7.(அட>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வ$விைன $தி�ம.4.02.67.2 

 சி� �த$ உ0ேள ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 

க*3� $தி�ம.4.02.67.3 

 த� �த$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சதா 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தாேன $தி�ம.4.02.67.4 

 நவ�� சிவ�� உயி, பர� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.68.1 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலாதன த��வ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.68.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஒ�றி ஆ=பவ, ஆதரவா$ அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

$தி�ம.4.02.68.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�ப� ஆனா� எ9� ெதளி உ�றேத $தி�ம.4.02.68.4 



 <%ய எ*/� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) 3வி�� அறி 

$தி�ம.4.02.69.1 

 நா%ய ந�திைய ஞான�� உ0ேள 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.69.2 

 ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஐவ�� அ>3 

உறD_ெப.(உறD_ெப.) ஆவா,க0 $தி�ம.4.02.69.3 

 ேத%_வி.எ7.(ேத/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அதைன� 

ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறியேீர $தி�ம.4.02.69.4 

 எ*/� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) இனி� அறிகி�றில, 

$தி�ம.4.02.70.1 

 எ*/� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) அறியாத ஏைழய, $தி�ம.4.02.70.2 

 எ*/� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) இ� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) 

நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) என" $தி�ம.4.02.70.3 

 ப*ட� சி�தா�த ச�மா, க பாதேம $தி�ம.4.02.70.4 

 எ*/ வைரயி� ேம$ எ*/ வைர கீறி $தி�ம.4.02.71.1 

 இ*ட ந/D0 இைறவ� எ!�� ஒ�றி$ $தி�ம.4.02.71.2 

 வ*ட�திேல அைற நா�ப�� எ*/� இ*/7 $தி�ம.4.02.71.3 

 சி*ட� அJ) எ!��� ெசபி சீ கிரேம $தி�ம.4.02.71.4 

 தானவ, ச*ட, சதிர, இ�வ,க0 $தி�ம.4.02.72.1 

 ஆன இ� 2வேரா/ ஆ�றவ, ஆதிக0 $தி�ம.4.02.72.2 

 ஏைன" பதிைன��� வி��D� நாத�� $தி�ம.4.02.72.3 

 ேசைன@� ெச= சிவ ச கர�தாேன $தி�ம.4.02.72.4 

 ப*டன மாதவ� ஆ&� பராபர� $தி�ம.4.02.73.1 



 வி*டன, த�ைம விகி,தா நம எ�ப, $தி�ம.4.02.73.2 

 எ*டைன ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) ஈச� திற�திற� 

$தி�ம.4.02.73.3 

 ஒ*/வ� ேப)வ� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அறிேயேன $தி�ம.4.02.73.4 

 வி�� ஆ� ெசக மய� ஆக வைர கீறி $தி�ம.4.02.74.1 

 ந�தா, கைலக0 பதினா& நா*%" பி� $தி�ம.4.02.74.2 

 உ�தார� ப�னிர./ ஆதி கைல ெதா3� $தி�ம.4.02.74.3 

 ப�� ஆ� பிரம சட>3 பா,��_வி.எ7.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஓதிேட $தி�ம.4.02.74.4 

 க./ எ!�ேத� கமல� மல, உ0 இைட $தி�ம.4.02.75.1 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�ேத� உட� <%ய 

கால��" $தி�ம.4.02.75.2 

 ப./ அழியாத பதிவழிேய ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.02.75.3 

 ந. பழியாேம நம என$ ஆேம $தி�ம.4.02.75.4 

 #.ணிய வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) P மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) Hவி 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.76.1 

 எ.Mவ, அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) இைண அ% ம�திர� $தி�ம.4.02.76.2 

 ந.Mவ, ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நம எ�& 

நாம�ைத  $தி�ம.4.02.76.3 

 க. என உ�னி  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேர 

$தி�ம.4.02.76.4 



 ஆ& எ!�� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஆ& சமய>க0 

$தி�ம.4.02.77.1 

 ஆ& 3 நாேல இ�ப�� நா� எ�ப, $தி�ம.4.02.77.2 

 சாவி�தி5யி$ தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ!�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உள 

$தி�ம.4.02.77.3 

 ேபதி க வ$லா, பிறவி அ�றா,கேள $தி�ம.4.02.77.4 

 எ*%னி$ எ*/ அைற இ*/ ஓ, அைறயிேல $தி�ம.4.02.78.1 

 க*%ய ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) எ*டா=  காண நிைற இ*/7 $தி�ம.4.02.78.2 

 )*% இவ�ைற" பிரணவ� K6�தி*/ $தி�ம.4.02.78.3 

 ம*/� உயி,க*3 உமாபதியா� உ.ேட $தி�ம.4.02.78.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �த$ அIெவா/ நாவின, ஆகிேய $தி�ம.4.02.79.1 

 அ� �த$ ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ*/ இைட 

உ�& இ*/ $தி�ம.4.02.79.2 

 உ� �த$ ஆகேவ உ.பவ, உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) ேம$ $தி�ம.4.02.79.3 

 உ� �த$ ஆயவ� உ�& நி�றாேன $தி�ம.4.02.79.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அர)_ெப.(அர)_ெப.) அ� 

பலைக ேம$ ேந, ஆக $தி�ம.4.02.80.1 

 ஒ�றிட மIவி*/ ஓைலயி$ சாதக� $தி�ம.4.02.80.2 

 ��& எ!ைக@0 Pசி7 )ட, இைட�� $தி�ம.4.02.80.3 

 அ�ற ெவ�"# இட� த�பன� காMேம $தி�ம.4.02.80.4 

 கரண விறளி" பலைக யாம�_ெப.(யாம�_ெப.) திைச $தி�ம.4.02.81.1 

 மரண� இ*/ எ*%� மகார எ!�� இ*/ $தி�ம.4.02.81.2 



 வரண� இ$ ஐ>காய� Pசி அ/"# இைட $தி�ம.4.02.81.3 

 �ரணி$ #ைத�திட ேமாகன� ஆ3ேம $தி�ம.4.02.81.4 

 ஆ>3 வடேம�கி$ ஐயனா, ேகா*ட�தி$ $தி�ம.4.02.82.1 

 ப>3 படேவ பலாச" பலைகயி$ $தி�ம.4.02.82.2 

 ஆ>3 அ� ேம*%$ க/" Pசி வி�� வி*/ $தி�ம.4.02.82.3 

 ஓ>கார� ைவ�தி/� உ7சாடன�� ேக $தி�ம.4.02.82.4 

 உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) அ� ேபாதி$ ஒளிவ�னி 2ைலயி$ $தி�ம.4.02.83.1 

 ப7 ேசாைலயி$ பJச காய�ைத" பா5�� $தி�ம.4.02.83.2 

 �7ச�ர�தி� �� கா*%$ ைவ�திட $தி�ம.4.02.83.3 

 ைவ7சபி� ேமேலா, மாரண� ேவ.%ேல $தி�ம.4.02.83.4 

 ஏ=�த அ5தார� ஏ*%� ேமேல Pசி $தி�ம.4.02.84.1 

 ஏ=�த வகார� உகார� எ!�� இ*/ $தி�ம.4.02.84.2 

 வா=�த� ஓ, வி$ல� பலைக வசிய�� 3 $தி�ம.4.02.84.3 

 ஏ=�தைவ�� எ. பதினாயிர� ேவ.%ேல $தி�ம.4.02.84.4 

 எ.ணா  க�டைன ஏ*%� அகார� இ*/ $தி�ம.4.02.85.1 

 எ.ணா" ெபா� ஒளி எ!ெவ0ளி Pசிடா $தி�ம.4.02.85.2 

 ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) நாவ$ பலைகயி$ இ*/ ேம�ேக 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.02.85.3 

 எ.ணா எ!�� எ*டாயிர� ேவ.%ேல $தி�ம.4.02.85.4 

 அ�#ய� நBல�_ெப.(நBல�_ெப.) க!நB, அணி ெந=த$_ெப.(ெந=த$_ெப.) 

$தி�ம.4.03.01.1 



 வ�# அவி6 Pக�� மாதவி ம�தார� $தி�ம.4.03.01.2 

 ��ைப_ெப.(��ைப_ெப.) வ3ள� )ர#�ைன ம$லிைக_ெப.(ம$லிைக_ெப.) 

$தி�ம.4.03.01.3 

 ெச.பக� பாதி5_ெப.(பாதி5_ெப.) ெசIவ�தி சா�திேட $தி�ம.4.03.01.4 

 சா>க� அ� ஆகேவ ச�ெதா/ ச�தன�_ெப.(ச�தன�_+ெப.) $தி�ம.4.03.02.1 

 ேத� கம6 3>3ம� க,"Pர� கா, அகி$_ெப.(அகி$_ெப.) $தி�ம.4.03.02.2 

 பா>3 பட" பனி நBரா$ 3ைழ�� 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.03.02.3 

 ஆ>ேக அணி��_வி.எ7.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நB, அ,7சி@� 

அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ஒேட $தி�ம.4.03.02.4 

 அ�#டேன நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�த� ஏ�றிேய 

$தி�ம.4.03.03.1 

 ெபா� ெச= விள 3� #ைகதBப� திைசெதா&� $தி�ம.4.03.03.2 

 ��ப�_ெப.(��ப�_ெப.) அக�றி� ெதா!ேவா, நிைன@>கா$ $தி�ம.4.03.03.3 

 இ�டேன வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ=தி/� ��திேய 

$தி�ம.4.03.03.4 

 எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வழி" ப%$ எ=தாதன இ$ைல 

$தி�ம.4.03.04.1 

 எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வழி" ப%$ 

இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) �� $தி�ம.4.03.04.2 

 எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வழி" ப%$ எ. சி�தி 

உ.டா3� $தி�ம.4.03.04.3 

 எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வழி" ப%$ எ=தி/� ��திேய 

$தி�ம.4.03.04.4 



 ந.M� பிறதார நB�தா, அவி�தா, $தி�ம.4.03.05.1 

 ம.ணிய ைநேவ�திய� அ9 ச�தான $தி�ம.4.03.05.2 

 ந.ணிய பJசா>க ந.M� ெசப� எ�9� $தி�ம.4.03.05.3 

 ம�9� அன பவன� ெதா/ ைவ3ேம $தி�ம.4.03.05.4 

 ேவ.டா,க0 க�ம� விமல9 3 ஆ*ப*ேடா, $தி�ம.4.03.06.1 

 ேவ.டா,க0 க�ம� அதி$ இ7ைச 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேப, $தி�ம.4.03.06.2 

 ேவ.டா,க0 க�ம� மி3சிவ ேயாகிக0 $தி�ம.4.03.06.3 

 ேவ.டா,க0 க�ம� மி3தி_ெப.(மி3தி_ெப.) ஓ, 

ஆ=�த_ெப.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�ேப $தி�ம.4.03.06.4 

 அறிவ�� ஞான�� எவ�� 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.4.03.07.1 

 ெபாறிவழி ேத%" #ல�# கி�றா,க0 $தி�ம.4.03.07.2 

 ெநறி மைன உ0ேள நிைல ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ேநா கி$ $தி�ம.4.03.07.3 

 எறி மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ0ேள இ� க�� ஆேம $தி�ம.4.03.07.4 

 இ�G� ெவளி@� ேபா$ இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஆ� இதய $தி�ம.4.03.08.1 

 ம�0 அறியாைம@� ம�9� அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) $தி�ம.4.03.08.2 

 ம�0 இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) வி*/ 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) 

மய 3�_ெப.எ7.(மய 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.03.08.3 

 ம�G� சிைத�ேதா, அவ,க0 ஆ� அ�ேற $தி�ம.4.03.08.4 

 தானவ� ஆக அவேன தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆயிட $தி�ம.4.03.09.1 



 ஆன இர.%$ அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆக" $தி�ம.4.03.09.2 

 ேபானவ� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) நா$ ஆ� 

மர#ற� $தி�ம.4.03.09.3 

 தானவ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஓ, ஆதி�த 

ேதவேர $தி�ம.4.03.09.4 

 ஓ>கார உ�தி 3 கீ6 உ�றி/� எ� நாG� $தி�ம.4.03.10.1 

 நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) வகார�� நB0 

க.ட�� ஆயி/� $தி�ம.4.03.10.2 

 பா>கா, நகார� பயி$ ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) உ�றி/� $தி�ம.4.03.10.3 

 வ B>3_ஏவ.(வ B>3_வி.) ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வி��D� நாத� ேம$ ஆ3ேம $தி�ம.4.03.10.4 

 நமவ� ஆசன� ஆன ப)ேவ_ெப.(ப)_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.4.03.11.1 

 சிவம� சி�தி7 சிவமா� பதிேய $தி�ம.4.03.11.2 

 நமஅற ஆதி நா/வ� அ�றா� $தி�ம.4.03.11.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மா 

ேமான� ேச,த$_ெதா.ெப.(ேச,_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) ெம= வ Bேட $தி�ம.4.03.11.4 

 ெதளி வ�� நாளி$ சிவ அ�� ஊ&� $தி�ம.4.03.12.1 

 ஒளி வ� நாளி$ ஓ, எ*%$ 

உகG�_ெப.எ7.(உகG_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.03.12.2 

 ஒளி வ�� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பத�� ஓ, இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஆகி$ $தி�ம.4.03.12.3 

 ெவளித� நாத� ெவளியா= இ���ஏ $தி�ம.4.03.12.4 



 நவ 3.ட� ஆனைவ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உைர ெச=யி� 

$தி�ம.4.04.01.1 

 நவ 3.ட�� உ0 எ! ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) தBப� தா9� $தி�ம.4.04.01.2 

 நவ 3.ட�� உ0 எ! ந�ைமக0 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.04.01.3 

 நவ 3.ட� ஆனைவ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உைர"ேபேன 

$தி�ம.4.04.01.4 

 உைர�தி/� 3.ட�தி� உ0ேள � கா�� $தி�ம.4.04.02.1 

 நைக�� எ! நா$ ேகாண ந�ைமக0 ஐ��� $தி�ம.4.04.02.2 

 பைக�தி/� �"#ர� பா, அ>கி ேயாேட $தி�ம.4.04.02.3 

 மிைக�� எ! க.ட>க0 ேம$ அறிேயாேம $தி�ம.4.04.02.4 

 ேம$ அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள ெவளி 

ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ"ெபா�0 $தி�ம.4.04.03.1 

 கா$ அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள க��� 

உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) )ட, 

$தி�ம.4.04.03.2 

 பா, அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ.ட� 

சிற3_ெப.(சிற3_ெப.) அற நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

$தி�ம.4.04.03.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ0ேள நா%  ெகா.ேடேன $தி�ம.4.04.03.4 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) 3.ட�தி� உ0 எ! ேசாதியா= $தி�ம.4.04.04.1 

 அ.ட>க0 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஏ!� ஆ கி அழி கலா� $தி�ம.4.04.04.2 



 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) உ0 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பர"# 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.04.04.3 

 இ�& ெசா$ Nலா= எ/��_வி.எ7.(எ/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உைர�ேதேன $தி�ம.4.04.04.4 

 எ/�த_ெப.எ7.(எ/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) 

3.ட�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) பதினாறி$ $தி�ம.4.04.05.1 

 பதி�த கைலகG� பாலி�� 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.04.05.2 

 கதி�� அன$ உ0 எழ  க./ ெகா0வா, ேக $தி�ம.4.04.05.3 

 ெகாதி�� எ!� வ$விைன <ட இலாேவ $தி�ம.4.04.05.4 

 <ட �  <ட�தி� உ0 எ! 3.ட��0 $தி�ம.4.04.06.1 

 ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஐ��� அக� #ற�பா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.04.06.2 

 பா%ய_ெப.எ7.(பா/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப�ன B, இராசி@� அ>3 

எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.04.06.3 

 நா%  ெகா0வா, க*3 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) )ட, தாேன $தி�ம.4.04.06.4 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) )ட, 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிர �க 

வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) ஆ� $தி�ம.4.04.07.1 

 ைக7)ட, ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��� 

உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ைககளி$ $தி�ம.4.04.07.2 

 ைப7 )ட, ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பைத"# உ�& இலி>க�� $தி�ம.4.04.07.3 



 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) )டரா= எ! ந$ல�_ெப.(ந$ல�_ெப.) எ�றாேள 

$தி�ம.4.04.07.4 

 ந$ல�_ெப.(ந$ல�_ெப.) எ�றாேள நம 3_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+ 3_ெகா.ேவ.) 

உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) நாயக� $தி�ம.4.04.08.1 

 ெசா$ அ� எ�றாேள )ட, �% பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ஆ� $தி�ம.4.04.08.2 

 ெம$ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) நி�றாைள வினவ கி$லாதவ, $தி�ம.4.04.08.3 

 க$ அத� தாைள@� க�&� இ�னாேள $தி�ம.4.04.08.4 

 இ�னா இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3.ட��7 $தி�ம.4.04.09.1 

 ெசா�னா$_நி.எ7.(ெசா$_வி.+�_இ.கா.+ஆ$_நி.எ7.3றி.) 

இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) )ட, நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) தி 3 எ>3� 

$தி�ம.4.04.09.2 

 ப�னா� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பர� )ட, $தி�ம.4.04.09.3 

 எ� ஆக��_ெப.(ஆக�_ெப.+அ��_சா5.) உ0ேள இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா.டவாேற $தி�ம.4.04.09.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) )ட, ஏக $தி�ம.4.04.10.1 

 நட� ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பாத>க0 

ந.ண B, அத�37 $தி�ம.4.04.10.2 

 சக� ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ைக 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஆ&� தைழ"ப $தி�ம.4.04.10.3 

 �க�_ெப.(�க�_ெப.) ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) )ட, � கணனா, ேக $தி�ம.4.04.10.4 



 � கண� தாேன �!7 )ட, ஆயவ� $தி�ம.4.04.11.1 

 அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கண� தாேன அகில�� உ.டவ� $தி�ம.4.04.11.2 

 தி  கண� ஆகி� திைக எ*/� க.டவ� $தி�ம.4.04.11.3 

 எ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கண� தா9 3� எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) பிராேன 

$தி�ம.4.04.11.4 

 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) பிரா9 3 இ� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) 

வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) ஆ=� $தி�ம.4.04.12.1 

 த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ��ேன ச.�க� ேதா�றலா$ 

$தி�ம.4.04.12.2 

 க�த� )வாமி கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இ��தலா� $தி�ம.4.04.12.3 

 ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& 

மா*%  ெகா0ள Bேர $தி�ம.4.04.12.4 

 மா*%ய 3.ட�தி� உ0 எ! ேவத��0 $தி�ம.4.04.13.1 

 ஆ*%ய கா$ ஒ�&� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) அல,�தி/� 

$தி�ம.4.04.13.2 

 வா*%ய ைக இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) பைத�� 

எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.04.13.3 

 நா*/� )ர, இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஒளி 

தாேன $தி�ம.4.04.13.4 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஒளியாக 

நட��_வி.எ7.(நட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ>3� 

$தி�ம.4.04.14.1 



 க$ ஒளியாக  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 

இ��தி/� $தி�ம.4.04.14.2 

 ெசா$ ஒளியாக� ெதாட,�த_ெப.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

உயி, 3 எலா� $தி�ம.4.04.14.3 

 க$ ஒளி க. உG� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.4.04.14.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) 

3.ட� நிைலஆ& ேகாணமா= $தி�ம.4.04.15.1 

 ப.ைடயி$ வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) பைத�� எ!� ஆ& ஆ&� 

$தி�ம.4.04.15.2 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த��வ� உ0ேள 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.04.15.3 

 வி._ெப.(வி._ெப.) உG� எ�ன எ/ க�� ஆேம $தி�ம.4.04.15.4 

 எ/ கி�ற பாத>க0 2�ற� எ!�ைத  $தி�ம.4.04.16.1 

 க/�த �க�_ெப.(�க�_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஆ& க.ணாக" 

$தி�ம.4.04.16.2 

 ப%�� எ.M நா_ெப.(நா_ெப.) எ! ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா�� $தி�ம.4.04.16.3 

 அ/�� எ! க.ணான அ�த� இலா�ேக $தி�ம.4.04.16.4 

 அ�த� இ$லா9 3 அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

இ$ைல $தி�ம.4.04.17.1 

 அ�த� இ$லாைன அள"பவ, தா� இ$ைல $தி�ம.4.04.17.2 



 அ�த� இ$லா9 3 அ/�த ெசா$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ$ைல 

$தி�ம.4.04.17.3 

 அ�த� இ$லாைன அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0 

ப�ேத $தி�ம.4.04.17.4 

 ப�� இ*/ அ>3 எ*/ இ*/ ஆ& இ*/ நா$ இ*/ $தி�ம.4.04.18.1 

 ம*/ இ*ட 3.ட� மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $தி�ம.4.04.18.2 

 க*/ இ*/ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெம= ஆக�� $தி�ம.4.04.18.3 

 ப*/ இ*/ நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) பா,"பதி பாேல 

$தி�ம.4.04.18.4 

 பா,"பதி பாக� பர�தைக நா$ அJ) $தி�ம.4.04.19.1 

 கா$ பதி ப�� �க�_ெப.(�க�_ெப.) பா,��  க.கG� $தி�ம.4.04.19.2 

 P" பதி பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) )ட, �% 

$தி�ம.4.04.19.3 

 நா�ப� ேசா�திர� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) இ�ப�� அJேச $தி�ம.4.04.19.4 

 அJசி*ட ேகால� அள"பன ஐ ஐ��� $தி�ம.4.04.20.1 

 மJசி*ட 3.ட� மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இ��தலா$ $தி�ம.4.04.20.2 

 பJசி*ட ேசாதி பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பர� )ட, 

$தி�ம.4.04.20.3 

 ெகாJசி*ட வ�னிைய  </த$ ��திேய $தி�ம.4.04.20.4 

 ��தி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேசாதி �!7 )ட, ஆயவ� $தி�ம.4.04.21.1 



 க�& அ�& நி�றா, க���0 இ��தி/� $தி�ம.4.04.21.2 

 ப�& அற நா%" பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒளி ஊ/ 

ேபா=7 $தி�ம.4.04.21.3 

 ெச�& அ�& இ��தவ, ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தாேர $தி�ம.4.04.21.4 

 ேச,�த_ெப.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கைல அJ)� 

ேச��_ெப.எ7.(ேச,-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) 3.ட�� $தி�ம.4.04.22.1 

 ஆ,�த திைசகG� அ>ேக அம,�தி/� $தி�ம.4.04.22.2 

 பா=�த_ெப.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஐ� Pத�� பா, கி�ற 

வ�னிைய  $தி�ம.4.04.22.3 

 கா=�தவ, எ�&� கல�தவ, தாேம $தி�ம.4.04.22.4 

 ெம= க.ட� ஆ� வி5 நB, உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏைழ@� $தி�ம.4.04.23.1 

 உ= க.ட� ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஒ�வைன7 

ேச�மி� $தி�ம.4.04.23.2 

 ெம= க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஞான� தி��திய 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.4.04.23.3 

 ெபா= க.ட� இ$லா" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) கல�தாேர $தி�ம.4.04.23.4 

 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�பாத� இ�கர� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.04.24.1 

 மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ� 3.ட� அகார�� ஓ, 

2 3_ெப.(2 3_ெப.) $தி�ம.4.04.24.2 

 மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) ம�ைற  க. ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) $தி�ம.4.04.24.3 



 உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 3Jசி அ>3 உ�தமனா, ேக $தி�ம.4.04.24.4 

 உ�தம� ேசாதி உள� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பால� ஆ= $தி�ம.4.04.25.1 

 ம�திம� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 இ��தி/� 

$தி�ம.4.04.25.2 

 ப7சி மதி 3� பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3ழி�தன 

$தி�ம.4.04.25.3 

 ச�திமா� ஆக� தைழ�த ெகா%ேய $தி�ம.4.04.25.4 

 ெகா%யா& ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3லாவிய 

3.ட� $தி�ம.4.04.26.1 

 அ% இ� ேகாண� ஆ= அ�த�� 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.04.26.2 

 ப% ஏ6 உல3�_ெப.(உல3_ெப.+உ�_சா5.) 

பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) )டைர $தி�ம.4.04.26.3 

 ம%யா� 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

மாதன� ஆேம $தி�ம.4.04.26.4 

 மாதன� ஆக வள,கி�ற வ�னிைய7 $தி�ம.4.04.27.1 

 சாதன� ஆக7 சைம�த 3� எ�& $தி�ம.4.04.27.2 

 ேபாதன� ஆக" ெபா��த_3ைற.எ7.(ெபா���_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஆG� $தி�ம.4.04.27.3 

 பாதன� ஆக" பி5�த�_ெதா.ெப.(பி5_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) பா,�ேத 

$தி�ம.4.04.27.4 



 பா,�த_ெப.எ7.(பா,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ>3� 

பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ேசாதிைய $தி�ம.4.04.28.1 

 ஆ�த� அ� ஆகேவ ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறிவா, இ$ைல $தி�ம.4.04.28.2 

 கா�� உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ0ேள 

க�தி_வி.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இ��தவ, $தி�ம.4.04.28.3 

 2�� உட$_ெப.(உட$_ெப.) ேகா% உக� 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.4.04.28.4 

 உக� க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஒ�ப� 3.ட�� 

ஒ க $தி�ம.4.04.29.1 

 அக� க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேயாகி உ0 நா% 

எ!"#� $தி�ம.4.04.29.2 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) க./ 

ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ"பா= க� ஒ"ப7 

$தி�ம.4.04.29.3 

 சக� க./ ெகா.ட� சாதன� ஆேம $தி�ம.4.04.29.4 

 சாதைன நா� தழ$ 2�&_ெப.(2�&_ெப.) வி$வய� $தி�ம.4.04.30.1 

 ேவதைன வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) விைள ஆ& Pநிைல $தி�ம.4.04.30.2 

 ேபாதைன ேபாதJ) ெபா�கய வாரண $தி�ம.4.04.30.3 

 நாதைன நா/ நவேகா% தாேன $தி�ம.4.04.30.4 

 மா மாைய மாைய வயி�தவ� ைவக5 $தி�ம.4.05.01.1 

 ஓ மாைய உ0 ஒளி ஓ, ஆ& ேகா%யி$ $தி�ம.4.05.01.2 

 தா� ஆன ம�திர� ச�தி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 2,�திக0 $தி�ம.4.05.01.3 



 ஆ� ஆய அலவா� தி5#ைர ஆ>ேக $தி�ம.4.05.01.4 

 தி5#ைர )�த5 அ�த5 சி��ர" $தி�ம.4.05.02.1 

 ப5#ைர நாரணி ஆ� பல வ�ன�தி $தி�ம.4.05.02.2 

 இ�0#ைர ஈசி மேனா�மணி எ�ன $தி�ம.4.05.02.3 

 வ� பலவா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மாமா� 

தாேன $தி�ம.4.05.02.4 

 தானா அைம�த_ெப.எ7.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ� �"#ர� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) இைட� $தி�ம.4.05.03.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன 2 உ� ஓ, உ�� த�ைமய0 $தி�ம.4.05.03.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ெபா� ெச�ைம ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) 

நிற�தா0 க$வி $தி�ம.4.05.03.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ேபாக�� ��தி@� ந$3ேம $தி�ம.4.05.03.4 

 ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி5#ைர நாத 

நாதா�த>க0 $தி�ம.4.05.04.1 

 ப$3� பரவி�� பா, அ.ட� ஆனைவ $தி�ம.4.05.04.2 

 ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பைர அபிராமி 

அேகாச5 $தி�ம.4.05.04.3 

 #$3� அ�G� அ"ேபாத� த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆG� $தி�ம.4.05.04.4 

 தா0_ெப.(தா0_ெப.) அணி N#ர� ெச�ப*/� தா�_த�.).(தா�_த�.).) உைட 

$தி�ம.4.05.05.1 

 வா, அணி ெகா>ைக மல,  க�ன$ வாளி வி$ $தி�ம.4.05.05.2 



 ஏ, அணி அ>3ச பாச� எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) �% $தி�ம.4.05.05.3 

 கா, அணி மா மணி  3.டல  காதி ேக $தி�ம.4.05.05.4 

 3.டல  காதி ெகாைல வி$ #�வ�தா0 $தி�ம.4.05.06.1 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அர�த 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ம�9� ேகால�த0 $தி�ம.4.05.06.2 

 க.%ைக ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) கதி,�% மா மதி7 $தி�ம.4.05.06.3 

 ச.%ைக நா$ திைச தா>கி நி�றாேள $தி�ம.4.05.06.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தி5#ைர நBG� #ராதனி 

$தி�ம.4.05.07.1 

 3�ற$ இ$ ேமாகினி மா தி�  3Jசிைக $தி�ம.4.05.07.2 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) அறி க.%ைக நா$கா$ கXடணி $தி�ம.4.05.07.3 

 ��றிய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) )�த தாமைர7_ெப.(தாமைர_ெப.+7_ஒ�.) 

)�ைதேய $தி�ம.4.05.07.4 

 )�த அ� பார� தன�தி )ேகாதய0 $தி�ம.4.05.08.1 

 வ��வ மாயா0 உமா ச�தி மா பைர $தி�ம.4.05.08.2 

 அ�தைக யாD� அேணாரணி தா9� ஆ= $தி�ம.4.05.08.3 

 ைவ� தவ  ேகால� மதி அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) ஆ3ேம 

$தி�ம.4.05.08.4 

 அவைள அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) அமர�� இ$ைல 

$தி�ம.4.05.09.1 

 அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) அ�றி7 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ$ைல $தி�ம.4.05.09.2 



 அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) அ�றி ஐவரா$ 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல 

$தி�ம.4.05.09.3 

 அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) அ�றி ஊ, #3மா& அறிேயேன 

$தி�ம.4.05.09.4 

 அறிவா, பராச�தி ஆன�த� எ�ப, $தி�ம.4.05.10.1 

 அறிவா, அ� உ�வா� அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) எ�ப, 

$தி�ம.4.05.10.2 

 அறிவா, க�ம� அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) இ7ைச எ�ப, 

$தி�ம.4.05.10.3 

 அறிவா, பர9� அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) இட�தாேன 

$தி�ம.4.05.10.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ>3 உள� அ>3 உள0 ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) மா 

ேதவி $தி�ம.4.05.11.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) எ>3 உள அ>3 உள� உயி,  காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) 

$தி�ம.4.05.11.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) எ>3 உள அ>3 உேள 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ"பா$ ஆ� $தி�ம.4.05.11.3 

 ேகா� எ>3� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3றிபல பாேர 

$தி�ம.4.05.11.4 

 பரா ச�தி மா ச�தி பல வைகயா�� $தி�ம.4.05.12.1 

 தரா ச�தியா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) உணரா= $தி�ம.4.05.12.2 

 உரா ச�தி ஊழிக0 ேதா&� உடேன $தி�ம.4.05.12.3 



 #ரா ச�தி #.ணிய� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேபாகேம $தி�ம.4.05.12.4 

 ேபாக� ெச= ச�தி #5 3ழலா ெளா/� $தி�ம.4.05.13.1 

 பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா5.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக பராச�தியா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.05.13.2 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக 

அ%யவ, நா0_ெப.(நா0_ெப.) ெதா&� $தி�ம.4.05.13.3 

 பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா5.) ெச= ஞான� பட,கி�ற ெகா�ேப 

$தி�ம.4.05.13.4 

 ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) அைனயாைள 3வி�ைல ம>ைகைய $தி�ம.4.05.14.1 

 வ�# அவி6 ேகாைதைய வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) நா%ைய7 $தி�ம.4.05.14.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பவள� தி�ேமனி7 சி&மிைய $தி�ம.4.05.14.3 

 ந�பி எ� உ0ேள நய��_வி.எ7.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ைவ�ேதேன 

$தி�ம.4.05.14.4 

 ைவ�த ெபா�G� ம� உயி," ப�ைம@� $தி�ம.4.05.15.1 

 ப�� �க�� பைர@� பரா பைர7 $தி�ம.4.05.15.2 

 சி�த  கரண7 ெசய$கG� ெச=தி/� $தி�ம.4.05.15.3 

 ச�தி@� வி�ைத� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) ஆேம $தி�ம.4.05.15.4 

 தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) தட�ைல ேம$நி�ற ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) 

$தி�ம.4.05.16.1 



 ெதாைலவி$ தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச@� H=ெநறி� ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) 

$தி�ம.4.05.16.2 

 கைல பல ெவ�றி/� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) எ� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) 

$தி�ம.4.05.16.3 

 நிைல ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இ>ேக 

நிைற��_வி.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள $தி�ம.4.05.16.4 

 நி�றவ0 ேந, இைழ நB0 கைல ேயா/ உற $தி�ம.4.05.17.1 

 எ�ற� அக� ப%��_வி.எ7.(ப%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ6 

உல3�_ெப.(உல3_ெப.+உ�_சா5.) ெதாழ $தி�ம.4.05.17.2 

 ம�ற� ஒ�றி மேனா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம>கலி $தி�ம.4.05.17.3 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) எேனா/ ஒ�றி 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�� அைட�தாேள 

$தி�ம.4.05.17.4 

 ஒ�� அட>3� கமல�� இைட ஆயிைழ $தி�ம.4.05.18.1 

 அ�தைக ெச=கி�ற ஆய ெப��பதி $தி�ம.4.05.18.2 

 ம�� அைடகி�ற மேனா�மணி ம>கலி $தி�ம.4.05.18.3 

 சி�� அைட 3� வழி ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உணரா,கேள $தி�ம.4.05.18.4 

 உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உடேன 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உ0 ஒளி 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.05.19.1 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) கம6 P>_ெப.அ.(P�_ெப.அ.) 3ழலா0 ம>ைக@� 

தா9� $தி�ம.4.05.19.2 



 #ண,��_வி.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உடேன 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேபாத�� காைல  $தி�ம.4.05.19.3 

 கணி�� எ!வா, 3  கதி அளி"பாேள $தி�ம.4.05.19.4 

 அளி ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ெப._ெப.(ெப._ெப.) 

பி0ைள ஆன�த )�த5 $தி�ம.4.05.20.1 

 #ளி உ& #� பழ� ேபா$ உ0ேள ேநா கி� $தி�ம.4.05.20.2 

 ெதளி உ& வி��7 சிவகதி கா*% $தி�ம.4.05.20.3 

 ஒளி உற ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�ைன 

உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உ.டாேள $தி�ம.4.05.20.4 

 உ./ இ$ைல எ�ற� உ�7 ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.4.05.21.1 

 வ./_ெப.(வ./_ெப.) இ$ைல ம�றி� உ0 ம�னி நிைற�த� $தி�ம.4.05.21.2 

 க.%ல, காரண காரணி த�ெமா/ $தி�ம.4.05.21.3 

 ம.டல� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உற ம�னி நி�றாேள $தி�ம.4.05.21.4 

 நி�றா0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ0_பட,.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உட�� 

உயி�மா= $தி�ம.4.05.22.1 

 ெச�றா0 சிவகதி ேச��_ெப.எ7.(ேச,-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பராச�தி $தி�ம.4.05.22.2 

 ஒ�றாக எ�90 #3�� உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) ஆகிேய $தி�ம.4.05.22.3 

 நி�றா0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ0_பட,.ஒ�.) பர� )ட, ஏ/ அ� 

ைகயாேள $தி�ம.4.05.22.4 

 ஏ/ அ� ைக ந>ைக இைற எ>க0 �  க.ணி $தி�ம.4.05.23.1 



 ேவட� ப%க� வி��#�_ெப.எ7.(வி��#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $தி�ம.4.05.23.2 

 பா/� தி��ைற பா,"பதி பாத>க0 $தி�ம.4.05.23.3 

 K/மி� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) வா=� ேதா�திர� ெசா$�ேம 

$தி�ம.4.05.23.4 

 ேதா�திர� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெதா!�_வி.எ7.(ெதா!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �ைண அ% $தி�ம.4.05.24.1 

 வா=�திட ஏ�திவழிப/மா& இ��#_ெப.(இ��#_ெப.) $தி�ம.4.05.24.2 

 ஆ,�தி/� அ>3ச பாச� ப)� க��#_ெப.(க��#_ெப.) $தி�ம.4.05.24.3 

 ஆ,�தி/� P�பி0ைள ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஆ� ஆதி ேக $தி�ம.4.05.24.4 

 ஆதி விதமி3�� அ.ட அ�த மா$ த>ைக_ெப.(த>ைக_ெப.) $தி�ம.4.05.25.1 

 நBதி மல5� ேம$ ேந, இைழ நாம�ைத" $தி�ம.4.05.25.2 

 பாதியி$ ைவ��" ப$கா$ பயி$விேர$ $தி�ம.4.05.25.3 

 ேசாதி மி3�� � கால�� ேதா�&ேம $தி�ம.4.05.25.4 

 ேமதாதி ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*/� 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) 

இய$_ெப.(இய$_ெப.) $தி�ம.4.05.26.1 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஆதி Nலி� 

விள>3�_ெப.எ7.(விள>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பரா பைர 

$தி�ம.4.05.26.2 

 ஆதார� ஆகிேய ஆ=�த_ெப.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பர"பின0 

$தி�ம.4.05.26.3 

 நாதாதி நாத�� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) அ�ளாேல $தி�ம.4.05.26.4 



 அ�0 ெப�றவ, ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வாX, 

மனித, $தி�ம.4.05.27.1 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சி�ைத" #வனா பதியா, $தி�ம.4.05.27.2 

 ம�0 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) சி�ைதைய மா�றி 

அ�ைம" $தி�ம.4.05.27.3 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) ேபா�&வ� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) $தி�ம.4.05.27.4 

 ஆன வராக �க�தி பத�தின0 $தி�ம.4.05.28.1 

 ஈனவ, ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) இ% 3� �சல�ேதா/ $தி�ம.4.05.28.2 

 ஏைன உ!பைட ஏ�திய_ெப.எ7.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) நைக $தி�ம.4.05.28.3 

 ஊன� அற உண,�தா, உள�� ஓ>3ேம $தி�ம.4.05.28.4 

 ஓ� கா5 எ�பா0 அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப._ெப.(ெப._ெப.) பி0ைள $தி�ம.4.05.29.1 

 நB>காத ப7ைச_ெப.(ப7ைச_ெப.) நிற�ைத_ெப.(நிற�_ெப.+அ��_சா5.+ஐெச.ேவ.) 

உைடயவ0 $தி�ம.4.05.29.2 

 ஆ>கா5 ஆகிேய ஐவைர" ெப�றி*/ $தி�ம.4.05.29.3 

 X>கார�� உ0ேள இனி� இ��தாேள $தி�ம.4.05.29.4 

 தாேன தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) என 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�பைர $தி�ம.4.05.30.1 

 தாேன உயி, வி��� த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பதினா�� 

$தி�ம.4.05.30.2 



 வாேனா, தல�� மன�� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) #�தி@� $தி�ம.4.05.30.3 

 தாேன சிவகதி த�ைம@� ஆேம $தி�ம.4.05.30.4 

 ப�னிர./ ஆ� கைல ஆதி வயிரவி $தி�ம.4.06.01.1 

 த�னி$ அகார�� மாைய@� க�பி��" $தி�ம.4.06.01.2 

 ப�னிர./ ஆதிேயா/ அ�த� பதினா�� $தி�ம.4.06.01.3 

 ெசா$நிைல ேசாடச� அ�த� எ�& ஓதிேட $தி�ம.4.06.01.4 

 அ�த� பதினா�� அ�ேவ வயிரவி $தி�ம.4.06.02.1 

 ��� ந/D� �%D� �தலாக7 $தி�ம.4.06.02.2 

 சி�ைத  கமல�� எ!கி�ற மாச�தி $தி�ம.4.06.02.3 

 அ�த�� ஆதி@� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள 

$தி�ம.4.06.02.4 

 ஆகி�ற 2வ�� அ>ேக அட>3வ, $தி�ம.4.06.03.1 

 ேபாகி�ற Pத� ெபா���_வி.(ெபா���_வி.) #ராதர, $தி�ம.4.06.03.2 

 சா,கி�ற சா,Dழி7 சாரா, சதி,ெபற" $தி�ம.4.06.03.3 

 ேபா3�_ெப.எ7.(ேபா_வி.+ _ெபா�.உ�.+உ�_ெப.எ7.3றி.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தி5#ைர #.ணிய� ேதாேர $தி�ம.4.06.03.4 

 #.ணிய ந�தி #னித� தி� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.04.1 

 எ.ணிய_ெப.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

நா*க0_ெப.(நா*க0_ெப.) இ�ப�� ஏ6 K6மதி $தி�ம.4.06.04.2 

 ப.ணிய வ�னி பகேலா� மதி ஈ& $தி�ம.4.06.04.3 



 தி.ணிய_ெப.அ.(தி.ணிய_ெப.அ.) சி�ைத த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெத�ன9� 

ஆேம $தி�ம.4.06.04.4 

 ெத�ன� தி� ந�தி ேசவக� த�ெனா/� $தி�ம.4.06.05.1 

 ெபா� அ� கி5யி$ Pதல� ேபா�றி/� $தி�ம.4.06.05.2 

 ப�9� ப5பி% அ�த� பகவேனா/ $தி�ம.4.06.05.3 

 உ�9�_ெப.எ7.(உ�9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி5#ைர ஓதி 

நி�றா9 ேக $தி�ம.4.06.05.4 

 ஓதிய ந�தி உண�� தி� அ�0 $தி�ம.4.06.06.1 

 நBதியி$ ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெநறிவ�� உைர 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.06.2 

 ேபாத� இ�ப�� எ!நா0 #ண,மதி $தி�ம.4.06.06.3 

 ேசாதி வயிரவி Kல�_ெப.(Kல�_ெப.) 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆGேம $தி�ம.4.06.06.4 

 Kல�_ெப.(Kல�_ெப.) கபால� ைக 

ஏ�திய_ெப.எ7.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) Kலி 3 $தி�ம.4.06.07.1 

 நா� அ� கர�_ெப.(கர�_ெப.) உள நாக பாச அ>3ச $தி�ம.4.06.07.2 

 மா$ அ>3 அய� அறியாத வ%D 3 $தி�ம.4.06.07.3 

 ேம$ அ>க� ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) இயலாேள $தி�ம.4.06.07.4 

 ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) இய$_ெப.(இய$_ெப.) வJசி விடமி கைல ஞானி 

$தி�ம.4.06.08.1 

 ெசா$லிய_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கிJ)க 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ம�9 ேச=_ெப.(ேச=_ெப.) இைழ $தி�ம.4.06.08.2 



 க$ இய$ ஒ"ப� காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி� 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $தி�ம.4.06.08.3 

 ப$ இய$ ஆைட@� ப$ மணிதாேன $தி�ம.4.06.08.4 

 ப$ மணி_ெப.(மணி_ெப.) ச�திர ேகா% தி� �% $தி�ம.4.06.09.1 

 ெசா$மணி 3.டல  காதி உைழ  க.ணி $தி�ம.4.06.09.2 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) K5ய ேசாம நயன�தா0 

$தி�ம.4.06.09.3 

 ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�னி@� P5 கி�றாேள $தி�ம.4.06.09.4 

 P5�த Pஇத6 எ*%9 3 உ0ேள ஓ, $தி�ம.4.06.10.1 

 ஆ5ய� தா0_ெப.(தா0_ெப.) உ./ அ>3 எ.ம, க�னிய, $தி�ம.4.06.10.2 

 பா5�த ெப.க0 அ&ப�� நா$வ�� $தி�ம.4.06.10.3 

 சா5��7 ச�திைய� தா>க0 க.டாேர $தி�ம.4.06.10.4 

 க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சில�#_ெப.(சில�#_ெப.) 

வைள ச>3 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) $தி�ம.4.06.11.1 

 எ. திைச ேயாகி இைறவி பராச�தி $தி�ம.4.06.11.2 

 அ.ட ெமா/ எ. திைச தா>3� அ�0ெச$வி $தி�ம.4.06.11.3 

 #.ட5க�தி� உ0 Pசைனயாேள $தி�ம.4.06.11.4 

 Pசைன க�த� #ைனமல, மா ேகா% $தி�ம.4.06.12.1 

 ேயாசைன பJச�� ஒலி வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உைரெச=@� $தி�ம.4.06.12.2 

 வாச� இலாத மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�திர ேயாக� $தி�ம.4.06.12.3 



 ேதச� திக!�_ெப.எ7.(திக6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி5#ைர காேண 

$தி�ம.4.06.12.4 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பல பல ெத=வ>க0 

ெவI ேவ& $தி�ம.4.06.13.1 

 PM� பல பல ெபா� ேபால� ேதா�றி/� $தி�ம.4.06.13.2 

 ேபM�_ெப.எ7.(ேபM_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

சிவ9�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா5.) பிரம9� மாய9� $தி�ம.4.06.13.3 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) காரணி காேண 

$தி�ம.4.06.13.4 

 காரணி ம�திர� ஓ�� கமல��" $தி�ம.4.06.14.1 

 Pரண 3�ப விேரச� 

ெபா��திய_ெப.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.14.2 

 நாரணி ந�தி ந/ அ>3 உைர ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.06.14.3 

 ஆரண ேவதN$ அ�த�� ஆேம $தி�ம.4.06.14.4 

 அ�த ந/ விர$_ெப.(விர$_ெப.) ஆதி சி&விர$ $தி�ம.4.06.15.1 

 வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வழி �ைற மாறி உைர 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.15.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தமி6 ஆதி 

ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வழிப/ $தி�ம.4.06.15.3 

 ந�தி இதைன நவ� உைர�தாேன $தி�ம.4.06.15.4 



 உைர�த_ெப.எ7.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நவ ச�தி 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) �%ய_3ைற.எ7.(�%_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.06.16.1 

 நிைர�த விராசி ெந/_ெப.அ.(ெந/_ெப.அ.) �ைற எ.ணி" $தி�ம.4.06.16.2 

 பிைர7 சத� எ*/ �� ேபசிய_ெப.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந�தி 

$தி�ம.4.06.16.3 

 நிைர��_வி.எ7.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நியதி நியம� ெச=தாேன 

$தி�ம.4.06.16.4 

 தாம  3ழலி தைய  க.ணி உ0 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.17.1 

 ஏம�� இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) அற 

வ B)�_ெப.எ7.(வ B)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இள>ெகா% $தி�ம.4.06.17.2 

 ஓம" ெப�J)ட, உ0 எ! F.#ைக $தி�ம.4.06.17.3 

 ேமவி�� அ�ெதா/ மீ.ட� காேண $தி�ம.4.06.17.4 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�தய ம�திர�� 

க./ $தி�ம.4.06.18.1 

 ேபM நமஎ�& ேப)�_ெப.எ7.(ேப)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேமேல $தி�ம.4.06.18.2 

 ேவM ந/D மிக_3ைற.எ7.(மி3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆ3தி $தி�ம.4.06.18.3 

 PM ந/ எ�ற அ�த� சிைகேய $தி�ம.4.06.18.4 

 சிைக நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�த  கவச� 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆதி $தி�ம.4.06.19.1 



 பைக நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ>க�ைத" பா, எ�& 

மாறி� $தி�ம.4.06.19.2 

 ெதாைக நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேந�திர ��திைர 

Kல�_ெப.(Kல�_ெப.) $தி�ம.4.06.19.3 

 வைக நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேயானி வ��த�� 

ஆேம $தி�ம.4.06.19.4 

 வ��த�_ெப.(வ��த�_ெப.) இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) சி& 

விர$_ெப.(விர$_ெப.) மாறி" $தி�ம.4.06.20.1 

 ெபா��தி அணிவிர$ )*%" பி%��_வி.எ7.(பி%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.06.20.2 

 ெந5�� ஒ�ற ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெந%� 

ந/ேவ $தி�ம.4.06.20.3 

 ெப��த விர$_ெப.(விர$_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) உ0 # 3" ேபேச 

$தி�ம.4.06.20.4 

 ேபசிய_ெப.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ம�திர� இகார� பி5�� உைர 

$தி�ம.4.06.21.1 

 <ச� இலாத சகார�ைத �� 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.21.2 

 வாசி" பிராண� உபேதச மாைக 3  $தி�ம.4.06.21.3 

 <சிய வி�� உட� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

<ேவ $தி�ம.4.06.21.4 

 <விய சீவ� பிராண� �த$ ஆக" $தி�ம.4.06.22.1 

 பாவிய ச உட� ப.M� அகார�ைத $தி�ம.4.06.22.2 



 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மாைய வி5 ச>3 ��திைர 

$தி�ம.4.06.22.3 

 ேதவி ந/D0 நிக6�� நி�றாேள $தி�ம.4.06.22.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வயிரவி நBலி நிசா ச5 

$தி�ம.4.06.23.1 

 ஒ�&� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) ஒ�>கிய உ0ள��7 

$தி�ம.4.06.23.2 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 நாயகி 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிரா9 ேக $தி�ம.4.06.23.3 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) அ�0 ஞால�� நா%/� சா�றிேய $தி�ம.4.06.23.4 

 சா�றிய ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) சராசர� ஐ� Pத� $தி�ம.4.06.24.1 

 நா$ திைச �  க.ணி ந/� இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ெவளி $தி�ம.4.06.24.2 

 ேதா�&� உயி," ப�ைம ேசாதி பராபைர $தி�ம.4.06.24.3 

 ஆ�றெலா/ ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆதி 

�த$விேய $தி�ம.4.06.24.4 

 ஆதி வயிரவி க�னி� �ைற ம�னி $தி�ம.4.06.25.1 

 ஓதி உண5$ உட$_ெப.(உட$_ெப.) உயி, ஈச� ஆ� $தி�ம.4.06.25.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) உலகி$ பிறவிக0 நாச� ஆ� $தி�ம.4.06.25.3 

 ஓத உலவாத ேகால� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆ3ேம $தி�ம.4.06.25.4 

 ேகால  3ழலி 3லாய #�வ�த0 $தி�ம.4.06.26.1 

 நBல  3வைள_ெப.(3வைள_ெப.) மல, அ�ன க.ணினா0 $தி�ம.4.06.26.2 

 ஆலி 3� இ� அ�� ஆன�த )�த5 $தி�ம.4.06.26.3 



 ேமைல7 சிவ�ைத ெவளி" ப/�தாேள $தி�ம.4.06.26.4 

 ெவளி"ப/ வி�� விைள அறிவி��� $தி�ம.4.06.27.1 

 ெதளி" ப/வி�� எ� சி�ைதயி� உ0ேள $தி�ம.4.06.27.2 

 களி"ப/ வி��  கதி,"ப/ ேசாதி $தி�ம.4.06.27.3 

 ஒளி" ப/வி�� எ�ைன உ=ய  ெகா.டாேள $தி�ம.4.06.27.4 

 ெகா.டன0_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ0_பட,.ஒ�.) 

ேகால� ேகா% அேநக>க0 $தி�ம.4.06.28.1 

 க.டன0 எ. எ. கைலயி� க. மாைலக0 $தி�ம.4.06.28.2 

 வி.டன0 ேமைல வி5கதி, 2�ைற@� $தி�ம.4.06.28.3 

 த.டைல ேம$ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) ந$லாேள $தி�ம.4.06.28.4 

 ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) ந$லாைள� தவ�தி� தைலவிைய $தி�ம.4.06.29.1 

 ைமயைல ேநா 3�_ெப.(ேநா 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

மேனா�மணி ம>ைகைய" $தி�ம.4.06.29.2 

 ைபய நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ�தி" பணிமி� 

பணி�த_ெப.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.4.06.29.3 

 ெவ=ய_3றி.வி.�.(ெவ=_ெப.+அ_பட,.ப�.) பவ� இனி ேமவ கிலாேவ 

$தி�ம.4.06.29.4 

 ேவ= அன ேதாளி விைர உ& ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) மல, $தி�ம.4.06.30.1 

 ஏய 3ழலி இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏ�திைழ 

$தி�ம.4.06.30.2 

 Hய சைட �%7 Kலினி )�த5 $தி�ம.4.06.30.3 



 ஏ= என� உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) இனி� இ��தாேள 

$தி�ம.4.06.30.4 

 இனிய� எ� 2ைல 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

3ம5_ெப.(3ம5_ெப.) $தி�ம.4.06.31.1 

 தனி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நாயகி தாேன தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) 

$தி�ம.4.06.31.2 

 தனி" ப/வி�தன0 சா,D ப/��_வி.எ7.(ப/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.06.31.3 

 நனி" ப/வி�� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) நா% நி�றாேள $தி�ம.4.06.31.4 

 நா%க0 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ந/ எ! ஞாள��  $தி�ம.4.06.32.1 

 <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3ம5_ெப.(3ம5_ெப.) 3ல  

க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) $தி�ம.4.06.32.2 

 பாடக7 சீற%" ைப� ெபா� சில�#_ெப.(சில�#_ெப.) ஒலி $தி�ம.4.06.32.3 

 ஊடக� ேமவி உற>3 கி�றாேள $தி�ம.4.06.32.4 

 உற>3�_ெப.எ7.(உற>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அளவி� 

மேனா�மணி வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.33.1 

 கற>3 வைள ைக  க!��_ெப.(க!��_ெப.) ஆர" #$லி" $தி�ம.4.06.33.2 

 பிற>3 ஒளி� த�பல� வாயி$_ெப.(வாயி$_ெப.) உமிழ�தி*/ $தி�ம.4.06.33.3 

 ‘உற>க$ ஐயா’ எ�& உபாய� ெச=தாேள $தி�ம.4.06.33.4 

 உபாய� 

அளி 3�_வி.எ7.(அளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 



ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) எ� உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) 

$தி�ம.4.06.34.1 

 அபாய� அற ெக/�� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) விைள�� $தி�ம.4.06.34.2 

 )வாைவ விள 3� )ழி அக�� உ0ேள $தி�ம.4.06.34.3 

 அவாைவ அட கி ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அJச$ 

எ�றாேள $தி�ம.4.06.34.4 

 அ� ெசா$ ெமாழியா0 அ��தவ" ெப.பி0ைள $தி�ம.4.06.35.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெசா$ மடெமாழி சீ, உைட7 ேசயிைழ $தி�ம.4.06.35.2 

 தJச� எ�& எ.ணி� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) 

ேபா�&வா, 3 $தி�ம.4.06.35.3 

 இ�ெசா$ 

அளி 3�_வி.எ7.(அளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இைறவி எ�றாேர $தி�ம.4.06.35.4 

 ஆ, உயிரா@� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ" ெப._ெப.(ெப._ெப.) பி0ைள 

$தி�ம.4.06.36.1 

 கா, இய$ ேகாைதய0 காரணி நாரணி $தி�ம.4.06.36.2 

 ஊ��_ெப.எ7.(ஊ,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உயி�� 

உல3�_ெப.(உல3_ெப.+உ�_சா5.) ஒ/ கி/� $தி�ம.4.06.36.3 

 ேகா5 எ� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) 3லாவி நி�றாேள $தி�ம.4.06.36.4 

 3லாவிய ேகால  3ம5_ெப.(3ம5_ெப.) எ� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) 

$தி�ம.4.06.37.1 

 நிலாவி இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெந/நா0 

அைண��� $தி�ம.4.06.37.2 



 உலாவி இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ7சியி� உ0ேள 

$தி�ம.4.06.37.3 

 கலாவி இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கைல� தைலயாேள 

$தி�ம.4.06.37.4 

 கைல�தைல ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) ஓ, க. உைட  க.M0 $தி�ம.4.06.38.1 

 �ைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) 

�ய>கி_வி.எ7.(�ய>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.38.2 

 சிைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆய ெத5விைன 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.38.3 

 அைல�த_ெப.எ7.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) P>_ெப.அ.(P�_ெப.அ.) 

ெகா�பின0 அ>3 இ��தாேள $தி�ம.4.06.38.4 

 இ��தன0 ஏ�திைழ எ� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) ேமவி" $தி�ம.4.06.39.1 

 ெபா��திய_ெப.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நா$விர$ # கன0 

#$லி� $தி�ம.4.06.39.2 

 தி��திய தாMவி$ ேச,�� உட� ஒ�றி $தி�ம.4.06.39.3 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

எ=தின0_வி.�.(எ=�_வி.+இ�_இ.கா.+அ0_பட,.ஒ�.) ஆதியி� ஆேள 

$தி�ம.4.06.39.4 

 ஆதி அனாதி அகாரணி காரணி $தி�ம.4.06.40.1 

 ேசாதிய ேசாதி )கபர )�த5 $தி�ம.4.06.40.2 

 மா� சமாதி மேனா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம>கலி $தி�ம.4.06.40.3 



 ஓதி எ� உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உட� இைய�தாேள 

$தி�ம.4.06.40.4 

 இைய�தன0 ஏ�திைழ எ� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) ேமவி $தி�ம.4.06.41.1 

 நய�தன0_வி.�.(நய_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ0_பட,.ஒ�.) அ>ேக 

நம சிவ எ�9� $தி�ம.4.06.41.2 

 அய� தைன ேயா�� பத�_ெப.(பத�_ெப.) அ� 

ப�&�_ெப.எ7.(ப�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.41.3 

 ெபய,�தன0 ம�&� பித�& அ&�தாேள $தி�ம.4.06.41.4 

 பித�றி  கழி�தன, ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மனித, $தி�ம.4.06.42.1 

 �ய�றியி� ��தி அ�G� �த$வி $தி�ம.4.06.42.2 

 கய$_ெப.(கய$_ெப.) திக6 � க.M� க�பைல7 ெசIவா= $தி�ம.4.06.42.3 

 �க��_ெப.(�க�_ெப.+அ��_சா5.) அ�0 ேநா க�� �� உ0ள� ஆேம 

$தி�ம.4.06.42.4 

 உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) இதய�� 

ெந�ச��_ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ��_சா5.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 2�&0 

$தி�ம.4.06.43.1 

 பி0ைள� தட�_ெப.(தட�_ெப.) உ0ேள ேபச" பிற�த� $தி�ம.4.06.43.2 

 வ0ள$ தி�வி� வயி�றி� உ0 மா மாைய  $தி�ம.4.06.43.3 

 க0ள ஒளியி� க��� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

க�னிேய $தி�ம.4.06.43.4 

 க�னி@� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) அழி�தில0 காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) 

$தி�ம.4.06.44.1 

 ��னி_வி.எ7.(��9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அ� ஐவைர" ெப�றன0 

H=ெமாழி $தி�ம.4.06.44.2 



 ப�னிய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) N$ பகவ�� அ>3 உள $தி�ம.4.06.44.3 

 எ�ேன இ� மாைய இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) அ� தாேன $தி�ம.4.06.44.4 

 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) அ� ச�தி ெவளிய� எ� அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) 

$தி�ம.4.06.45.1 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) அ� #.ணிய, ேபாக��0 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

$தி�ம.4.06.45.2 

 ெத�0 அ� சி�ைதைய� ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) எ�& எ.ணி$ 

$தி�ம.4.06.45.3 

 அ�0 அ� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ� ஆதி" 

பிராேன $தி�ம.4.06.45.4 

 ஆதி அனாதி@� ஆய பராச�தி $தி�ம.4.06.46.1 

 பாதிபரா பைர ேம$ உைற ைப�ெதா% $தி�ம.4.06.46.2 

 மா� சமாதி மேனா�மணி ம>கலி $தி�ம.4.06.46.3 

 ஓ�� எ� உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உட� �கி6�தாேள 

$தி�ம.4.06.46.4 

 ஓதிய வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) கைலயி� உய,கைல $தி�ம.4.06.47.1 

 ஆதியி$ ேவதேம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) எ�& அறிகில, $தி�ம.4.06.47.2 

 சாதி@� ேபத�� த��வ� ஆ= நி�ப0 $தி�ம.4.06.47.3 

 ஆதி எ�& ஓதின0 ஆவி� கிழ�திேய $தி�ம.4.06.47.4 

 ஆவி� கிழ�தி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஆவ/ த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) 

�ைற_ெப.(�ைற_ெப.) $தி�ம.4.06.48.1 

 நாவி� கிழ�தி நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

#க6��_வி.எ7.(#க6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ�தி/� $தி�ம.4.06.48.2 



 ேதவி� கிழ�தி தி� ஆ� சிவ ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) $தி�ம.4.06.48.3 

 ேமD� கிழ�தி விைன க%�தாேள $தி�ம.4.06.48.4 

 விைன க%�தா, உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உ0 ஒளி ேமவி� 

$தி�ம.4.06.49.1 

 தைன அைட�ேதா, 3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) த��வமா= நி�ப0 

$தி�ம.4.06.49.2 

 எைன அ%ைம ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஏ�திைழ ஈச� $தி�ம.4.06.49.3 

 கணவைன  காண அனாதி@� ஆேம $தி�ம.4.06.49.4 

 ஆதி அனாதி அகாரணி காரணி $தி�ம.4.06.50.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) அ� ஆ=�தன0 ேவதிய, கா= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.06.50.2 

 ேசாதி தனி7 )ட, ெசாYப� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.06.50.3 

 பாதி பராபைர ப�னிர./ ஆதிேய $தி�ம.4.06.50.4 

 அள�ேத� அக$ இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) அ�த�� ஈ&� 

$தி�ம.4.07.01.1 

 அள�ேத� அக$ இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) ஆதி" பிராைன 

$தி�ம.4.07.01.2 

 அள�ேத� அக$ இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) ஆெணா/ ெப.M� 

$தி�ம.4.07.01.3 

 அள�ேத� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ�0 

ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உண,�ேதேன $தி�ம.4.07.01.4 



 உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இல, ஈசைன 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெச= ச�தி $தி�ம.4.07.02.1 

 #ண,�த� Pரண� #.ணிய, த>க0 $தி�ம.4.07.02.2 

 கண>கைள� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�0 ெச=கி�ற க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

$தி�ம.4.07.02.3 

 ெகாண,�த வழிெகா./ 3�பக� ஆேம $தி�ம.4.07.02.4 

 3�ப  களி&_ெப.(களி&_ெப.) ஐ��� ேகாெலா/ பாக9� $தி�ம.4.07.03.1 

 வ�பி$ திக!�_ெப.எ7.(திக6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மணி�% 

வ.ண9� $தி�ம.4.07.03.2 

 இ�ப  கலவி இனி� உைற ைதய�� $தி�ம.4.07.03.3 

 அ�பி$ கலவி உ0 ஆ= ஒழி�தாேர $தி�ம.4.07.03.4 

 இ�ப  கலவியி$ இ*/ எ!கி�ற� ஓ, $தி�ம.4.07.04.1 

 அ�பி$ #க வ$ல� ஆ� எ>க0 அ"ப9� $தி�ம.4.07.04.2 

 ��ப  3ழ�பி$ �ய, உ&� பாச��0 $தி�ம.4.07.04.3 

 எ�பி$ பராச�தி எ� அ�ைம தாேன $தி�ம.4.07.04.4 

 எ� அ�ைம எ� அ"ப� எ�9� ெச� 3 அ�& $தி�ம.4.07.05.1 

 உ� அ�ைம ஊழி� தைலவ9� அ>3 உள� $தி�ம.4.07.05.2 

 ம� அ�ைம ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ம�வி உைர 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.07.05.3 

 பி� அ�ைம ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேப, ந�தி 

தாேன $தி�ம.4.07.05.4 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ேம$ உைறகி�ற த.மல, நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

�க� $தி�ம.4.07.06.1 



 பா, ேம$ இ�"ப� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) N& தா�_த�.).(தா�_த�.).) உள 

$தி�ம.4.07.06.2 

 P ேம$ உைறகி�ற ேபா� அக� 

வ�தன0_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ0_பட,.ஒ�.) 

$தி�ம.4.07.06.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ேம$ உைறகி�ற நாயகி ஆைணேய $தி�ம.4.07.06.4 

 ஆைணய� ஆ= 

அ��தா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அ���_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 

இ��தவ, $தி�ம.4.07.07.1 

 மா. ஐய� ஆய மன�ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ� கி" 

பி� $தி�ம.4.07.07.2 

 பா6நய� ஆய பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) அறி�தபி� $தி�ம.4.07.07.3 

 தா0நய� ஆய அனாதன� தாேன $தி�ம.4.07.07.4 

 தாேன எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ�த��வ நாயகி 

$தி�ம.4.07.08.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேந, எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

மதிைய விள கின0 $தி�ம.4.07.08.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேந, எ!கி�ற தBப�� ஒளி@ட� $தி�ம.4.07.08.3 

 மாேன நட� உைட ம�& அறியேீர $தி�ம.4.07.08.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆன மாைய@� ஐ�#ல  <*ட�� $தி�ம.4.07.09.1 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆன ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) அ�0 அ� ேச5$ 

$தி�ம.4.07.09.2 

 பிறியா அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிவா, உள� 

ேபM�_ெப.எ7.(ேபM_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.07.09.3 



 ெநறி ஆய சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) 

நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேள 

$தி�ம.4.07.09.4 

 இரD� பக�� இலாத இட�ேத $தி�ம.4.07.10.1 

 3ரவ�_ெப.(3ரவ�_ெப.) ெச=கி�ற 3ழலிைய நா% $தி�ம.4.07.10.2 

 அரவ� ெச=யாம$ அ�Gட� H>க" $தி�ம.4.07.10.3 

 ப�வ�_ெப.(ப�வ�_ெப.) 

ெச=யாத_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெச=_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஓ, பால9� 

ஆேம $தி�ம.4.07.10.4 

 பால9� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பரா ச�தி 

த�ெனா/_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ/_க�.ேவ.) $தி�ம.4.07.11.1 

 ேம$ அMகா வி�� நாத>க0 வி*%ட $தி�ம.4.07.11.2 

 2ல� அ� ஆ� எ9� ��தி 3 ேந,பட7 $தி�ம.4.07.11.3 

 சாலD� ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த� பர�தாேள 

$தி�ம.4.07.11.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பரா ச�தி நB0 பர� 

த�ெனா/_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ/_க�.ேவ.) $தி�ம.4.07.12.1 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறி ஞான�� இ7ைச@� 

ஆ= நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.07.12.2 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) 

கி5யா ச�தி ந.ணேவ $தி�ம.4.07.12.3 

 ம�ற� அவ�&0 ம�வி/� தாேன $தி�ம.4.07.12.4 



 ம� ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ம>ைக@� தா9� உடேன 

$தி�ம.4.07.13.1 

 உ� ஒ�� நி�றைம ஒ�&� 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.4.07.13.2 

 க� ஒ�� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கல>கின ேபா� 

$தி�ம.4.07.13.3 

 தி� ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) சி�ைத 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) 

நி�றாேன $தி�ம.4.07.13.4 

 சி�ைதயி� உ0ேள தி5@� சிவ ச�தி $தி�ம.4.07.14.1 

 வி��D� நாத�� ஆேய வி5�தன0 $தி�ம.4.07.14.2 

 ச�திர Pமி சடாத5 சா�தவி $தி�ம.4.07.14.3 

 அ�த� ஒ/ ஆதி அதா� வ.ண� தாேள $தி�ம.4.07.14.4 

 ஆறி இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�த பேயாத5 

$தி�ம.4.07.15.1 

 மாறி இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வழி அறிவா, இ$ைல 

$தி�ம.4.07.15.2 

 ேதறி இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ந$தBப�� ஒளி@ட� 

$தி�ம.4.07.15.3 

 ஊறி இ��தன0 உ0 உைடயா, ேக $தி�ம.4.07.15.4 

 உைடயவ� அ>கி உ��திர ேசாதி $தி�ம.4.07.16.1 



 விைட அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஏறி 

விள>கி_வி.எ7.(விள>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.07.16.2 

 கைடயவ, ேபாயி/� 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

ெந�ச��_ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ��_சா5.) $தி�ம.4.07.16.3 

 அைட அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சாதக, தாேம 

$தி�ம.4.07.16.4 

 தா� ேம$ உைறவிட� மா& இத6_ெப.(இத6_ெப.) ஆன� $தி�ம.4.07.17.1 

 பா, ேம$ இத6_ெப.(இத6_ெப.) பதி� எ*%� இ�N& உள $தி�ம.4.07.17.2 

 P ேம$ உைறகி�ற #.ணிய� 

வ�தன0_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ0_பட,.ஒ�.) 

$தி�ம.4.07.17.3 

 பா, ேம$ உைறகி�ற ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) ெதா%யாேள $தி�ம.4.07.17.4 

 ைப>ெகா%யாG� பரம� இ��திட� $தி�ம.4.07.18.1 

 தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) ஆக� திக6 த� ேசாதி ஆ� 

$தி�ம.4.07.18.2 

 வி._ெப.(வி._ெப.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

விள>கி_வி.எ7.(விள>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வ�தலா$ 

$தி�ம.4.07.18.3 

 ெப._ெப.(ெப._ெப.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) ஆக நட�த� உலேக $தி�ம.4.07.18.4 

 நட�த� அ� மல, நா�ட� அJசா= $தி�ம.4.07.19.1 

 இ��தன, க�னிக0 எ*/ட� ஒ�றா=" $தி�ம.4.07.19.2 



 பட,�த� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வழி ப>கய�� உ0ேள $தி�ம.4.07.19.3 

 ெதாட,�த� உ0வழி ேசாதி அ/�ேத $தி�ம.4.07.19.4 

 அ/ 3� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஆதி இ�"பிட� $தி�ம.4.07.20.1 

 எ/ 3� _ெப.எ7.(எ/_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) இ$ அக�� உ0ள� $தி�ம.4.07.20.2 

 ம/ 3�_ெப.எ7.(ம/_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ம�தக�ேத 

ெசல_3ைற.எ7.(ெச$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.07.20.3 

 �/ 3� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) �7 ச�ர�ேத $தி�ம.4.07.20.4 

 �7 ச�ர�ேத எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �ைள7 )ட, 

$தி�ம.4.07.21.1 

 எ7_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+7_ஒ�.) ச�ர��� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஓ%ட  $தி�ம.4.07.21.2 

 ைக7 ச�ர��  கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 ஒளிெபற 

$தி�ம.4.07.21.3 

 எ7ச�ர��� இ��தன0 தாேன $தி�ம.4.07.21.4 

 இ��தன0 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆ& ஒ/ நா$ ஆ= 

$தி�ம.4.07.22.1 

 பர�தன_வி.�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ப�.) வா@ திைச 

திைச ேதா&� $தி�ம.4.07.22.2 

 3வி�தன ��தி� �க ஒளி 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.07.22.3 

 நட�த� ேதற$ அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) அ�ேப $தி�ம.4.07.22.4 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) அ�ன க.ணி அ5ைவ மேனா�மணி $தி�ம.4.07.23.1 



 ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) அ�ன F. இைட ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

3லாவிய $தி�ம.4.07.23.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� ெச= யா ைக ெசறிகம6 நா0ெதா&� $தி�ம.4.07.23.3 

 ந�பைன ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நவி�கி�றாேள $தி�ம.4.07.23.4 

 நவி�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) நா$ மைற7 

ச�தி $தி�ம.4.07.24.1 

 �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ெபாதி பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $தி�ம.4.07.24.2 

 அகில�� அ.ட� �!�� ெச�மா�� $தி�ம.4.07.24.3 

 #க�� �7ேசாதி #ைனய_3ைற.எ7.(#ைன_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�பாேள 

$தி�ம.4.07.24.4 

 #ைனய_3ைற.எ7.(#ைன_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா0 

#வன��_ெப.(#வன�_ெப.+அ��_சா5.) இைற எ>க0 $தி�ம.4.07.25.1 

 வைனய வ$லா0 அ.ட ேகா%க0 உ0ேள $தி�ம.4.07.25.2 

 #ைனய_3ைற.எ7.(#ைன_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா0 ம.டல�� ஒளி 

த�ைன" $தி�ம.4.07.25.3 

 #ைனய_3ைற.எ7.(#ைன_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லாைள@� 

ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ�ேபேன $தி�ம.4.07.25.4 

 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ�ேப� #வனா பதி 

அ�ைம எ� $தி�ம.4.07.26.1 

 ஆ�ற$_ெப.(ஆ�ற$_ெப.) உ0 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ" ெப._ெப.(ெப._ெப.) பி0ைள $தி�ம.4.07.26.2 



 சீ�ற� க%�த தி� Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) ேசயிைழ $தி�ம.4.07.26.3 

 <�ற� �ர கி�ற ேகா0 ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) ெதா%ேய $தி�ம.4.07.26.4 

 ெதா%யா, தட ைக7 )ேகாதய )�த5 $தி�ம.4.07.27.1 

 வ%வா, தி5#ைர ஆ� ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) ச>ைக7 $தி�ம.4.07.27.2 

 ெச%யா, விைன ெகட7 ேச,வைர எ�& எ�& $தி�ம.4.07.27.3 

 அ%யா, விைன ெக/��_வி.எ7.(ெக/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆதி@� 

ஆேம $தி�ம.4.07.27.4 

 ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) இைச" பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விேயாம�தி� 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) $தி�ம.4.07.28.1 

 ப$ இைச" பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) த� 

ைப>_ெப.அ.(ைப>_ெப.அ.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) $தி�ம.4.07.28.2 

 #$_ெப.(#$_ெப.) இைச" பாைவைய" ேபாக��ர�தி*/ $தி�ம.4.07.28.3 

 வ$ இைச" பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) #3�தாேள 

$தி�ம.4.07.28.4 

 தாவி� தவ" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) தானவ� எ� இைற $தி�ம.4.07.29.1 

 பாவி�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பைட கி�ற கால�� $தி�ம.4.07.29.2 

 ேமவி" பரா ச�தி ேமெலா/ கீ6 

ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.07.29.3 

 ஆவி 3� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ� தாேன $தி�ம.4.07.29.4 

 அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) எ�பா, அவைன 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.4.07.30.1 



 கதி வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஓ, காரண� காணா, 

$தி�ம.4.07.30.2 

 ம� வி5 P>_ெப.அ.(P�_ெப.அ.) 3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) மா 

ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) ந>ைக $தி�ம.4.07.30.3 

 தித� அ� உ�னா,க0 ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறியாேர $தி�ம.4.07.30.4 

 நாலித6 ஆறி$ வி,�த� ெதா.V& $தி�ம.4.08.001.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) இத6_ெப.(இத6_ெப.) ஆனைவ நா�ப�� நா$ உள 

$தி�ம.4.08.001.2 

 பா$ இத6_ெப.(இத6_ெப.) ஆனவ0 ப>கய� 2லமா=� $தி�ம.4.08.001.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) இத6_ெப.(இத6_ெப.) ஆகி� த5�� இ��தாேள 

$தி�ம.4.08.001.4 

 த5�� இ��தா0 அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ஒளி 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.002.1 

 வி5�� இ��தா0 அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) ேவத" 

ெபா�ைள  $தி�ம.4.08.002.2 

 3றி��_வி.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தா0 

அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) <றிய ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) 

$தி�ம.4.08.002.3 

 மறி�� இ��தா0 அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) மா� ந$லாேள 

$தி�ம.4.08.002.4 

 மா� ந$லாG� மணாள� இ��திட" $தி�ம.4.08.003.1 

 பாதி ந$லாG� பகவ9� ஆன� $தி�ம.4.08.003.2 



 ேசாதி ந$லாைள� �ைண" ெப=ய வ$லி, ஏ$ $தி�ம.4.08.003.3 

 ேவதைன தB, த�� ெவ0ளைட ஆேம $தி�ம.4.08.003.4 

 ெவ0_ெப.எஅ.(ெவ0_ெப.அ.) அைடயா� இ� மா மி3 மா மல,  $தி�ம.4.08.004.1 

 க0 அைடயா, அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கம6 3ழலா, மன $தி�ம.4.08.004.2 

 ம0 அைடயா9� வைக� திற�_ெப.(திற�_ெப.) ஆ= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.004.3 

 ெப._ெப.(ெப._ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா5.) பிறவி ெப._ெப.(ெப._ெப.) ஆேம 

$தி�ம.4.08.004.4 

 ெப._ெப.(ெப._ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப.ைண" #ண,�தி/� 

ேபைதைம $தி�ம.4.08.005.1 

 ெப._ெப.(ெப._ெப.) இைட ஆM� 

பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.4.08.005.2 

 ெப._ெப.(ெப._ெப.) உைட ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) எ� பிற"# 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈ, கி�ற $தி�ம.4.08.005.3 

 ெப._ெப.(ெப._ெப.) உைட ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) இைட" ேப7) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.4.08.005.4 

 ேப7) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தைக $தி�ம.4.08.006.1 

 மா7) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி மேனா�மணி 

ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) ஆ� $தி�ம.4.08.006.2 



 கா7) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி கடDGட� 

#ண,��_வி.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.006.3 

 ஆ7) அ�& எ� உ0 #3�� ஆலி 3� தாேன $தி�ம.4.08.006.4 

 ஆலி 3� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) அ5ைவ மேனா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

$தி�ம.4.08.007.1 

 பாலி�� உலகி$ பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெப._ெப.(ெப._ெப.) ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.08.007.2 

 ேவைல� தைலவிைய ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) �த$விைய $தி�ம.4.08.007.3 

 ஆலி�� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) உக�� நி�றாேன $தி�ம.4.08.007.4 

 உக�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ந�பி 

ஒ0_ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) க.ேணா/ $தி�ம.4.08.008.1 

 உக�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �ைழ #க 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.008.2 

 உக�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலக>க0 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.4.08.008.3 

 உக�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ�ேறா ெதா3�ேத 

$தி�ம.4.08.008.4 

 3�� �ைல7சி 3ைழ�த ம�>கின0 $தி�ம.4.08.009.1 

 ��தி வி5�த_ெப.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) )ண>கின0 H ெமாழி 

$தி�ம.4.08.009.2 



 ெதா�த க��� அ� ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கிேலேன 

$தி�ம.4.08.009.4 

 ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணாத அழ$ ெபாதி 

ம.டல� $தி�ம.4.08.010.1 

 ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணா� திைக�� அ>3 

இ�"பா,க0 $தி�ம.4.08.010.2 

 ெவ$ல ஒ.ணாத விைன� தனி நாயகி $தி�ம.4.08.010.3 

 ம$ல ஒ.ணாத மேனா�மணி தாேன $தி�ம.4.08.010.4 

 தாேன இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) தா>கி வி.ணா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.08.011.1 

 தாேன )/� அ>கி ஞாயி&� தி>கG� $தி�ம.4.08.011.2 

 தாேன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழி ைதய�� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.08.011.3 

 தாேன வடவைர� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) க.ேண 

$தி�ம.4.08.011.4 

 க. உைடயாைள  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இ��தவ, $தி�ம.4.08.012.1 

 ம._ெப.(ம._ெப.) உைடயாைர மனி�த5$ <*/ ஒணா" $தி�ம.4.08.012.2 

 ப. உைடயா,க0 பைத"# அ�& இ��தவ, $தி�ம.4.08.012.3 

 வி._ெப.(வி._ெப.) உைடயா,கைள ேம$ உற  க.ேட $தி�ம.4.08.012.4 

 க./ எ. திைச@� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வ�� 

க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) $தி�ம.4.08.013.1 



 ப./ எ. திைச@� பராச�தியா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.08.013.2 

 வி./_ெப.(வி./_ெப.) எ. திைச@� விைரமல, ைக  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.013.3 

 ெதா./ எ. திைச@� ெதாழ 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க�னிேய $தி�ம.4.08.013.4 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ஒளி என 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) $தி�ம.4.08.014.1 

 ம�னி இ� கி�ற மாளிைக ெச�நிற� $தி�ம.4.08.014.2 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) இ�"பிட� ேச, பதினா& உட� $தி�ம.4.08.014.3 

 ப�னி இ�"ப" பராச�தி ஆேம $தி�ம.4.08.014.4 

 பரா ச�தி எ�& எ�& ப$ வைகயா�� $தி�ம.4.08.015.1 

 தரா ச�தி ஆன தைல" பிரமாணி $தி�ம.4.08.015.2 

 இராச�தி யாமள ஆகம�தா0 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.015.3 

 3ராச�தி ேகால� பல உண,�ேதேன $தி�ம.4.08.015.4 

 உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உல3_ெப.(உல3_ெப.) 

ஏைழ@� ேயாகினி ச�தி $தி�ம.4.08.016.1 

 உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயிரா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உ�னத� ஈச� $தி�ம.4.08.016.2 



 #ண,��_வி.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

கால��" ேபாக� அ�ஆதி $தி�ம.4.08.016.3 

 இைண�� பர� எ�& இைச��_வி.எ7.(இைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) தாேன $தி�ம.4.08.016.4 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெப��தைக 

எ�ெப�மா9� $தி�ம.4.08.017.1 

 ெபா� அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) க$வி@� ேபாக�� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.017.2 

 ம�வ  3ழலி மேனா�மணி ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) $தி�ம.4.08.017.3 

 அ� அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) க$வி@0 ஆ@ழி ேயாகேம $தி�ம.4.08.017.4 

 ேயாக ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ச�தி ஒளி படீ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.018.1 

 ேயாக ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ச�தி ஒளி �க�_ெப.(�க�_ெப.) ெத�3 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.018.2 

 ேயாக ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ச�தி உதர ந/ 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.018.3 

 ேயாக ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ச�தி தா0_ெப.(தா0_ெப.) உ�தர� ேதேர 

$தி�ம.4.08.018.4 

 ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ேம$ ஆ� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ>கிேயா/ உற $தி�ம.4.08.019.1 

 வா,�� எ! மாைய@� ம�த� அதா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.08.019.2 

 ஓ,�� எ! வி��D� நாத�� ஓ>கிட  $தி�ம.4.08.019.3 



 <,��_வி.எ7.(<,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! கி�றன0 

ேகா$வைளதாேன $தி�ம.4.08.019.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ஆ& எ*/ அ� ஆ� பைர 3 உ0மிைச 

$தி�ம.4.08.020.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ஆ&� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஏ!� சமகைல 

$தி�ம.4.08.020.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன வி�� சகேம பர� எ9� $தி�ம.4.08.020.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� பரவாதைன என� த கேத $தி�ம.4.08.020.4 

 த க பராவி�ைத தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ�பா� ஏழி$ $தி�ம.4.08.021.1 

 த 3 எ! ஓ�� திர� ெசா$ல7 ெசா$லேவ $தி�ம.4.08.021.2 

 மி கி/� எ. ச�தி ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) �  

க.ணி $தி�ம.4.08.021.3 

 ெதா க கைதேயா/ ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ��திைர யாேள 

$தி�ம.4.08.021.4 

 ��திைர 2�றி� �%�த_ெப.எ7.(�%_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெம=J 

ஞான�தா0 $தி�ம.4.08.022.1 

 த��வமா= அ$ல வாய சகல�தா0 $தி�ம.4.08.022.2 

 ைவ�த பராபரனாய பராபைர $தி�ம.4.08.022.3 

 ச�தி@� ஆன�த ச�தி@� ெகா>ேக $தி�ம.4.08.022.4 

 ெகா>3_ெப.(ெகா>3_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ7.(ஈ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெகா�பி� 3��ைப  3லா� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) $தி�ம.4.08.023.1 

 ெபா>கிய_ெப.எ7.(ெபா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3>3ம�� ஒளி 

ெபா��தின0 $தி�ம.4.08.023.2 



 அ>3ச பாச� எ9� அகில� கனி $தி�ம.4.08.023.3 

 த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) மைன தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

அறிவாேய $தி�ம.4.08.023.4 

 வா@� மன�� கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மேனா�மணி 

$தி�ம.4.08.024.1 

 ேப@� கண�� ெப5�_ெப.(ெப5�_ெப.) உைட" ெப._ெப.(ெப._ெப.) பி0ைள 

$தி�ம.4.08.024.2 

 ஆ@� அறிD� கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அரச9 3� 

$தி�ம.4.08.024.3 

 தா@� மகG� தார�� ஆேம $தி�ம.4.08.024.4 

 தார�� ஆ3வ0 த��வமா= நி�ப0 $தி�ம.4.08.025.1 

 காரண கா5ய� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல"பின0 $தி�ம.4.08.025.2 

 Pரண வி�� ெபாதி�த #ராதனி $தி�ம.4.08.025.3 

 பா, அளவா� திைச ப�� உைடயாேள $தி�ம.4.08.025.4 

 ப�� �க�_ெப.(�க�_ெப.) உைடயா0 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பராச�தி 

$தி�ம.4.08.026.1 

 ைவ�தன0 ஆ& அ>க நா�ட� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) $தி�ம.4.08.026.2 

 ஒ�தன0 ஆதார� ஒ�&ட� ஓ>கிேய $தி�ம.4.08.026.3 

 நி�தமா= நி�றா0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ0_பட,.ஒ�.) எ� ேந, இைழ 

<ேற $தி�ம.4.08.026.4 

 <றிய க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 3லாய #�வ�த0 $தி�ம.4.08.027.1 



 சீறிய0 ஆ= உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� திக6�தவ0 $தி�ம.4.08.027.2 

 ஆ5ய ந>ைக அ�த பேயாத5 $தி�ம.4.08.027.3 

 ேப, உயி, ஆளி பிறிD அ&�தாேள $தி�ம.4.08.027.4 

 பிறிD இ�றி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெப��தைக" 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $தி�ம.4.08.028.1 

 3றி ஒ�றி நி�றி/� ேகாமள  ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) $தி�ம.4.08.028.2 

 ெபாறி ஒ�றி நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

#ண,7சி_ெப.(#ண,7சி_ெப.) ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆ>ேக $தி�ம.4.08.028.3 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஒ�ற 

நினறன0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ0_பட,.ப�.) ஆ, உயி, 

உ0ேள $தி�ம.4.08.028.4 

 உ0ள�தி� உ0ேள உட� இ��தவ, ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) த� $தி�ம.4.08.029.1 

 க0ள�ைத நB கி  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உடேன 

#$கி  $தி�ம.4.08.029.2 

 ெகா0ள� தவெநறி <%ய இ�ப�� $தி�ம.4.08.029.3 

 வ0ள$ தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) ம�*%" #5�ேத $தி�ம.4.08.029.4 

 #5�� அ�0 ெச=கி�ற ேபாகமா ச�தி $தி�ம.4.08.030.1 

 இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 ெச=கி�ற 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.4.08.030.2 

 ெபா��தி_வி.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #த$வி_ெப.(#த$வி_ெப.) P 

வ.ண�� $தி�ம.4.08.030.3 



 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இல கி$ இனி� இ��தாேள 

$தி�ம.4.08.030.4 

 இ��தன0 ஏ�திைழ எ� உள� ேமவி� $தி�ம.4.08.031.1 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) #ண,7சியி$ 

ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�னி $தி�ம.4.08.031.2 

 நிர�தர� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நிரதி சய ெமா/ 

$தி�ம.4.08.031.3 

 ெபா��த_3ைற.எ7.(ெபா���_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இல கி$ 

#ண,7சி_ெப.(#ண,7சி_ெப.) அ�ேவ $தி�ம.4.08.031.4 

 அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) எ�9� அவாவிைன நB கி� 

$தி�ம.4.08.032.1 

 �தி அ� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) )ழி உற ேநா கி$ 

$தி�ம.4.08.032.2 

 விதி அ� த�ைன@� ெவ�றிட$ 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.032.3 

 மதிமலரா0 ெசா�ன_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ம.டல� 

2�ேற $தி�ம.4.08.032.4 

 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ம.டல� ேமாகினி ேச,விட� $தி�ம.4.08.033.1 

 எ�& உள ஈரா& எ!கைல உ7சியி$_ெப.(உ7சி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) 

$தி�ம.4.08.033.2 

 ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இல 3ற 

ஆ3த$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) மாமாைய $தி�ம.4.08.033.3 

 ஏ�றன0 ஏ6 இற./_ெப.(இர./_ெப.) இ��ெவா/ ஈேற $தி�ம.4.08.033.4 



 இ��வினி�& எ! நாத� இரவி ேபா$ $தி�ம.4.08.034.1 

 வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பி� நா கி� மதி�� எ!� 

க.ட�தி$ $தி�ம.4.08.034.2 

 உ�திய ேசாதி இதய�� எ!� ஒலி $தி�ம.4.08.034.3 

 இ��வி� ேம$ உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ஈ& அ� தாேன 

$தி�ம.4.08.034.4 

 ஈ& அ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) �த$ எ. இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $தி�ம.4.08.035.1 

 மா&த$ இ�றி மேனா வசமா= எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) $தி�ம.4.08.035.2 

 H& அ� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) )க�த7 )ழி 

அ� $தி�ம.4.08.035.3 

 ேப& அ� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேள $தி�ம.4.08.035.4 

 இ��தன0 ஏ�திைழ ஈ& அ� இலாக� $தி�ம.4.08.036.1 

 தி��திய ஆன�த� ெச$ ெநறி ந.ணி" $தி�ம.4.08.036.2 

 ெபா���_வி.(ெபா���_வி.) #வன>க0 

ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஏ�தி_வி.எ7.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.036.3 

 வ��த_3ைற.எ7.(வ���_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இ��தன0 

ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) ந$லாேள $தி�ம.4.08.036.4 

 ம>ைக@� மார9� த�ெமா/ <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.037.1 

 அ>3லி <*% அக�#ற� பா,�தன, $தி�ம.4.08.037.2 



 ெகா>ைக ந$லாG� 3மார,க0 ஐவ�� $தி�ம.4.08.037.3 

 த>களி� ேமவி7 சட>3 ெச=தாேர $தி�ம.4.08.037.4 

 சட>3 அ� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) #5வா,க0 $தி�ம.4.08.038.1 

 கட�தனி� உ0ேள க��வ, ஆகி$ $தி�ம.4.08.038.2 

 ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ேசாதி �ைள வழி 

ஏறி $தி�ம.4.08.038.3 

 அட>கி/� அ�பின� ஆயிைழ பாேல $தி�ம.4.08.038.4 

 பாலி�� இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பனிமல, 

ஆறி9� $தி�ம.4.08.039.1 

 ஆலி�� இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அவ�றி� அக� ப% $தி�ம.4.08.039.2 

 சீல�ைத நB க� திக6�� எ! ம�திர� $தி�ம.4.08.039.3 

 2ல�� ேம$ அ� ��� அ� ஆேம $தி�ம.4.08.039.4 

 ��� வதன�தி �க�_ெப.(�க�_ெப.) ெதா&� �  க.ணி $தி�ம.4.08.040.1 

 ச�தி சதி5 சகளி சடாத5 $தி�ம.4.08.040.2 

 ப��  கர�தி பராபர� ைப�ெதா% $தி�ம.4.08.040.3 

 வி�தகி எ� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) ேமவி நி�றாேள $தி�ம.4.08.040.4 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ம.டல� 2�&ட� கீ6 

எ5 $தி�ம.4.08.041.1 

 தாவிய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) பத� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) மதிய� கதி, 

$தி�ம.4.08.041.2 



 2வ�� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) �த$வியா= 

��நி�பா, $தி�ம.4.08.041.3 

 ஓவி9� ேமலி/� உ0 ஒளி ஆேம $தி�ம.4.08.041.4 

 உ0 ஒளி 2 இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஓ>கிய_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ>க>க0 $தி�ம.4.08.042.1 

 ெவ0_ெப.எஅ.(ெவ0_ெப.அ.) ஒளி அ>கியி� ேமவி அவெரா/� $தி�ம.4.08.042.2 

 க0 அவி6 ேகாைத  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உடேன 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.08.042.3 

 ெகா0ள_3ைற.எ7.(ெகா0_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வி)�தி  

ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) அ�த� ஆேம $தி�ம.4.08.042.4 

 ெகா%ய_ெப.அ.(ெகா%ய_ெப.அ.) திேரைக 3�உ0 இ�"ப" $தி�ம.4.08.043.1 

 ப% அ�வா, உைன" ைப>_ெப.அ.(ைப>_ெப.அ.) கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) ஈச� 

$தி�ம.4.08.043.2 

 வ%D அ� ஆன�த� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �ைறேய 

$தி�ம.4.08.043.3 

 இ/ �த$ ஆ& அ>க� ஏ�திைழயாேள $தி�ம.4.08.043.4 

 ஏ�திைழ யாG� இைறவ,க0 2வ�� $தி�ம.4.08.044.1 

 கா�தார� ஆ&� கைல �த$ ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*/� $தி�ம.4.08.044.2 

 ஆ�த  3ள�தி@� ம�திர, ஆயD� $தி�ம.4.08.044.3 

 சா,�தன, ஏ�த_3ைற.எ7.(ஏ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இ��தன0 ச�திேய 

$தி�ம.4.08.044.4 

 ச�தி எ�பா0 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சாதக" ெப._ெப.(ெப._ெப.) பி0ைள 

$தி�ம.4.08.045.1 



 ��தி 3 நாயகி எ�ப� அறிகில, $தி�ம.4.08.045.2 

 ப�திைய" பாழி$ உ3�த_ெப.எ7.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ"பாவிக0 $தி�ம.4.08.045.3 

 க�திய நா=_ெப.(நா=_ெப.) ேபா$ கத& கி�றாேர $தி�ம.4.08.045.4 

 ஆேர தி�வி� தி�வ% கா.பா,க0 $தி�ம.4.08.046.1 

 ேநேர நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓதி நிைனயD� 

வ$லா, 3  $தி�ம.4.08.046.2 

 கா, ஏ, 3ழலி கமல மல, அ�ன $தி�ம.4.08.046.3 

 சீ, ஏ@� ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) சி�ைத ைவ�தாேள $தி�ம.4.08.046.4 

 சி�ைதயி$ ைவ��7 சிராதியிேல 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.047.1 

 ��ைதயி$ ைவ��� த� 2ல�திேல 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.047.2 

 நி�ைதயி$ ைவயா நிைனD அதிேல ைவ��7 $தி�ம.4.08.047.3 

 ச�ைதயி$ ைவ��7 சமாதி ெச=வ Bேர $தி�ம.4.08.047.4 

 சமாதி ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) க*3� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) �த$ ஆகி7 $தி�ம.4.08.048.1 

 சிவாதி இலா�� சிைல Fதலாைள $தி�ம.4.08.048.2 

 நவாதியி$ ஆக நய��_வி.எ7.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ� ஓதி$ 

$தி�ம.4.08.048.3 

 உவாதி அவG 3ைறவில தாேம $தி�ம.4.08.048.4 

 உைறபதி ேதா&� �ைற�ைற ேமவி $தி�ம.4.08.049.1 



 நைறகம6 ேகாைதைய நா0ெதா� 

ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.049.2 

 மைற@டேன 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ம�&0ள நா�3� $தி�ம.4.08.049.3 

 இைற திைன" ேபாதினி$ எ=திட$ ஆேம $தி�ம.4.08.049.4 

 எ=திட$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இ�விைனயி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) $தி�ம.4.08.050.1 

 ெகா= தளி, ேமனி _ெப.(ேமனி_ெப.+ _ஒ�.) 3ம5_ெப.(3ம5_ெப.) 3லா� 

க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) $தி�ம.4.08.050.2 

 ைம தவ6 க.ணி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மா�5 ைகெயா/ $தி�ம.4.08.050.3 

 ைக தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ�றி  க��� உ&� வாேற $தி�ம.4.08.050.4 

 க��� உ&� கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மன�� 

$தி�ம.4.08.051.1 

 தி��தி இ��தைவ ேச��_ெப.எ7.(ேச,-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நில��_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா5.) $தி�ம.4.08.051.2 

 ஒ��திைய உ�னி உண,�தி/� ம.ேம$ $தி�ம.4.08.051.3 

 இ��தி/� எ. 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) எ=த�� ஆ3ேம $தி�ம.4.08.051.4 

 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஏறி அக�ப%யா� என 

$தி�ம.4.08.052.1 

 ஓம எ�& ஓதி எ� உ0 ஒளியா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.08.052.2 



 தாம ந&�_ெப.அ.(ந&�_ெப.அ.) 3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) ைதயைல  

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.4.08.052.3 

 ேசாம ந&_ெப.அ.(ந&_ெப.அ.) மல, 

K%_வி.எ7.(K/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள $தி�ம.4.08.052.4 

 K%/� அ>3ச பாச� �ைள வழி $தி�ம.4.08.053.1 

 </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�வைள  ேகால ைக 

3.%ைக $தி�ம.4.08.053.2 

 நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�பத 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெந/_ெப.அ.(ெந/_ெப.அ.) ��திர� $தி�ம.4.08.053.3 

 ஆ%/� சீ,#ைன ஆடக� ஆேம $தி�ம.4.08.053.4 

 ஆ� அய� மலரா� ஈச� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.4.08.054.1 

 தா� அ% K%_வி.எ7.(K/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ=தின, த� 

பத�_ெப.(பத�_ெப.) $தி�ம.4.08.054.2 

 காம9� சாம� இரவி கன$_ெப.(கன$_ெப.) உட� $தி�ம.4.08.054.3 

 ேசாம9� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ% 

Kட_3ைற.எ7.(K/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�றாேள $தி�ம.4.08.054.4 

 K/� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Kலி கபாலினி 

$தி�ம.4.08.055.1 

 நB/� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மலி ேந, இைழ $தி�ம.4.08.055.2 

 நா% ந/ இைட ஞான� உ�வ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.08.055.3 

 ஆ/� அத� வழி அ.ட �த$விேய $தி�ம.4.08.055.4 



 அ.ட� �தலா= அவனி ப5ய�த� $தி�ம.4.08.056.1 

 க.ட� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல கன� 3ைழ அ$ல� $தி�ம.4.08.056.2 

 க.ட9� க.%@� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

காரண� $தி�ம.4.08.056.3 

 3.%ைக ேகாளிைக க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அதனாேல $தி�ம.4.08.056.4 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உ.டா� அ�� ஆ>3 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) த� பத�_ெப.(பத�_ெப.) $தி�ம.4.08.057.1 

 சால வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தவ�� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) வ�� $தி�ம.4.08.057.2 

 ேகாலி வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3வி�த பதைவ ேயா/ 

$தி�ம.4.08.057.3 

 ஏல வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈ.% இ��தன0 ேமேல 

$தி�ம.4.08.057.4 

 ேம$ ஆ� அ��தவ� ேம$ ேம�� 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ=த  $தி�ம.4.08.058.1 

 காலா$ வ��தி  கழிவ, கண�� இைட $தி�ம.4.08.058.2 

 நாலா நளின நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஏ�தி_வி.எ7.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ந*/ உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) $தி�ம.4.08.058.3 

 ேம$ ஆ� எ!�தின0 ஆ� ம�தினாேள $தி�ம.4.08.058.4 

 ஆம�� இனி� இ��த�ன மய�தின0 $தி�ம.4.08.059.1 



 ஓம�திேல@� ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) ெபா��தின0 $தி�ம.4.08.059.2 

 நாம நமசிவ எ�& இ�"பா, 3 $தி�ம.4.08.059.3 

 ேநம� �ைணவி_ெப.(�ைணவி_ெப.) நிலாவி நி�றாேள $தி�ம.4.08.059.4 

 நிலா மய� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நB0 ப%க�தி� 

$தி�ம.4.08.060.1 

 சிலா மய� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெச!� 

தரள�தி� $தி�ம.4.08.060.2 

 )லா மய� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) )53ழ$ 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $தி�ம.4.08.060.3 

 கலா மய� ஆக  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள 

$தி�ம.4.08.060.4 

 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ0_பட,.ஒ�.) க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

காதலேனா/� $தி�ம.4.08.061.1 

 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ0_பட,.ஒ�.) உயி, க�பைன 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.08.061.2 

 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ0_பட,.ஒ�.) கைல ஞான>க0 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.08.061.3 

 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ0_பட,.ஒ�.) க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

கால�� ஆேய $தி�ம.4.08.061.4 

 காலவி எ>3� க���� அ��தி@� $தி�ம.4.08.062.1 



 <லவி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) <ட இைழ�தன0 

$தி�ம.4.08.062.2 

 மாலினி மா3லி ம�திர ச.%ைக $தி�ம.4.08.062.3 

 பாலினி பாலவ� பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா5.) அ� ஆேம 

$தி�ம.4.08.062.4 

 பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா5.) பரா ச�தி ைப� ெபா� சைட �% 

$தி�ம.4.08.063.1 

 ஏக� இ�தய� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) தி.#ய 

$தி�ம.4.08.063.2 

 ேமாக �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) �  க. 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) ெதா&� $தி�ம.4.08.063.3 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) உ5��_வி.எ7.(உ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நட� 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நாத, ேக 

$தி�ம.4.08.063.4 

 நாத9� நா$ ஒ�பதி�ம�� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.064.1 

 ஓதி/� <*ட>க0 ஓ, ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உள அைவ $தி�ம.4.08.064.2 

 ேவத9� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஒ�பதி�ம�� ேமவி 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.064.3 

 ஆதி@� அ�த�� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள 

$தி�ம.4.08.064.4 

 ஆகி�ற நா0கைல ஐ�ப�� ஒ�வ,க0 $தி�ம.4.08.065.1 

 ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றா,களி$ ஆ�யிரா� 

அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) $தி�ம.4.08.065.2 



 ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ0_பட,.ஒ�.) உட� 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச கர�� $தி�ம.4.08.065.3 

 ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆயிைழ பாேட $தி�ம.4.08.065.4 

 ஆ= இைழயா0 ஒ/� ஆதி" பர� இட�_ெப.(இட�_ெப.) $தி�ம.4.08.066.1 

 ஆயெதா, அ.டைவ ஆ&� இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள $தி�ம.4.08.066.2 

 ஆய மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெதா&� அ&�க� அைவ தனி$ $தி�ம.4.08.066.3 

 ஏய வா, 3ழலி இனி� நி�றாேள $தி�ம.4.08.066.4 

 நினறன0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ0_பட,.ப�.) ேந, 

இைழேயா/ உட� ேந,பட $தி�ம.4.08.067.1 

 இ�& எ� அக� ப% ஏ!� உயி,"# 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.067.2 

 ��றிய ஓ, ஒ�பதி�ம�� Kழ$ உ0 $தி�ம.4.08.067.3 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உய, ஓதி 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள 

$தி�ம.4.08.067.4 

 உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ம�திர� ஓ� எ9� 

உ0ேள $தி�ம.4.08.068.1 

 மண��_வி.எ7.(மண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� ஆ� கதி ஆகிய� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.068.2 

 3ண,�� எ! Kத9� Kதி@� <%  $தி�ம.4.08.068.3 



 கண�� எ!� காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கா�ைக ஆேம $தி�ம.4.08.068.4 

 ஆ� அ� அ>கி@� ஆதி@� ஈச9� $தி�ம.4.08.069.1 

 மா ம� ம.டல� மா�த� ஆதி@� $தி�ம.4.08.069.2 

 ஏம� சீவ� சிைக அ>3 இ�.%ட  $தி�ம.4.08.069.3 

 ேகாமல, ேகாைத@� ேகாத.ட� ஆ3ேம $தி�ம.4.08.069.4 

 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேகாத.ட�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மேனா�மணி 

$தி�ம.4.08.070.1 

 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஐ�ப� உடேன 

அட>கி/� $தி�ம.4.08.070.2 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பரா பைரேயா/ 

அ"பைரயவ0 $தி�ம.4.08.070.3 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) ஐ> க�ம�த0 தாேன 

$தி�ம.4.08.070.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) இக6 ேமாகினி சா,வான ேயாகினி $தி�ம.4.08.071.1 

 ேபான_ெப.எ7.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மய� உைடயா, அ% 

ேபா�&வ, $தி�ம.4.08.071.2 

 ஆனவ, ஆவியி� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வ7சி 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.071.3 

 ஆனா� பரசிவ� ேமல� தாேன $தி�ம.4.08.071.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�த� ேமேல த�� சிைக த�9ட� $தி�ம.4.08.072.1 

 ஆன�த ேமாகினி ஆ� ெபா� தி�ெவா/ $தி�ம.4.08.072.2 



 ேமாைனயி$ ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெமாழி த� 

<ற� $தி�ம.4.08.072.3 

 ஆனைவ ஓ� எ9� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உயி, மா, கேம 

$தி�ம.4.08.072.4 

 மா, க>க0 ஈ�ற_ெப.எ7.(ஈ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மேனா� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம>கலி $தி�ம.4.08.073.1 

 யா, 3� அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ5யவ0 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.073.2 

 வா 3� மன�� ம�வி ஒ�றா= வி*ட $தி�ம.4.08.073.3 

 ேநா 3�_ெப.(ேநா 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப�ைம 3_ெப.(ெப�ைம_ெப.+ 3_ெகா.ேவ.) F. அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஆேம $தி�ம.4.08.073.4 

 F. அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) Fைழ 

#ல�_ெப.(#ல�_ெப.) மா�த, 3" $தி�ம.4.08.074.1 

 பி� அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிரா� அறி அ�தட� 

$தி�ம.4.08.074.2 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ெநறி 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவ கதி ேச,வா, 3� 

$தி�ம.4.08.074.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெநறி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

ச�மா, க� ஆேம $தி�ம.4.08.074.4 

 ச�மா, க� ஆக7 சைமத� மா, க�� $தி�ம.4.08.075.1 

 ��மா, க� ஆனைவ எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) �ர�தி/� $தி�ம.4.08.075.2 



 ந�மா, க� ேதவ�� ந$ெநறி ஆவ�� $தி�ம.4.08.075.3 

 ச�மா, க� ேதவி@� ச�தி எ�பாேள $தி�ம.4.08.075.4 

 ச�தி@� நா9� சய�#D� அ$ல� $தி�ம.4.08.076.1 

 ��திைய யா�� �த$ அறிவா, இ$ைல $தி�ம.4.08.076.2 

 அ�தி ேம$ வி�� இ%$ அ�தி ப!�த கா$ $தி�ம.4.08.076.3 

 ம�தி$ ஏற வழி அ�வாேம $தி�ம.4.08.076.4 

 அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) எ�ற அவேம கழியாேத $தி�ம.4.08.077.1 

 ம� வி5 P>_ெப.அ.(P�_ெப.அ.) 3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) 

ந$லாைள" $தி�ம.4.08.077.2 

 பதி ம� ேமவி" பணிய வ$லா, 3 $தி�ம.4.08.077.3 

 விதி வழி த�ைன@� ெவ�றிட$ ஆேம $தி�ம.4.08.077.4 

 ெவ�றிட$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) விதி வழி 

த�ைன@� $தி�ம.4.08.078.1 

 ெவ�றிட$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) விைன" 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பாச�ைத $தி�ம.4.08.078.2 

 ெவ�றிட$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) விைழ 

#ல�_ெப.(#ல�_ெப.) த�ைன@� $தி�ம.4.08.078.3 

 ெவ�றி/ ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெம= 

உண,ேவா, ேக $தி�ம.4.08.078.4 

 ஓ, ஐ� பதி�ம�0 ஒ�றிேய 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.4.08.079.1 

 பார� ப5ய�� வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பர� 

இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.4.08.079.2 



 மார� 3ழலாG� அ"பதி தா9� �� $தி�ம.4.08.079.3 

 சா�� பத�_ெப.(பத�_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ச�திய� ஆேம 

$தி�ம.4.08.079.4 

 ச�தியி ேனா/ சய�#D� ேந, ப%$ $தி�ம.4.08.080.1 

 வி�� அ� இ�றிேய எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

விைள�தன_வி.�.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ஒ�.) 

$தி�ம.4.08.080.2 

 அ�தைக ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஐ�ப�ெதா�வ�� $தி�ம.4.08.080.3 

 சி�த� ேமவி� தி��தி/வாேர $தி�ம.4.08.080.4 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) சிவ9�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா5.) சிைலFதலாG� 

$தி�ம.4.08.081.1 

 ெபா��திய_ெப.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஏ�த_3ைற.எ7.(ஏ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.081.2 

 அ��திட அIவிட� ஆர�தாக $தி�ம.4.08.081.3 

 இ��தன0 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ>3 இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எ�ேற $தி�ம.4.08.081.4 

 எ�&� எ!கி�ற ேவ5ைன எ=தினா, $தி�ம.4.08.082.1 

 அ�& அ� ஆ3வ, தா,_ெப.(தா,_ெப.) 3ழலாெளா/ $தி�ம.4.08.082.2 

 ம� த� க>ைக மதிெயா/ மாதவ, $தி�ம.4.08.082.3 

 ��றிய தாரைக ேசாதி நி�றாேள $தி�ம.4.08.082.4 



 நினறன0_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ0_பட,.ப�.) ேந, 

இைழயா ெளா/ ேந,பட $தி�ம.4.08.083.1 

 ஒ�றிய உ0 ஒளியாேல உண,�த� $தி�ம.4.08.083.2 

 ெச�ற_ெப.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பிராணிக0 சி�ைதயி$ 

ேவ.%ய_ெப.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.083.3 

 ��றி/ ஞான>க0 ேதா�றி/� தாேன $தி�ம.4.08.083.4 

 ேதா�றி/� ேவ./_ஏவ.(ேவ./_வி.) உ� 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) H= ெநறி $தி�ம.4.08.084.1 

 ஈ�றி/� ஆ>3 அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) 

எ=திய_ெப.எ7.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப$கைல $தி�ம.4.08.084.2 

 மா� த� க.ணி@� மார9� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எதி, $தி�ம.4.08.084.3 

 சா�& அ� ஆ3வ, தா� அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) ஆ@ேம 

$தி�ம.4.08.084.4 

 ஆ@� அறிD� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அM வாரணி 

$தி�ம.4.08.085.1 

 மாய� அ� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) மேதா மதி ஆயி/� 

$தி�ம.4.08.085.2 

 ேசய அ5ைவ சிவ ஆன�த )�த5 $தி�ம.4.08.085.3 

 ேநய� அதா ெநறி ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள 

$தி�ம.4.08.085.4 

 ெநறி அ�வா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேந, இைழ 

யாைள" $தி�ம.4.08.086.1 



 பிறிவ� ெச=யா�_எதி,.ம.வி.எ7.(ெச=_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) 

பிJஞக ேனா/� $தி�ம.4.08.086.2 

 3றிய� <%  3றி  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ேநா 3�_ெப.(ேநா 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.086.3 

 அறிெவா/� ஆ>ேக அட>கிட$ ஆேம $தி�ம.4.08.086.4 

 ஆ� அய� மா$ அர� ஈச� மா$ ஆ� கதி $தி�ம.4.08.087.1 

 ஓ� மய� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஒ�ப�� 

ஒ�றிட� $தி�ம.4.08.087.2 

 ேத� மய� ஆG� ெதனா� என எ�றி/� $தி�ம.4.08.087.3 

 மா மய� ஆன� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ=தலாேம 

$தி�ம.4.08.087.4 

 வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ% ேபா�&வ, 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தானவ, $தி�ம.4.08.088.1 

 இ�� �த$ ஆக எ. திைசேயா, கG� $தி�ம.4.08.088.2 

 ெகா�� அணி@� 3ழலா0 ஒ/ ேகாைன@� $தி�ம.4.08.088.3 

 வ�தைன_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_��.ஒ�.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வழி நவி$ வ Bேர 

$தி�ம.4.08.088.4 

 நவி�& ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ம�திர� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மல, Hப� 

$தி�ம.4.08.089.1 

 கவ�றிய க�த� கவ,��_வி.எ7.(கவ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ5தBப� 

$தி�ம.4.08.089.2 

 பயி�&� உலகினி$ பா,"பதி Pைச $தி�ம.4.08.089.3 



 அவி  ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி 3 ஓ, 

அ,7சைனதாேன $தி�ம.4.08.089.4 

 தா>கி உலகி$ த5�த பராபர� $தி�ம.4.08.090.1 

 ஓ>கிய_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கால�� 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) உல"# இலி $தி�ம.4.08.090.2 

 P>கிளி த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) #53ழலா0 

அ�& $தி�ம.4.08.090.3 

 பா>3ட� ஏ�ப" பராச�தி ேபா�ேற $தி�ம.4.08.090.4 

 ெபா� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) #ைன கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) 

ஏ��வ, $தி�ம.4.08.091.1 

 அ� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) மா� உைமயா, அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

தைலமக0 $தி�ம.4.08.091.2 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) மாைத நயன>க0 

2�&_ெப.(2�&_ெப.) உைட $தி�ம.4.08.091.3 

 வி$ ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) மாைத 

வி��பி_வி.எ7.(வி��#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) விள>ேக 

$தி�ம.4.08.091.4 

 விள>3 ஒளி ஆய வி5)ட, மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $தி�ம.4.08.092.1 

 �ள>3 பரா ச�தி H>3 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB>க  $தி�ம.4.08.092.2 

 கள� ெகா0 மணி@ட� காம விேனாத� $தி�ம.4.08.092.3 

 உள� ெகா0 இல�பிய� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ெதாடேர $தி�ம.4.08.092.4 

 ெதாட>கி_வி.எ7.(ெதாட>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உலகினி$ ேசாதி 

மணாள� $தி�ம.4.08.093.1 

 அட>கி இ�"ப� எ� அ�பி� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) $தி�ம.4.08.093.2 



 விட�_ெப.(விட�_ெப.) ெகா0 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) சைட ேம$ வ� 

க>ைக $தி�ம.4.08.093.3 

 ஒ/>கி_வி.எ7.(ஒ/>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உைம ெயா/� ஓ, உ� 

ஆேம $தி�ம.4.08.093.4 

 உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) பல உயிரா= வ$ல ந�தி $தி�ம.4.08.094.1 

 ெத�வ� #3�தைம ேத, உற நா%$ $தி�ம.4.08.094.2 

 #5வைள  ைக7சி எ� ெபா� அணி மாைத $தி�ம.4.08.094.3 

 ம�வி இைறவ� மகி6வன மாயேம $தி�ம.4.08.094.4 

 மாய� #ண, 3� வள, சைடயா� அ%� $தி�ம.4.08.095.1 

 தாய� #ண, 3� சல நதி அமலைன  $தி�ம.4.08.095.2 

 காய� #ண, 3� கலவி@0 மா ச�தி $தி�ம.4.08.095.3 

 ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) #ண, 3� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ேயானி@� 

ஆேம $தி�ம.4.08.095.4 

 உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�ேத� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆ� எ>க0 ஈசைன 

$தி�ம.4.08.096.1 

 #ண,��_வி.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�ேத� #வனா 

பதியாைர $தி�ம.4.08.096.2 

 அைண�� ஒழி�ேத� எ>க0 ஆதித� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $தி�ம.4.08.096.3 

 பிைண�� ஒழி�ேத� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�0 ெப�றவாேற 

$தி�ம.4.08.096.4 

 ெப�றா� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) மேனா�மணி 

$தி�ம.4.08.097.1 



 ந�றா0 இைறவேன ந�பயேன எ�ப, $தி�ம.4.08.097.2 

 க�றா� அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) க��� அறிவா, 

க*3" $தி�ம.4.08.097.3 

 ெபா�தா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) #க$_ெப.(#க$_ெப.) தனியாேம 

$தி�ம.4.08.097.4 

 தனி நாயக� தேனா/ எ� ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) நா% $தி�ம.4.08.098.1 

 இனியா, இ�"பிட� ஏ6 உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ�ப, $தி�ம.4.08.098.2 

 பனியா� மல,�த_ெப.அ.(மல,�த_ெப.அ.) ைப� ேபா�ைக ஏ�தி $தி�ம.4.08.098.3 

 கனியா= நிைனவ� எ� காரண� அ�ைமேய $தி�ம.4.08.098.4 

 அ�மைன அ�ைம அ5ைவ மேனா�மணி $தி�ம.4.08.099.1 

 ெச�மைன ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தி�ம>ைகயா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.08.099.2 

 இ�மைன ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ� நில ம>ைக@� 

$தி�ம.4.08.099.3 

 அ�மைன ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள $தி�ம.4.08.099.4 

 அ�ைம@� அ�த9� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ�ற� அ$ல� $தி�ம.4.08.100.1 

 அ�ைம@� அ�த9� ஆ, அறிவா, எ�ைன $தி�ம.4.08.100.2 

 அ�ேம ேயா/ அ�த9� யா9� உட� 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.08.100.3 

 அ�ைம ெயா/ அ�தைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) #5�ேதேன 

$தி�ம.4.08.100.4 



 ஏ, ஒளி உ0 எ! தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நா$ இத6_ெப.(இத6_ெப.) 

$தி�ம.4.09.01.1 

 ஏ, ஒளி வி��வினா$ எ! நாத� ஆ� $தி�ம.4.09.01.2 

 ஏ, ஒளி அ கைல எ>3� நிைற�தபி� $தி�ம.4.09.01.3 

 ஏ, ஒளி7 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) அ� ந/ வ�னிேய $தி�ம.4.09.01.4 

 வ�னி எ!�� அைவ மாபல� உ0ளன $தி�ம.4.09.02.1 

 வ�னி எ!�� அைவ வா�_ெப.(வா�_ெப.) உற ஓ>கின $தி�ம.4.09.02.2 

 வ�னி எ!�� அைவ மா ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) $தி�ம.4.09.02.3 

 வ�னி எ!�� இ/வா, அ� ெசா$�ேம $தி�ம.4.09.02.4 

 ெசா$லிய_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வி��D� 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& நாத� ஆ� $தி�ம.4.09.03.1 

 ெசா$லி/� அ"பதி அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�� ஆவன $தி�ம.4.09.03.2 

 ெசா$ இ/ N& ஒ/ நா$ ப�� நா$ உ� $தி�ம.4.09.03.3 

 ெசா$ இ/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ஆ= வ�� ேம$ அேத $தி�ம.4.09.03.4 

 ேம$ வ�� வி��D� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�தா= 

வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.09.04.1 

 ேம$ வ�� நாத�� ஓ>3�_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

எ!�� உட� $தி�ம.4.09.04.2 

 ேம$ வ�� அ"பதி அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�ேத வ5� $தி�ம.4.09.04.3 

 ேம$ வ�� ச கரமா= வ�� ஞாலேம $தி�ம.4.09.04.4 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அ� ஆக வி5�த� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) 

$தி�ம.4.09.05.1 



 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அ� ஆயி/� வி��D� நாத�� $தி�ம.4.09.05.2 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அ� ஆயி/� அ"பதி ேயாசைன $தி�ம.4.09.05.3 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அ� ஆக வி5�த� எ!�ேத $தி�ம.4.09.05.4 

 வி5�த_ெப.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� அ� வி��D� 

நாத�� $தி�ம.4.09.06.1 

 வி5�த_ெப.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� அ� 

ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ஆக $தி�ம.4.09.06.2 

 வி5�த_ெப.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� அ� ேம$ வ�� Pமி 

$தி�ம.4.09.06.3 

 வி5�த_ெப.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�தினி$ அ"#ற� அ"ேப 

$தி�ம.4.09.06.4 

 அ"# அ� ஆக வி5�த� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) $தி�ம.4.09.07.1 

 அ"பினி$ அ"#ற� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அன$ ஆயி/� $தி�ம.4.09.07.2 

 அ"பினி$ அ"#ற� மா�தமா= எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.09.07.3 

 அ"பினி$ அ"#ற� ஆகாச� ஆேம $தி�ம.4.09.07.4 

 ஆகாச அ கர� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ெசா$லி%$ 

$தி�ம.4.09.08.1 

 ஆகாச அ கர�� உ0ேள எ!�� அைவ $தி�ம.4.09.08.2 

 ஆகாச அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�� ஆகி7 சிவான�த� $தி�ம.4.09.08.3 

 ஆகாச அ கர� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அறிமிேன 

$தி�ம.4.09.08.4 



 அறி�தி/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) வி�� 

$தி�ம.4.09.09.1 

 அறி�தி/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) நாத �தலா $தி�ம.4.09.09.2 

 அறி�தி/� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�� அ"பதி ேயா, 3� 

$தி�ம.4.09.09.3 

 அறி�தி/� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பகேலா� இ$ைல ஆேம $தி�ம.4.09.09.4 

 அ� �த$ ஆ&� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஆதி எ!�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.09.10.1 

 அ� �த$ ஆ&� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அ�ைம எ!�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.09.10.2 

 இ� �த$ நா�� இ��தி/� வ�னிேய $தி�ம.4.09.10.3 

 இ� �த$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ!�� 

அைவ எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.09.10.4 

 எ!�� அைவ Nெறா/ நா�ப�� நா�� $தி�ம.4.09.11.1 

 எ!�� அைவ ஆ& அ� அ� ந/ வ�னி $தி�ம.4.09.11.2 

 எ!�� அைவ அ� ந/ அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) )ட, 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.09.11.3 

 எ!�� அைவதா� �த$ அ�த�� ஆேம $தி�ம.4.09.11.4 

 அ�த�� ஈ& �தலா நைவஅற $தி�ம.4.09.12.1 

 அ�த�� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பதிென*/ட� ஆதலா$ $தி�ம.4.09.12.2 

 அ�த�� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பதி�2�றி$ அம,�தபி� 

$தி�ம.4.09.12.3 

 அ�த�� இ��ைக ஆ�ட� ஆனேத $தி�ம.4.09.12.4 



 ஆவின� ஆனைவ ��N�& அ&ப� $தி�ம.4.09.13.1 

 ஆவின� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பதிைன�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஆ= 

உ& $தி�ம.4.09.13.2 

 ஆவின� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பதிென*/ட� ஆ= உ& $தி�ம.4.09.13.3 

 அவின� அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கதிேரா� 

வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) வ�ேத $தி�ம.4.09.13.4 

 வ�தி/� ஆகாச� ஆ& அ� நாழிைக $தி�ம.4.09.14.1 

 வ�தி/� அ கர� �"ப� ராசி@� $தி�ம.4.09.14.2 

 வ�தி/� நா0_ெப.(நா0_ெப.) அ� ��N�& அ&ப�� $தி�ம.4.09.14.3 

 வ�தி/� ஆ./ வ3�� உைர அIவிேய $தி�ம.4.09.14.4 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வின� 2�&� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஆ/ 

அ� வா= வ�� $தி�ம.4.09.15.1 

 எIவின� 2�&� கிள, த� ேவ, அதா� $தி�ம.4.09.15.2 

 சI வின� 2�&� தைழ�தி/� த./_ெப.(த.�_ெப.) அதா� $தி�ம.4.09.15.3 

 இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வின� 2�&� இராசிக0 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.09.15.4 

 இராசி@0 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) எ>3� 

நிைற�த_ெப.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.4.09.16.1 

 இராசி@0 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) எ�& அறி வி�� ஆ� $தி�ம.4.09.16.2 

 இராசி@0 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) நாத�� ஒ�தபி� $தி�ம.4.09.16.3 

 இராசி@0 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) நி�றி/� ஆேற $தி�ம.4.09.16.4 

 நி�றி/ வி�� எ�& உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) எ!�� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.4.09.17.1 



 நி�றி/ நாத�� ஓ>3�_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

எ!��ட� $தி�ம.4.09.17.2 

 நி�றி/� அ"பதி அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�ேத வ5$ $தி�ம.4.09.17.3 

 நி�றி/� அ"#ற� தாரைக ஆனேத $தி�ம.4.09.17.4 

 தாரைக ஆக7 சைம�த� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) $தி�ம.4.09.18.1 

 தாரைக ேம$ ஓ, தைழ�த� ேப, ஒளி $தி�ம.4.09.18.2 

 தாரைக ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) பகேலா� வர� 

$தி�ம.4.09.18.3 

 தாரைக தாரைக தாரைக க.டேத $தி�ம.4.09.18.4 

 க.%/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) வி�� வள,வ� ஆ>3 $தி�ம.4.09.19.1 

 க.%/� நாத�� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேம$ எ!�திட  $தி�ம.4.09.19.2 

 க.%/� வ�னி  ெகா!�� அன ஒ�தபி� $தி�ம.4.09.19.3 

 க.%/� அ"#ற� கா, ஒளி ஆனேத $தி�ம.4.09.19.4 

 கா, ஒளி அ.ட� ெபாதி�� உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ>3� $தி�ம.4.09.20.1 

 பா, ஒளி நB, ஒளி சா, ஒளி கா$ ஒளி $தி�ம.4.09.20.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஒளி ஒ க 

வள,��_வி.எ7.(வள,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.4.09.20.3 

 ேந, ஒளி ஒ�றா= நிைற��_வி.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

நி�றேத $தி�ம.4.09.20.4 

 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அ.ட�� நBG� #வி 

எலா� $தி�ம.4.09.21.1 



 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

அ.ட� நிைலெபற  க.%ட $தி�ம.4.09.21.2 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

அ.ட�� 2ல மல� ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.09.21.3 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

அ.ட� பலம� வி��ேவ $தி�ம.4.09.21.4 

 வி��D� நாத�� ஒ க வி!�தி%$ $தி�ம.4.09.22.1 

 வி��D� நாத�� ஒ க விைர அதா� $தி�ம.4.09.22.2 

 வி�தி$ 3ைற�தி/ நாத� எ!�தி%$ $தி�ம.4.09.22.3 

 வி��ைவ எ. ம% ெகா.ட� வ Bசேம $தி�ம.4.09.22.4 

 வ Bச� இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள நாத�� எ!வன $தி�ம.4.09.23.1 

 வ Bச�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) விைர�தி/� ேம$ உற $தி�ம.4.09.23.2 

 வ Bச�� நாத�� எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� 

ஒ�தபி� $தி�ம.4.09.23.3 

 வ Bச�� வி�� வி5�த� காMேம $தி�ம.4.09.23.4 

 வி5�த� வி��D� ெக*ட� வ Bச� $தி�ம.4.09.24.1 

 வி5�த� வி��D� நாத�� அளவினி$ $தி�ம.4.09.24.2 

 வி5�த� உ0 க*ட� எ*/ எ*/� ஆகி$ $தி�ம.4.09.24.3 

 வி5�த� வி�� விைரய� ஆேம $தி�ம.4.09.24.4 

 விைரய� வி�� 

விைள�தன_வி.�.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ஒ�.) 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.09.25.1 



 விைரய� வி�� விைள�த_ெப.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

உயி�� $தி�ம.4.09.25.2 

 விைரய� வி�� விைள�த_ெப.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இJ 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) $தி�ம.4.09.25.3 

 விைரய� வி�� விைள�தவ� தாேள $தி�ம.4.09.25.4 

 விைள�த_ெப.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� அ� வி��D� 

நாத�� $தி�ம.4.09.26.1 

 விைள�த_ெப.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� அ� 

ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ஆக $தி�ம.4.09.26.2 

 விைள�த_ெப.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� அைவ 

ெம=யி� உ0 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.09.26.3 

 விைள�த_ெப.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ!�� அைவ ம�திர� 

ஆேம $தி�ம.4.09.26.4 

 ம�திர� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ஆனைவ ெசா$லி%$ $தி�ம.4.09.27.1 

 த�திர�� உ0 எ!�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) எ5 வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) ஆ� 

$தி�ம.4.09.27.2 

 க�தர�� உ0G�_ெப.எ7.(உ0G_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இேரைகயி$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல $தி�ம.4.09.27.3 

 ப�த� அ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிரணவ� 

உ�னிேட $தி�ம.4.09.27.4 

 உ�னி*ட வ*ட�தி$_ெப.(வ*ட�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) ஒ��எ! 

ம�திர� $தி�ம.4.09.28.1 

 பி�னி*ட ேரைக பிைழ"ப� தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ$ைல $தி�ம.4.09.28.2 



 த�னி*/ எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தைக"# அற" பி� 

நி�க" $தி�ம.4.09.28.3 

 ப�னி*ட ம�திர� பா, க�� ஆேம $தி�ம.4.09.28.4 

 பா, க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பைக அ& 

ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) $தி�ம.4.09.29.1 

 கா க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��தி$ 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) எ>3� $தி�ம.4.09.29.2 

 ேநா க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) FM 3 

அ�றF. ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.4.09.29.3 

 ஆ க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வா, ேக 

$தி�ம.4.09.29.4 

 அறி�தி/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ஆதி எ!�� $தி�ம.4.09.30.1 

 வி5�தி/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ேம$ எ!�� அ�ைம $தி�ம.4.09.30.2 

 ப5�தி/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) பார>கி நா�� $தி�ம.4.09.30.3 

 3வி�தி/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) <ற�� ஆேம $தி�ம.4.09.30.4 

 <றிய ச கர�� உ0 எ! ம�திர� $தி�ம.4.09.31.1 

 மா& இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) ஆக அைம�� வி5�தி/� $தி�ம.4.09.31.2 

 ேதறிய அJ)ட� ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

மாரண� $தி�ம.4.09.31.3 

 மா& இய$பாக மதி��  ெகா0வா, ேக $தி�ம.4.09.31.4 

 மதி�தி/� அ�ைம@� மா மா�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.09.32.1 



 மதி�தி/� அ�ைம@� அ� கன$_ெப.(கன$_ெப.) 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.09.32.2 

 மதி�� அ>3 எ!�தைவ காரண� ஆகி$ $தி�ம.4.09.32.3 

 ெகாதி�� அ>3 எ!�தைவ <ட கிலாேவ $தி�ம.4.09.32.4 

 <%ய த�பன� மாரண� வசிய� $தி�ம.4.09.33.1 

 ஆ/ இய$பாக அைம�� ெசறி�தி/� $தி�ம.4.09.33.2 

 பா% உ0 ஆக" பைகவ�� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உறா, $தி�ம.4.09.33.3 

 ேத%_வி.எ7.(ேத/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உ0 ஆக� 

ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வா, ேக 

$தி�ம.4.09.33.4 

 ெதளி�தி/� ச கர 2ல�தி� உ0ேள $தி�ம.4.09.34.1 

 அளி�த_ெப.எ7.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அகார�ைத அ� ந/ ஆ கி  

$தி�ம.4.09.34.2 

 3ளி,�த_ெப.எ7.(3ளி,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வரைன  

<%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உ0 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.09.34.3 

 வளி�� அைவ அ>3 எ! நா%ய காேல $தி�ம.4.09.34.4 

 கா$ அைர � கா$ �!� எ9� ம�திர� $தி�ம.4.09.35.1 

 ஆலி�� எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அைம�� ஊறி 

எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அதா= $தி�ம.4.09.35.2 

 பாலி�� எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பைக அற நி�றபி� 

$தி�ம.4.09.35.3 



 மா$ உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ம�திர� மாறி  

ெகா0வா, ேக $தி�ம.4.09.35.4 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ� ம�திர� <�த� 

எ!�� அதா=" $தி�ம.4.09.36.1 

 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) உ0 நாவி$ பைக அற வி.ட பி� $தி�ம.4.09.36.2 

 ம�&0 நிைற�த_ெப.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள 3 ஆயி/� $தி�ம.4.09.36.3 

 இ�&� இதய�� எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நம எேன 

$தி�ம.4.09.36.4 

 அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பிரதைம ேயா/ ஆ&� 

அறிJ) $தி�ம.4.10.1.1 

 அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ7ச�த� இ� ேம$ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) 3�ற�_ெப.(3�ற�_ெப.) $தி�ம.4.10.1.2 

 அறி�தைவ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) வி*/ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ப�� ஆக 

$தி�ம.4.10.1.3 

 அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வல� அ� ஆக நடேவ 

$தி�ம.4.10.1.4 

 நட��_வி.எ7.(நட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வயிரவ� Kல கபாலி 

$தி�ம.4.10.2.1 

 கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பைகவைன  க. அ� 

ேபா கி� $தி�ம.4.10.2.2 

 ெதாட,�த_ெப.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உயி, அ� 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) $தி�ம.4.10.2.3 



 பட,�த உட$_ெப.(உட$_ெப.) ெகா/ ப��_ெப.(ப��_ெப.) 

ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஆேம $தி�ம.4.10.2.4 

 ஆேம அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) 

P.ட_ெப.எ7.(P._வி.+*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�0 ஆதி வயிரவ� 

$தி�ம.4.10.3.1 

 ஆேம கபால�� Kல�� ைக  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 $தி�ம.4.10.3.2 

 ஆேம தம�க பாச�� ைக அ� $தி�ம.4.10.3.3 

 ஆேம சிர�ெதா/ வா0_ெப.(வா0_ெப.) அ� ைகேய $தி�ம.4.10.3.4 

 ைக அைவ ஆ&� க��� உற ேநா கி/� $தி�ம.4.10.4.1 

 ெம= அ� ெச�ைம விள>3 வயிரவ� $தி�ம.4.10.4.2 

 �=ய, உள�தி$ �ள>3 ெம= உ�ற� ஆ=" $தி�ம.4.10.4.3 

 ெபா= வைக வி*/ நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) Pசைன ெச=ேய $தி�ம.4.10.4.4 

 Pசைன ெச=ய" ெபா��தி_வி.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஓ, 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $தி�ம.4.10.5.1 

 Pசைன ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ம� உட� ஆ/� ஆ$ 

$தி�ம.4.10.5.2 

 Pசைன சா�� சவா� #!3 ெந= $தி�ம.4.10.5.3 

 Pசைன ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நB, Pசைல ேவ./ேம 

$தி�ம.4.10.5.4 

 ேவ.%ய_ெப.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வா& கலக�� 

ஆயி/� $தி�ம.4.10.6.1 

 ேவ.%ய_ெப.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆறி� F. ெம=ய� 

ெப�றபி� $தி�ம.4.10.6.2 



 ேவ.%யவா& வ�� வழி நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) நட $தி�ம.4.10.6.3 

 ேவ.%ய_ெப.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வா& அ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��ேத $தி�ம.4.10.6.4 

 சா�பவி ம.டல7 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ெசா$லி%$ $தி�ம.4.11.1.1 

 ஆ�பத� எ*டாக இ*%%� ேம$ அதா� $தி�ம.4.11.1.2 

 கா.பத� த��வ� நா�0 நயன�� $தி�ம.4.11.1.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) க.டபி� நாடறி�ேதாேம 

$தி�ம.4.11.1.4 

 நா/ அறி ம.டல� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) 

3.ட��  $தி�ம.4.11.2.1 

 ேக/ அற வ Bதி@� ெகாட,�� உ0 இர.டழி $தி�ம.4.11.2.2 

 பா/ அறி ப��ட� ஆ& ந/ வ Bதி $தி�ம.4.11.2.3 

 ஏ/ அற நா� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) இட_3ைற.எ7.(இ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வைக ஆேம $தி�ம.4.11.2.4 

 நா� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) இடவைக உ0ள� ஓ, ம.டல� $தி�ம.4.11.3.1 

 நா� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) வ Bதி@0 ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) இலி>க� ஆ= 

$தி�ம.4.11.3.2 

 நா� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேகாண�� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நா$ 

இலி>க� ஆ= $தி�ம.4.11.3.3 

 நா� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) P ந/ ந.ண$ அIவாேற $தி�ம.4.11.3.4 

 ஆ& இ�ப�� நா$ அJ) எ!�� அJைச@� $தி�ம.4.11.4.1 

 ேவ& உ� ஆக விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.4.11.4.2 



 ேதறி நி�மல சிவாய நம எ�& $தி�ம.4.11.4.3 

 <& மி� <றி$ 3ைறகG� இ$ைலேய $தி�ம.4.11.4.4 

 3ைறவ�� இ$ைல 3ைர கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) 

</�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.11.5.1 

 அைறவ�� ஆரண� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�� ஆகி� $தி�ம.4.11.5.2 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ� ஆக� ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வ$லா, 3 $தி�ம.4.11.5.3 

 இறD இ$ைல எ�& எ�& இய�பின, காேண $தி�ம.4.11.5.4 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெபா�G� 

க�திய_ெப.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெத=வ�� $தி�ம.4.11.6.1 

 ேபM�_ெப.எ7.(ேபM_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பதி@� 

ெப�கிய_ெப.எ7.(ெப�3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தB,�த�� $தி�ம.4.11.6.2 

 ஊM� உண,D� உற க�� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆக  $தி�ம.4.11.6.3 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கனக�� கா5ைக 

ஆேம $தி�ம.4.11.6.4 

 ஆேம எ!�� அJ) ஆ� வழிேய ஆக" $தி�ம.4.11.7.1 

 ேபாேம அ� தா9� ேபா� வழிேய ேபானா$ $தி�ம.4.11.7.2 

 நாேம நிைன�தன ெச=ய�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.11.7.3 

 பா, ேம$ ஒ�வ,_ெப.(ஒ�வ,_ெப.) பைக இ$ைல தாேன $தி�ம.4.11.7.4 

 பைக இ$ைல எ�&� பணி�தவ, த�பா$ $தி�ம.4.11.8.1 

 நைக இ$ைல நா0_ெப.(நா0_ெப.) நாG� ந�ைமக0 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.11.8.2 



 விைன இ$ைல எ�&� வி��த�� இ$ைல $தி�ம.4.11.8.3 

 தைக இ$ைல தா9� சல� அ� ஆேம $தி�ம.4.11.8.4 

 ஆ�� உைர ெச=யலா� அJ) எ!�தாேல $தி�ம.4.11.9.1 

 யா�� அறியாத ஆன�த Yப� ஆ� $தி�ம.4.11.9.2 

 பா�� வி)�#� பக�� அதி அதி $தி�ம.4.11.9.3 

 ஊ9� உயி�� உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.4.11.9.4 

 கக, ஆதி ஓ, ஐ��� காணிய ெபா�ைம $தி�ம.4.12.01.1 

 அக, ஆதி ஓ, அர�தேம ேபா�� $தி�ம.4.12.01.2 

 சக, ஆதி ஓ, நா�3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) )�த ெவ.ைம $தி�ம.4.12.01.3 

 கக, ஆதி 2வி�ைத காமிய ��திேய $தி�ம.4.12.01.4 

 ஓ5$ இ�ேவ உைர@� இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) ெத=வ�ைத� 

$தி�ம.4.12.02.1 

 ேத5$ பிறி� இ$ைல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ெச"ப ேக0 $தி�ம.4.12.02.2 

 வா5$ தி5ேகாண� மன�_ெப.(மன�_ெப.) இ�ப ��தி@� $தி�ம.4.12.02.3 

 ேத5$ அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) சிவ காய� தாேன 

$தி�ம.4.12.02.4 

 ஏக பராச�தி ஈச�3 ஆ� அ>கேம $தி�ம.4.12.03.1 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) பரா வி�ைத ஆ� ��தி சி�திேய $தி�ம.4.12.03.2 

 ஏக� பரா ச�தி ஆக7 சிவ 3� $தி�ம.4.12.03.3 

 ேயாக� பரா ச�தி உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) எ*/ ஆேம $தி�ம.4.12.03.4 



 எ*/ ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�தி எ*/ 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேயாக��  

$தி�ம.4.12.04.1 

 க*/ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நாதா�த�� எ*/� 

கல"பி�த $தி�ம.4.12.04.2 

 ெதா*டாத வி��D� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�& ஒழி�த� $தி�ம.4.12.04.3 

 கி*டா� ஒழி�த� கீ6 ஆன 2ட, ேக $தி�ம.4.12.04.4 

 ஏ�� பல� ஆ� இய�திராச� அ% $தி�ம.4.12.05.1 

 ஓதி  3�வி� உபேதச� 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.12.05.2 

 நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ>க நியாச�தைன" ப.ணி7 $தி�ம.4.12.05.3 

 சாத� ெகட7 ெச�பி$ ச*ேகாண� தா�_த�.).(தா�_த�.).) இேட 

$தி�ம.4.12.05.4 

 ச* ேகாண� த�னி$ Z� ஹிX� தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ*/ 

$தி�ம.4.12.06.1 

 அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) ேகாண� மாறி� 

தைலயி$_ெப.(தைல_ெப.+இ$_இட.ேவ.) X>கார� இ*/ $தி�ம.4.12.06.2 

 எ ேகாண�� Kழ_3ைற.எ7.(K6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) 

வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) இ*/" பி� $தி�ம.4.12.06.3 

 மி 3 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*/ அ கரம� �த� ேம$ இேட $தி�ம.4.12.06.4 

 இ*ட இத6க0 இைட அ�தர� திேல $தி�ம.4.12.07.1 

 அ*ட ஹI வி*ட�தி� ேமேல உI இ*/  $தி�ம.4.12.07.2 

 கி*ட இத6களி� ேமேல கிேரா� சிேரா� $தி�ம.4.12.07.3 



 இ*/ வாம�� ஆ>3 கிேரா� எ�& ேமவிேட $தி�ம.4.12.07.4 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) 

மீ� வல�திேல $தி�ம.4.12.08.1 

 ேகாைவ அைடயேவ 3ேரா� சிேரா� எ�& இ*/� $தி�ம.4.12.08.2 

 தாDஇ$ X>கார�தா$ ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) 

K6��_வி.எ7.(K6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.12.08.3 

 Pைவ" #வனா பதிைய" பி� Pசிேய $தி�ம.4.12.08.4 

 Pசி 3� ேபா� #வனா பதி த�ைன $தி�ம.4.12.09.1 

 ஆச�& அக�தினி$ ஆவா கன� ப.ணி" $தி�ம.4.12.09.2 

 ேபசிய_ெப.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பிராண" பிஅதி*ைட அ� 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.12.09.3 

 ேத) உ�றிடேவ தியான� அ� ெச=ேய $தி�ம.4.12.09.4 

 ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) தி�ேமனி ெச�ப*/ உைட� 

தா9� $தி�ம.4.12.10.1 

 ைகயி$ பைட அ>3ச பாச�ேதா/ அபய $தி�ம.4.12.10.2 

 ெம=யி$ அணிகல� இர�தின மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $தி�ம.4.12.10.3 

 �=ய �%@�_ெப.எ7.(�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அவ யவ�தி$ 

ேதா�றேம $தி�ம.4.12.10.4 

 ேதா$ ேபா,ைவ நB கி� �தி��-வி.எ7.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அைடவி$ Pசி��" $தி�ம.4.12.11.1 

 பா$ ேபானக� ம�திர�தா$ பயி�& 

ஏ�தி_வி.எ7.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.12.11.2 

 நா$ பால நாரதா யா )வாகா எ�& $தி�ம.4.12.11.3 



 சீ," பாக7 ேசட�ைத மா�றி" பி� ேசவிேய $தி�ம.4.12.11.4 

 ேசவி"பத� ��ேன ேதவிைய@� உ� வாகன�தா$ $தி�ம.4.12.12.1 

 பாவி�� இதய கமல� பதிவி�� அ>3 $தி�ம.4.12.12.2 

 யாவ� 3� எ*டா இய�திர ராசைன $தி�ம.4.12.12.3 

 நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ைவ��7 ேசமி நிைன�த� த�ேம $தி�ம.4.12.12.4 

 நவா க5 ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உைர ெச=யி� 

$தி�ம.4.13.001.1 

 நவா க5 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) நவா  க5 ஆக $தி�ம.4.13.001.2 

 நவா க5 எ.ப�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வைக ஆக $தி�ம.4.13.001.3 

 நவா க5 அ கிலி ெசௗ �த$ ஈேற $தி�ம.4.13.001.4 

 ெசௗ �த$ அIெவா/ ெஹௗDடனா� கிX� $தி�ம.4.13.002.1 

 ெகௗD0 உைம@G� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இX� 

சிX� எ�& $தி�ம.4.13.002.2 

 ஒIவி$ எ!� கிU ம�திர பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ஆ7 $தி�ம.4.13.002.3 

 ெசID0 எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிவாய நம எ�ேன 

$தி�ம.4.13.002.4 

 நவா க5 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அறி வி�ைத $தி�ம.4.13.003.1 

 நவா க5 உ0 எ!� ந�ைமக0 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.13.003.2 

 நவா க5 ம�திர� நாDேள ஓத $தி�ம.4.13.003.3 

 நவா க5 ச�தி நல�_ெப.(நல�_ெப.) த�� தாேன $தி�ம.4.13.003.4 

 நல�த� ஞான�� க$வி@� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.13.004.1 



 உர�த� வ$ விைன உ�ைம வி*/ ஓ%7 $தி�ம.4.13.004.2 

 சிர�த� தBவிைன ெச=வ� அக�றி $தி�ம.4.13.004.3 

 வர�த� ேசாதி@� வா=�தி/� காேண $தி�ம.4.13.004.4 

 க.%/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ெவ0ளி ெபா� ெச�#_ெப.(ெச�#_ெப.) இைட 

$தி�ம.4.13.005.1 

 ெகா.%/� உ0ேள 3றி�த_ெப.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

விைனகைள $தி�ம.4.13.005.2 

 ெவ�றி/� ம.டல� ெவ�றி_ெப.(ெவ�றி_ெப.) த�வி 3� $தி�ம.4.13.005.3 

 நி�றி/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) 

நிைன 3�_ெப.எ7.(நிைன_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அளேவ $தி�ம.4.13.005.4 

 நிைன�தி/� ம7சிX ம கிU� ஈறா $தி�ம.4.13.006.1 

 நிைன�தி/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ஆதி@� ஈ& $தி�ம.4.13.006.2 

 நிைன�தி/ ெந$ெலா/ #$லிைன உ0ேள $தி�ம.4.13.006.3 

 நிைன�தி/� அ�7சைன ேந, த�வாேள $தி�ம.4.13.006.4 

 ேந, த�� அ�தி� நாயகி ஆனவ0 $தி�ம.4.13.007.1 

 யா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) அறி�தி/� ெபா� 

Pைவ $தி�ம.4.13.007.2 

 கா, த� வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) க�தின ைகவ�� $தி�ம.4.13.007.3 

 நா,_ெப.(நா,_ெப.) த� வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) நட�தி/ நBேய 

$தி�ம.4.13.007.4 

 நட�தி/� பா5னி$ ந�ைமக0 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.13.008.1 



 கட�தி/� கால9� எ.ணிய_ெப.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

நாG� $தி�ம.4.13.008.2 

 பட,�தி/ நாம�� பா= கதி, ேபால $தி�ம.4.13.008.3 

 அைட�தி/ வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) அைட�தி/ நBேய $தி�ம.4.13.008.4 

 அைட�தி/� ெபா� ெவ0ளி க$�ட� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.4.13.009.1 

 அைட�தி/� ஆதி அ�G� தி�D� $தி�ம.4.13.009.2 

 அைட�தி/� அ.ட�� அமர,க0 வா6D� $தி�ம.4.13.009.3 

 அைட�தி/� வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) அறி�தி/ நBேய $தி�ம.4.13.009.4 

 அறி�தி/வா,க0 அமர, களாக� $தி�ம.4.13.010.1 

 ெத5�தி/ வாேனா, ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) ேதவ�-

ெப.(ேதவ�_ெப.) $தி�ம.4.13.010.2 

 ப5�தி/� வானவ� பா=#ன$ K%_வி.எ7.(K/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.13.010.3 

 �5�தி/ வாைன �ய�றி/ நBேர $தி�ம.4.13.010.4 

 நB, பணி ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ேந,த� வ.ண>க0 $தி�ம.4.13.011.1 

 பா, அணி@� ஹிX ��Z� ஈறா� $தி�ம.4.13.011.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) அணி@� #க6� ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) ந$லா0 தைன  

$தி�ம.4.13.011.3 

 கா, அணி@� ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) க./ ெகா0ள Bேர $தி�ம.4.13.011.4 

 க./� ெகா0G�_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தனி 

நாயகி த�ைன@� $தி�ம.4.13.012.1 

 ெமா./ ெகாG� �க வசிய� அ� ஆயி/� $தி�ம.4.13.012.2 



 ப./ ெகாG� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஆய பர� )ட, $தி�ம.4.13.012.3 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகாG� நிைல ேப& 

உைடயாேள $தி�ம.4.13.012.4 

 ேப& உைடயா0 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெப�ைமைய எ.ணி%$ 

$தி�ம.4.13.013.1 

 நா/ உைடயா,கG� ந�வச� ஆ3வ, $தி�ம.4.13.013.2 

 மா& உைடயா,கG� வா6வ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) இைல $தி�ம.4.13.013.3 

 <& உைடயாைள@� <&மி� நBேர $தி�ம.4.13.013.4 

 <&மி� எ*/� திைச 3� தைலவிைய $தி�ம.4.13.014.1 

 ஆ&மி� அ.ட�� அமர,க0 வா6D என $தி�ம.4.13.014.2 

 மா&மி� ைவய� வ�� வழி த�ைன@� $தி�ம.4.13.014.3 

 ேத&மி� நாயகி ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) ேச,�ேத $தி�ம.4.13.014.4 

 ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) ேசர7 

ெசறிய_ெப.எ7.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ��தவ, $தி�ம.4.13.015.1 

 நாவ% உ0ேள நவி�& நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஏ��வ, $தி�ம.4.13.015.2 

 P அ% இ*/" ெபாலிய_3ைற.எ7.(ெபாலி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இ��தவ, 

$தி�ம.4.13.015.3 

 மா அ% காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைக 

அறிவாேர $தி�ம.4.13.015.4 

 ஐ� �த$ ஆக வள,��_வி.எ7.(வள,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) $தி�ம.4.13.016.1 



 ைம� �த$ ஆக அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இX� ஈ& 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.016.2 

 அ� �த$ ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அவ, 3 உைடயா0 

தைன $தி�ம.4.13.016.3 

 ைம� �த$ ஆக வ!�தி/ நBேய $தி�ம.4.13.016.4 

 வ!�தி/� நாD 3 அரசி இவ0_பதி.ெப.(இ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) 

த�ைன" $தி�ம.4.13.017.1 

 ப3�தி/� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெம= ஆகம� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.4.13.017.2 

 ெதா3��_வி.எ7.(ெதா3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நாவிைட ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லாைள 

$தி�ம.4.13.017.3 

 �க��G� �� எழ  க./ ெகாள Bேர $தி�ம.4.13.017.4 

 க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) நாவி$ எ!தி%$ $தி�ம.4.13.018.1 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ� ம�திர� <�த� 

3றி அதா� $தி�ம.4.13.018.2 

 ம�றி90 வி�ைத@� மா9ட, ைகய� ஆ= $தி�ம.4.13.018.3 

 ெவ�றி/� ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) ெம$லிய$ ேமவிேய $தி�ம.4.13.018.4 

 ெம$லிய$ ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெம=" 

ெபா�ளா0 தைன7 $தி�ம.4.13.019.1 

 ெசா$ இயலாேல ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ>3 இ��தி/� $தி�ம.4.13.019.2 



 ப$ இய$ ஆக" பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

நா0_ெப.(நா0_ெப.) பல $தி�ம.4.13.019.3 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) இய$பாேல நட�தி/� தாேன $தி�ம.4.13.019.4 

 நட�தி/� நாவி� உ0 ந�ைமக0 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.13.020.1 

 ெதாட,�தி/� ெசா$ெலா/ ெசா$ ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) தா9� 

$தி�ம.4.13.020.2 

 கட�தி/� க$வி 3 அரசி இவ0_பதி.ெப.(இ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) ஆக" 

$தி�ம.4.13.020.3 

 பட,�தி/� பா5$ பைக இ$ைல தாேன $தி�ம.4.13.020.4 

 பைக இ$ைல ெகௗ �த$ ஐ அ� ஈறா $தி�ம.4.13.021.1 

 நைக இ$ைல ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) அறிவா, 3 

$தி�ம.4.13.021.2 

 மிைக இ$ைல ெசா$லிய_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப$ உ� 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.13.021.3 

 வைக இ$ைல ஆக வண>கி/� தாேன $தி�ம.4.13.021.4 

 வண>கி/� த��வ நாயகி த�ைன $தி�ம.4.13.022.1 

 நல>கி/ ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) உயி, ஆனைவ எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.4.13.022.2 

 கல>கி/� காம ெவ3ளி மய க�_ெப.(மய க�_ெப.) $தி�ம.4.13.022.3 

 �ல>கி/� ெசா$லிய_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) K6 

விைனதாேன $தி�ம.4.13.022.4 

 தாேன கழறி� தணியD� வ$ல� ஆ=� $தி�ம.4.13.023.1 



 தாேன நிைன��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அைவ 

ெசா$லD� வ$ல� ஆ=� $தி�ம.4.13.023.2 

 தாேன தனி நட� க.டவ0 த�ைன@� $தி�ம.4.13.023.3 

 தாேன வண>கி� தைலவ9� ஆேம $தி�ம.4.13.023.4 

 ஆேம அைன�� உயி, ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ�ைம@� $தி�ம.4.13.024.1 

 தாேம சகல�� ஈ�ற_ெப.எ7.(ஈ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) ைதய�� $தி�ம.4.13.024.2 

 ஆேம அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) அ% 

ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வண>கி%$ 

$தி�ம.4.13.024.3 

 ேபாேம விைனகG� #.ணிய� ஆ3ேம $தி�ம.4.13.024.4 

 #.ணிய� ஆகி" ெபா��தி_வி.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ>3� $தி�ம.4.13.025.1 

 க.ணிய� ஆகி  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இ��தி/� $தி�ம.4.13.025.2 

 த.ணிய� ஆகி� தரணி �!� 3� $தி�ம.4.13.025.3 

 அ.ணிய� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேன $தி�ம.4.13.025.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ� க� இறB�  ெகௗ அ� ஈ& ஆ� $தி�ம.4.13.026.1 

 நான� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) அறிவா, 3 எலா� 

$தி�ம.4.13.026.2 

 கான� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பராச�தி $தி�ம.4.13.026.3 



 ேக0 அ� ைவய� கிள, ஒளி ஆனேத $தி�ம.4.13.026.4 

 ஒளி 3� பராச�தி உ0ேள அம5$ $தி�ம.4.13.027.1 

 களி 3� இ7சி�ைதயி$ காரண� கா*%� $தி�ம.4.13.027.2 

 ெதளி 3�_ெப.எ7.(ெதளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

மைழ@ட� ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) உ.டா 3� $தி�ம.4.13.027.3 

 அளி 3�_வி.எ7.(அளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இவைள அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வா, ேக 

$தி�ம.4.13.027.4 

 அறி�தி/� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) அ�7சைன ேயாேட $தி�ம.4.13.028.1 

 எறி�தி/� ைவய�� இட, அைவ காணி�_நி.எ7.(கா._வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.13.028.2 

 மறி�தி/� ம�ன9� 

வ�தைன_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_��.ஒ�.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.028.3 

 ெபாறி�தி/� சி�ைத #ைக இ$ைல தாேன $தி�ம.4.13.028.4 

 #ைக இ$ைல ெசா$லிய_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெபா� 

ஒளி உ.டா� $தி�ம.4.13.029.1 

 3ைக_ெப.(3ைக_ெப.) இ$ைல ெகா$வ� இலாைம யினாேல $தி�ம.4.13.029.2 

 வைக இ$ைல வா6கி�ற ம� உயி, 3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.4.13.029.3 

 சிைக இ$ைல ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ேச,�தவ, தாேம $தி�ம.4.13.029.4 

 ேச,�தவ, எ�&� திைச ஒளி ஆனவ, $தி�ம.4.13.030.1 

 கா=��_வி.எ7.(கா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!ேம$ விைன காண 

கிலாதவ, $தி�ம.4.13.030.2 



 பா=��_வி.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� உ0 ஒளி பா5$ 

பர�த� $தி�ம.4.13.030.3 

 மா=�த� கா, இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) மா& ஒளி தாேன $தி�ம.4.13.030.4 

 ஒளி அ� ெஹௗ �� கிX� அ� ஈ& ஆ� $தி�ம.4.13.031.1 

 களி அ� ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) க./ அறிவா, 3� $தி�ம.4.13.031.2 

 ெதளிவ� ஞான�� சி�ைத@� ேதற" $தி�ம.4.13.031.3 

 பணிவ� பJசா  கர�_ெப.(கர�_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.4.13.031.4 

 ஆேம சதாசிவ நாயகி ஆனவ0 $தி�ம.4.13.032.1 

 ஆேம அேதா �க��_ெப.(�க�_ெப.+அ��_சா5.) உ0 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஆனவ0 $தி�ம.4.13.032.2 

 ஆேம )ைவ ஒளி ஊ& ஓைச க.டவ0 $தி�ம.4.13.032.3 

 ஆேம அைன�� உயி, த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உG� ஆேம $தி�ம.4.13.032.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உG� ஆகி� தரணி �!�� 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.033.1 

 எ� உG� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�றவ0 $தி�ம.4.13.033.2 

 ம._ெப.(ம._ெப.) உG� நB, அன$ கா$ உG� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உG� 

$தி�ம.4.13.033.3 

 க. உG� ெம= உG� காண�� ஆேம $தி�ம.4.13.033.4 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயி, ெச=வன 

$தி�ம.4.13.034.1 



 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��� உ0 

இ��தி%$ $தி�ம.4.13.034.2 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வழி ெசய  $தி�ம.4.13.034.3 

 காண�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��� உற 

நி$ேல $தி�ம.4.13.034.4 

 நி�றி/� ஏ! #வன�� ஒ�றாக  $தி�ம.4.13.035.1 

 க.%/� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆக� $தி�ம.4.13.035.2 

 ெகா.%/� ைவய� 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பல த�ைன@� $தி�ம.4.13.035.3 

 வி.%/� வ$விைன ெம=" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆ3ேம 

$தி�ம.4.13.035.4 

 ெம=" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஓள �த$ ெஹௗ அ� ஈ& ஆ  

$தி�ம.4.13.036.1 

 ைக" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆக  

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) 

$தி�ம.4.13.036.2 

 த� ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆக7 சைம�த அ�ேத^வ5 $தி�ம.4.13.036.3 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆக ந/ இ��தாேள 

$தி�ம.4.13.036.4 

 தா0_ெப.(தா0_ெப.) அத� உ0ேள சைம�த அ�ேத^வ5 $தி�ம.4.13.037.1 

 கா$ அ� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உற வ Bசி%� $தி�ம.4.13.037.2 



 நா0_ெப.(நா0_ெப.) அ� நாG� #�ைமக0 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.4.13.037.3 

 ேக0 அ� காய�� ேக/ இ$ைல காMேம $தி�ம.4.13.037.4 

 ேக/ இ$ைல காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கிள, 

ஒளி க.டபி� $தி�ம.4.13.038.1 

 நா/ இ$ைல காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நா0_ெப.(நா0_ெப.) �த$ அ�றபி� $தி�ம.4.13.038.2 

 மா/ இ$ைல காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வ��வழி க.டபி� $தி�ம.4.13.038.3 

 கா/_ெப.(கா/_ெப.) இ$ைல 

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க���0 இட�� ேக 

$தி�ம.4.13.038.4 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) உல"# இ$ பா6 ஆ கி  $தி�ம.4.13.039.1 

 க�ற இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) க/ெவளி ஆன� 

$தி�ம.4.13.039.2 

 ம�ற இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ$ைல வழி இ$ைல தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

இ$ைல $தி�ம.4.13.039.3 

 ச�& இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ$ைல சலி"# அற நி�றிேட $தி�ம.4.13.039.4 

 நி�றி/� ஏ6கட$ ஏ6#வி எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.4.13.040.1 

 நி�றி/� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) 

நிைன��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அைவ 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.040.2 

 நி�றி/� ச�தி நிைலெபற  க.%ட $தி�ம.4.13.040.3 



 நி�றி/� ேமைல விள 3 ஒளி தாேன $தி�ம.4.13.040.4 

 விள 3 ஒளி ெஸௗ �த$ ெலௗ அ� ஈறா $தி�ம.4.13.041.1 

 விள 3 ஒளி ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ெம=" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.041.2 

 விள 3 ஒளி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மி� 

ெகா%யாைள $தி�ம.4.13.041.3 

 விள 3 ஒளி ஆக விள>கி/� நBேய $தி�ம.4.13.041.4 

 விள>கி/� ேம$ வ�� ெம=" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ெசா$லி�_நி.எ7.(ெசா$_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.042.1 

 விள>கி/� ெம$லிய$ ஆன� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.042.2 

 விள>கி/� ெம=� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஞான" 

ெபா�ைள $தி�ம.4.13.042.3 

 விள>கி/ வா,க0 விள>கின, தாேன $தி�ம.4.13.042.4 

 தாேன ெவளி என எ>3� நிைற�தவ0 $தி�ம.4.13.043.1 

 தாேன பரம ெவளி அ� ஆனவ0 $தி�ம.4.13.043.2 

 தாேன சகல�� ஆ கி அழி�தவ0 $தி�ம.4.13.043.3 

 தாேன அைன�� உள அ.ட சகலேம $தி�ம.4.13.043.4 

 அ.ட�தி� உ0ேள அள"# அ5� ஆனவ0 $தி�ம.4.13.044.1 

 பி.ட�தி� உ0ேள ெப�ெவளி க.டவ0 $தி�ம.4.13.044.2 

 3.ட�தி� உ0ேள 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பல காணி9� $தி�ம.4.13.044.3 



 க.ட�தி$ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கல"# 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) கேள 

$தி�ம.4.13.044.4 

 கல"# அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

கட$_ெப.(கட$_ெப.) K6 உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.4.13.045.1 

 உல"# அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

உடேலா/ உயி,த�ைன7 $தி�ம.4.13.045.2 

 சில"# அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) சில 

ேதவைர நா%� $தி�ம.4.13.045.3 

 தைல" பறி ஆக7 சைம�தவ, தாேன $தி�ம.4.13.045.4 

 தாேன எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ெசா$லி%� 

$தி�ம.4.13.046.1 

 மாேன மதிவைர ப�� இ*/ ைவ�தபி� $தி�ம.4.13.046.2 

 ேதேன இேரைக திைக"# அற ஒ�பதி$ $தி�ம.4.13.046.3 

 தாேன கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வைர எ.ப�� 

ஒ�&ேம $தி�ம.4.13.046.4 

 ஒ�றிய ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) ஓதி/� ேவைளயி$ $தி�ம.4.13.047.1 

 ெவ�றி ெகா0 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மதி வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) ெபா�ைம 

ஆ� $தி�ம.4.13.047.2 

 க�றிய ேரைக கல�தி/� ெச�ைமயி$ $தி�ம.4.13.047.3 

 எ�& இய$ அ�ைம எ!�� அைவ ப7ைசேய $தி�ம.4.13.047.4 



 ஏ=�த மரD5 த�னி$ எ!திய_ெப.எ7.(எ!�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.13.048.1 

 வா=�த இ"_)*.(இ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெப._ெப.(ெப._ெப.) எ.ப�� ஒ�றி$ 

நிைர�தபி� $தி�ம.4.13.048.2 

 கா=�த_ெப.எ7.(கா=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அவி ெந=@0 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� ஓம�� $தி�ம.4.13.048.3 

 ஆ�தல�� ஆ� உயி, ஆ3தி ப.Mேம $தி�ம.4.13.048.4 

 ப.ணிய ெபா�ைன" பர"# அற நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) பி% $தி�ம.4.13.049.1 

 எ.ணிய_ெப.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நா*களி$ இ�ப�� 

எ=தி/� $தி�ம.4.13.049.2 

 ந.ணிய நாம�� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) ஒ�தபி� $தி�ம.4.13.049.3 

 �. என ேநய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேச, க�� ஆேம $தி�ம.4.13.049.4 

 ஆகி�ற ச�தன�_ெப.(ச�தன�_+ெப.) 3>3ம� க�H5 $தி�ம.4.13.050.1 

 ேபாகி�ற சா�� சவா� #!3 ெந= $தி�ம.4.13.050.2 

 ஆகி�ற க�Pர� ஆ ேகாசன நB�� $தி�ம.4.13.050.3 

 ேச,கி�ற ஒ�ப�� ேசர நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ைவ�திேட $தி�ம.4.13.050.4 

 ைவ�தி/� ெபா�9ட� மாதவ� ேநா கி%$ $தி�ம.4.13.051.1 

 ைக7 சி& ெகா>ைக கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

க�னிைய� $தி�ம.4.13.051.2 

 த7சி� ஆக7 சைம�த இ� ம�திர� $தி�ம.4.13.051.3 

 அ,7சைன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) சி�திேய 

$தி�ம.4.13.051.4 

 சி�ைதயி� உ0ேள திக6 த� ேசாதியா= $தி�ம.4.13.052.1 



 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) கர>க0_ெப.(கர>க0_ெப.) இ�2�&� உ0ள� 

$தி�ம.4.13.052.2 

 ப�த� ஆ� Kல�_ெப.(Kல�_ெப.) பைட பாச� வி$ அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

$தி�ம.4.13.052.3 

 ��ைத கிU� எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) �� இ��தாேள 

$தி�ம.4.13.052.4 

 இ��தன, ச�திக0 அ&ப�� நா$வ, $தி�ம.4.13.053.1 

 இ��தன, க�னிக0 எ. வைக எ.ம, $தி�ம.4.13.053.2 

 இ��தன, Kழ_3ைற.எ7.(K6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) எதி, ச கர�ேத 

$தி�ம.4.13.053.3 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கர�_ெப.(கர�_ெப.) இ� வி$ 

அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ெகா.ேட $தி�ம.4.13.053.4 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கனக� 3ைழ �% 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஆ=  $தி�ம.4.13.054.1 

 க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ� 

��த�_ெப.(��த�_ெப.) கன$_ெப.(கன$_ெப.) தி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ஆ=" $தி�ம.4.13.054.2 

 ப./ அம, ேசாதி" பட, இத6_ெப.(இத6_ெப.) ஆனவ0 $தி�ம.4.13.054.3 

 உ./ அ>3 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

உணர_3ைற.எ7.(உண,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, ேக $தி�ம.4.13.054.4 

 உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள ஒ��திைய ேநா கி$ 

$தி�ம.4.13.055.1 



 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� க�ைண 

ெபாழி@�_ெப.எ7.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.055.2 

 மண��_வி.எ7.(மண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� ஓைச ஒளிஅ� 

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.055.3 

 தண�� எ! ச கர�_ெப.(ச கர�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) த�வாேள 

$தி�ம.4.13.055.4 

 த�வழி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த��வ ஞான� 

$தி�ம.4.13.056.1 

 3�வழி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3ண>க0 உ0 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.056.2 

 க�வழி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கண ைக 

அ&��"_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.+"_ஒ�.) $தி�ம.4.13.056.3 

 ெப�வழி ஆ 3� ேப, ஒளி தாேன $தி�ம.4.13.056.4 

 ேப, ஒளி ஆய ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) )ட, 

$தி�ம.4.13.057.1 

 சீ, ஒளி ஆகி� திக6 த� நாயகி $தி�ம.4.13.057.2 

 கா, ஒளி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க�னிைக ெபா� 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) $தி�ம.4.13.057.3 

 பா, ஒளி ஆகி" பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள 

$தி�ம.4.13.057.4 

 பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கர�_ெப.(கர�_ெப.) இ� 

ப>கய� ஏ�தி  $தி�ம.4.13.058.1 

 3வி�த கர�_ெப.(கர�_ெப.) இ� ெகா= தளி," பாணி $தி�ம.4.13.058.2 



 ப5��_வி.எ7.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 ெகா>ைகக0 ��� ஆ, 

பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) $தி�ம.4.13.058.3 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாதி�� அ�ேற $தி�ம.4.13.058.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) �% பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) சில�#_ெப.(சில�#_ெப.) அணி 

ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) $தி�ம.4.13.059.1 

 அணிபவ0 அ�றி அ�0 இ$ைல 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.059.2 

 தணிபவ, ெநJசி� உ0 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�0 ஆகி" $தி�ம.4.13.059.3 

 பணிபவ, 3 அ�ேறா பரகதி ஆேம $தி�ம.4.13.059.4 

 பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள அ&ப� ச�தி 

$தி�ம.4.13.060.1 

 கர�தன க�னிக0 அ"ப% Kழ_3ைற.எ7.(K6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.13.060.2 

 மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�ைகயி� மல, அைவ 

ஏ�த7 $தி�ம.4.13.060.3 

 சிற�தவ, ஏ��� சிறB� தன�_ெப.(தன�_ெப.) ஆேம $தி�ம.4.13.060.4 

 தன�_ெப.(தன�_ெப.) அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ைதயைல ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.061.1 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) அ� ஓ% ம5 கி$ ஓ, ஆ.%$ $தி�ம.4.13.061.2 

 கன� அைவ அ�&  க�திய_ெப.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) $தி�ம.4.13.061.3 

 தினகர� ஆ5ட ெச=தி அ� ஆேம $தி�ம.4.13.061.4 



 ஆகி�ற 2ல�� எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �!மல, 

$தி�ம.4.13.062.1 

 ேபாகி�ற ேப, ஒளி ஆய மல, அதா=" $தி�ம.4.13.062.2 

 ேபாகி�ற Pரண� ஆக நிைற�த_ெப.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பி� $தி�ம.4.13.062.3 

 ேச,கி�ற ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) அழ$ ம.டல� ஆனேத $தி�ம.4.13.062.4 

 ஆகி�ற ம.டல�� உ0ேள அம,�தவ0 $தி�ம.4.13.063.1 

 ஆகி�ற ஐ�ப�� அ&வைக ஆனவ0 $தி�ம.4.13.063.2 

 ஆகி�ற ஐ�ப�� அ& ச�தி ேந,த� $தி�ம.4.13.063.3 

 ஆகி�ற ஐ�ப�� அ&வைக Kழேவ $தி�ம.4.13.063.4 

 K6��_வி.எ7.(K6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ேசாதி )ட, �% 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ஆ= $தி�ம.4.13.064.1 

 ஆ>3 அணி ��த�_ெப.(��த�_ெப.) அழகிய_ெப.அ.(அழ3_ெப.) ேமனி@� 

$தி�ம.4.13.064.2 

 தா>கிய_ெப.எ7.(தா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ைக அைவ 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஞான� ஆ= $தி�ம.4.13.064.3 

 ஏ�� கர>க0_ெப.(கர>க0_ெப.) 

எ/��_வி.எ7.(எ/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அம, பாசேம $தி�ம.4.13.064.4 

 பாச� அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேவைர 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) இ*/ $தி�ம.4.13.065.1 

 ேநச� அ� ஆக நிைன��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) உ�ேள $தி�ம.4.13.065.2 

 நாச� அ� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) நட�தி/� ஐ ஆ.%$ $தி�ம.4.13.065.3 



 காசினி ேம$ அம, க. Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) ஆ3ேம $தி�ம.4.13.065.4 

 க. உைட நாயகி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�0 ஆ� வழி $தி�ம.4.13.066.1 

 ப. உ& நாத� பைக அற நி�றி%$ $தி�ம.4.13.066.2 

 வி._ெப.(வி._ெப.) அம, ேசாதி 

விள>க_3ைற.எ7.(விள>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஹிX>கார $தி�ம.4.13.066.3 

 ம._ெப.(ம._ெப.) உைடய நாயகி ம.டல� ஆ3ேம $தி�ம.4.13.066.4 

 ம.டல�� உ0ேள மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

தBப�ைத  $தி�ம.4.13.067.1 

 க./ அக�� உ0ேள க�தி_வி.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ��தி/� $தி�ம.4.13.067.2 

 வி./_ெப.(வி./_ெப.) அக�� உ0ேள 

விள>கி_வி.எ7.(விள>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வ�தலா$ 

$தி�ம.4.13.067.3 

 த./_ெப.(த.�_ெப.) அக�� உ0ளைவ தா>க�� ஆேம $தி�ம.4.13.067.4 

 தா>கிய_ெப.எ7.(தா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நாபி� தட மல, 

ம.டல�� $தி�ம.4.13.068.1 

 ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ!> கைல 30 உ0 

உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) ஆனவ0 $தி�ம.4.13.068.2 

 ஏ>க வ�� பிற"# எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

உ&�திட $தி�ம.4.13.068.3 

 வா>கிய நாத� வலி@ட� ஆ3ேம $தி�ம.4.13.068.4 

 நாD 3 நாயகி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மணிய P. ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) 

$தி�ம.4.13.069.1 

 PD 3 நாயகி ெபா� �% ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஆ� $தி�ம.4.13.069.2 



 பாD 3 நாயகி பா$ ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ.ண�த0 

$தி�ம.4.13.069.3 

 ஆD 3 நாயகி அ>3 அம,�தாேள $தி�ம.4.13.069.4 

 அ�& இ� ைகயி$ அள�த ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) �ைற $தி�ம.4.13.070.1 

 இ�& இ� ைகயி$ எ/�த_ெப.எ7.(எ/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) 3.%ைக $தி�ம.4.13.070.2 

 ம�& அ� காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வழி அ� 

ஆகேவ $தி�ம.4.13.070.3 

 க./ அ>3 இ��தவ, காரணி காMேம $தி�ம.4.13.070.4 

 காரணி ச�திக0 ஐ� ப�� இற./_ெப.(இர./_ெப.) என  $தி�ம.4.13.071.1 

 காரணி க�னிக0 ஐ� ப�� இ�வரா=  $தி�ம.4.13.071.2 

 காரணி ச கர�� உ0ேள கர�� எ>3� $தி�ம.4.13.071.3 

 காரணி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�0 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள $தி�ம.4.13.071.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

ச�தி நிைல ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�றி%$ 

$தி�ம.4.13.072.1 

 க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வ�னி கல�தி/� ஓ, ஆ.%$ $தி�ம.4.13.072.2 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) விரத நB, 3�றாம$ 

நி�றி%� $தி�ம.4.13.072.3 

 ம�றினி$ ஆ/� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ� காMேம $தி�ம.4.13.072.4 

 க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

ச�தி இ�தய ப>கய� $தி�ம.4.13.073.1 



 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த��வ நாயகி ஆனவ0 $தி�ம.4.13.073.2 

 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வா@" பைகைய 

அ&�திட $தி�ம.4.13.073.3 

 இ�& எ� மன��0 இனி� இ��தாேள $தி�ம.4.13.073.4 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

ச�தி இ� நா� ைகயி$ $தி�ம.4.13.074.1 

 பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ"_)*.(இ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) 

P>_ெப.அ.(P�_ெப.அ.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) பாச� ம!வா0 $தி�ம.4.13.074.2 

 கர�தி/� ேகடக� வி$ அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 $தி�ம.4.13.074.3 

 உர�� அ>3 இ��தவ0 <�� உக�தாேள $தி�ம.4.13.074.4 

 உக�தன0 ெபா��% ��� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஆக" $தி�ம.4.13.075.1 

 பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பவள�� ப*/ 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) சா�தி $தி�ம.4.13.075.2 

 மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ெகா>ைக மணி  க7) 

அணி��_வி.எ7.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.075.3 

 தைழ�� அ>3 இ��தவ0 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ப7ைச_ெப.(ப7ைச_ெப.) 

ஆேம $தி�ம.4.13.075.4 

 ப7ைச_ெப.(ப7ைச_ெப.) இவG 3" பா>கிமா, ஆ& எ*/ $தி�ம.4.13.076.1 

 ெகா7ைசயா, எ.ம,க0 <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

வ�தலா$ $தி�ம.4.13.076.2 

 க7) அணி ெகா>ைகக0 ைக இ� கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) அதா= $தி�ம.4.13.076.3 

 எ7ச இைட7சி இனி� இ��தாேள $தி�ம.4.13.076.4 



 தா0_ெப.(தா0_ெப.) அ�தி� உ0ேள 

தா>கிய_ெப.எ7.(தா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதிைய  

$தி�ம.4.13.077.1 

 கா$ அ� ஆக  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0 எ�& 

$தி�ம.4.13.077.2 

 மா$ அ� ஆக வழிபா/ ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) $தி�ம.4.13.077.3 

 பா$ அ� ேபால" பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

வி.ணிேல $தி�ம.4.13.077.4 

 வி._ெப.(வி._ெப.) அம, நாபி இ�தய� ஆ>3 இைட  $தி�ம.4.13.078.1 

 க. அம, <ப� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வ�தலா$ 

$தி�ம.4.13.078.2 

 ப. அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆதி�த ம.டல� 

ஆன� $தி�ம.4.13.078.3 

 த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) அம, <ப� தைழ�த� காMேம $தி�ம.4.13.078.4 

 <ப��7 ச�தி 3ளி, �க�_ெப.(�க�_ெப.) ப�� உள $தி�ம.4.13.079.1 

 தா ப��7 ச�தி தய>கி வ�த$_ெதா.ெப.(வா_வி.+�_(?)+த$_ெதா.ெப.3றி.) ஆ$ 

$தி�ம.4.13.079.2 

 ஆ ப��  ைகக0 

அைட�தன_வி.�.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட, ஒ�.) நா$ 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) $தி�ம.4.13.079.3 

 பாச� அ& க" பர�தன_வி.�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ப�.) 

Kலேம $தி�ம.4.13.079.4 

 Kல�_ெப.(Kல�_ெப.) த./_ெப.(த.�_ெப.) ஒ0_ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) 

வா0_ெப.(வா0_ெப.) )ட, பைற ஞான� ஆ= $தி�ம.4.13.080.1 



 ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) தம�க� மா கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) வி$ 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.080.2 

 கா$ அ� P" பாச� ம! க�தி ைக  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.080.3 

 ேகால� ேச, ச>3 3வி�தைக எ. அேத $தி�ம.4.13.080.4 

 எ. அம, ச�திக0 நா$ ப�� நா$ உட� $தி�ம.4.13.081.1 

 எ. அம, ச�திக0 நா$ ப�� நா$வ, ஆ� $தி�ம.4.13.081.2 

 எ.ணிய_ெப.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) P இத6_ெப.(இத6_ெப.) 

உ0ேள இ��தவ0 $தி�ம.4.13.081.3 

 எ.ணிய_ெப.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ.ண� 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள $தி�ம.4.13.081.4 

 கட�தவ0 ெபா� �% மாணி க� ேதா/_ெப.(ேதா/_ெப.) $தி�ம.4.13.082.1 

 ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அணி ��� 

பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) க7) ஆக" $தி�ம.4.13.082.2 

 பட,�த அ$3$_ெப.(அ$3$_ெப.) ப*/ ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) பாத7 

சில�#_ெப.(சில�#_ெப.) $தி�ம.4.13.082.3 

 மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) சிறியவ0 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேள $தி�ம.4.13.082.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

ச�தி நிர�தர� ஆகேவ $தி�ம.4.13.083.1 

 க.%/� ேம� வணிமாதி தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆகி" $தி�ம.4.13.083.2 

 ப.ைடய வானி� பக*ைட அ&�தி*/ $தி�ம.4.13.083.3 

 ஒ�றிய தBப� உண,�தா, 3 உ.டாேம $தி�ம.4.13.083.4 



 உ./ ஓ, அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) உ�தம� ஆன� $தி�ம.4.13.084.1 

 க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

ச�தி சதாசிவ நாயகி $தி�ம.4.13.084.2 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �க�_ெப.(�க�_ெப.) 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) <&� கர>கG� $தி�ம.4.13.084.3 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஆகேவ 

2�&_ெப.(2�&_ெப.) நா� ஆனேத $தி�ம.4.13.084.4 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) Kல�_ெப.(Kல�_ெப.) கபால� 

கிளி@ட� $தி�ம.4.13.085.1 

 ப$ மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ம!க�தி ப��_ெப.(ப��_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.085.2 

 க$ மணி_ெப.(மணி_ெப.) தாமைர _ெப.(தாமைர_ெப.+ _ஒ�.) ைகயி$ தம�க� 

$தி�ம.4.13.085.3 

 ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) P. ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) Pசைன ஆனேத 

$தி�ம.4.13.085.4 

 Pசைன7 ச�திக0 எ. ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) Kழேவ $தி�ம.4.13.086.1 

 ேநசவ0 க�னிக0 நா$ ப�� ேந, அதா=  $தி�ம.4.13.086.2 

 காசினி7 ச கர�� உ0ேள கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) $தி�ம.4.13.086.3 

 மா) அைடயாம$ மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தா,கேள $தி�ம.4.13.086.4 

 தார�தி� உ0ேள தய>கிய ேசாதிைய" $தி�ம.4.13.087.1 

 பார�தி� உ0ேள பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 எ!�திட 

$தி�ம.4.13.087.2 



 ேவ, அ� ஒ�றி நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ.M 

மேனாமய� $தி�ம.4.13.087.3 

 கா, அ� ேபால  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

ம.ணிேல $தி�ம.4.13.087.4 

 ம.ணி$_ெப.(ம._ெப.+இ$_இட.ேவ.) 

எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அகார உகார>க0 

$தி�ம.4.13.088.1 

 வி.ணி$ எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிவாய நம எ�& 

$தி�ம.4.13.088.2 

 க.ணி$ எ!�த� கா.# அ5� அ�& ெகா$ $தி�ம.4.13.088.3 

 க.ணி$ எ!�த� கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) தர எ�ேற $தி�ம.4.13.088.4 

 எ�& அ>3 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�த கைல 

இைட7 $தி�ம.4.13.089.1 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�த பேயாத5 

$தி�ம.4.13.089.2 

 க.ட� கர�_ெப.(கர�_ெப.) இ� ெவ0ளி ெபா� ம._ெப.(ம._ெப.) அைட 

$தி�ம.4.13.089.3 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 இ��த� 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) அ�ேத $தி�ம.4.13.089.4 

 அ�த� அ� ஆக அழகிய_ெப.அ.(அழ3_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$தி�ம.4.13.090.1 

 ப%க� அ� ஆக" பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� உ0ேள 

$தி�ம.4.13.090.2 



 3�த� அ� ஆக  3ளி,��_வி.எ7.(3ளி,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

���  $தி�ம.4.13.090.3 

 ெக�த� அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேக/ 

இலிதாேன $தி�ம.4.13.090.4 

 ேக/ இலி ச�திக0 �"ப�� அ&வ�� $தி�ம.4.13.091.1 

 நா/ இலி க�னிக0 நா$ ஒ�பதி� ம�� $தி�ம.4.13.091.2 

 P இலி P இத6_ெப.(இத6_ெப.) உ0ேள இ��தவ, $தி�ம.4.13.091.3 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) இலி த�ைன நMகி நி�றா,கேள $தி�ம.4.13.091.4 

 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) #�தி நிைற�தி/� 

வ�னி@� $தி�ம.4.13.092.1 

 க.ட� ேசாதி க��� உ0 இ��திட  $தி�ம.4.13.092.2 

 ெகா.ட� ஓ, ஆ./ <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

வ�ைக 3 $தி�ம.4.13.092.3 

 வி.ட ெவௗகார� விள>கின அ�ேற $தி�ம.4.13.092.4 

 விள>கி/� வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட நி�றைவ எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.4.13.093.1 

 வண>கி/� ம.டல� ம� உயி, ஆக $தி�ம.4.13.093.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) கிள, ந�ைமக0 நாரண� ஒ��7 $தி�ம.4.13.093.3 

 )ண>3 இைட நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ெச$ல�� ஆேம $தி�ம.4.13.093.4 

 ஆேம அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) ேமேல அ�த� ஆ=� $தி�ம.4.13.094.1 

 தாேம உகார� தைழ�� எ!� ேசாம9� $தி�ம.4.13.094.2 

 கா ேம$ வ�கி�ற க�பக� ஆன� $தி�ம.4.13.094.3 



 P ேம$ வ�கி�ற ெபா� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) ஆனேத $தி�ம.4.13.094.4 

 ெபா� ெகா%யா0 உைட" Pசைன ெச=திட $தி�ம.4.13.095.1 

 அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) களி 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆ>கார� ேபாயி/� 

$தி�ம.4.13.095.2 

 ம� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ம.டல� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உேள $தி�ம.4.13.095.3 

 பி� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேபைதைய  காMேம $தி�ம.4.13.095.4 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) இவG 3" ெப.ைம அழ3_ெப.(அழ3_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.4.13.096.1 

 தாைத இவG 3� தாMD� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.4.13.096.2 

 மாைத அவG 3 ம.M� திலக�_ெப.(திலக�_ெப.) ஆ=  $தி�ம.4.13.096.3 

 3வி�தன, ச�திக0 �"ப�� இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) $தி�ம.4.13.097.1 

 நட�தன, க�னிக0 நா$ எ.ம, Kழ" $தி�ம.4.13.097.2 

 பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இத6_ெப.(இத6_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப>கய�� உ0ேள 

$தி�ம.4.13.097.3 

 இ��தன0 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) பல ெகா.ேட $தி�ம.4.13.097.4 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 இ��தன, 

<�த� ஒளியிைன  $தி�ம.4.13.098.1 



 க./ அ>3 இ��தன, காரண�� உ0ள� $தி�ம.4.13.098.2 

 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) மைறக0 

பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� 

ேத/�_ெப.எ7.(ேத/_ெப.எ7.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ$ $தி�ம.4.13.098.3 

 இ�& எ� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உேள இ$ 

அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆGேம $தி�ம.4.13.098.4 

 இ$ அைட�தா9 3� இ$லாத� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல 

$தி�ம.4.13.099.1 

 இ$ அைட�தா9 3 இர"ப� தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ$ைல $தி�ம.4.13.099.2 

 இ$ அைட�தா9 3 இைமயவ, தா� ஒIவா, $தி�ம.4.13.099.3 

 இ$ அைட�தா9 3 இ$லாத� இ$லாைனேய $தி�ம.4.13.099.4 

 ஆைன மய 3�_ெப.எ7.(மய 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ&ப�� 

நா$ தறி $தி�ம.4.13.100.1 

 ஆைன இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ& ப�� 

நா$ ஒளி $தி�ம.4.13.100.2 

 ஆைன இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ&ப�� 

நா$ அைற $தி�ம.4.13.100.3 

 ஆைன@� ேகா/� அ&ப�� நாலிேல $தி�ம.4.13.100.4 

 ஊ��_ெப.எ7.(ஊ,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உலக�� ஒ க" 

பைட கி�ற $தி�ம.5.01.1.1 

 ேப, அறிவாள� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 3றி�தி%� $தி�ம.5.01.1.2 

 ேம�D� 2 உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஆளி இல>3 

எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.5.01.1.3 

 தாரணி நா$ வைக7 ைசவ�� ஆேம $தி�ம.5.01.1.4 



 ச��� அச��� சத ச��� தா�_த�.).(தா�_த�.).) க./ $தி�ம.5.01.2.1 

 சி��� அசி��� ேச, உறாேம நB�த $தி�ம.5.01.2.2 

 )�த� அ)�த�� ேதா= உறாேம 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.5.01.2.3 

 நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) பரJ )�த� ைசவ, 3 ேநயேம $தி�ம.5.01.2.4 

 க�பன க�&  கைல ம�9� ெம= ேயாக� $தி�ம.5.01.3.1 

 ��பத ஞான �ைற �ைற ந.ணிேய $தி�ம.5.01.3.2 

 ெசா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ேமவி� �5) அ�& ேம$ ஆன $தி�ம.5.01.3.3 

 த�பர� க./ உேளா, ைசவ சி�தா�தேர $தி�ம.5.01.3.4 

 ேவதா�த� )�த� விள>கிய_ெப.எ7.(விள>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சி�தா�த $தி�ம.5.01.4.1 

 நாதா�த� க.ேடா,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) ந/ 3 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கா*சிய, $தி�ம.5.01.4.2 

 Pதா�த ேபாதா�த� ஆக" #ன�_ெப.(#ன�_ெப.) 

ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.5.01.4.3 

 நாதா�த Pரண, ஞான ேநய�தேர $தி�ம.5.01.4.4 

 இைணயா, தி�வ% ஏ��� சீ, அ>க�� $தி�ம.5.02.1.1 

 இைணயா, இைண  3ைழ ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) அைண ��திைர 

$தி�ம.5.02.1.2 

 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) ஆ, இைண  

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மாைல@� 3�றா� 

$தி�ம.5.02.1.3 

 அைணவா� ச5ைய கி5ைய யினா, ேக $தி�ம.5.02.1.4 



 கா�" ெபா� ஆ,�த க/ க� இற./_ெப.(இர./_ெப.) ேச,�� $தி�ம.5.02.2.1 

 ஓ�� தி� ேமனி@0 க*/ இர./ட� $தி�ம.5.02.2.2 

 ேசாதைன ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �வா ெதச மா, க, 

ஆ= $தி�ம.5.02.2.3 

 ஓதி இ�"பா, ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைசவ, ஆ3ேம $தி�ம.5.02.2.4 

 க.ட>க0 ஒ�ப�� 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

க.டன, $தி�ம.5.02.3.1 

 க.ட>க0 ஒ�ப�� க.டா= அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.5.02.3.2 

 க.ட>க0 ஒ�ப�� 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

க.ட� ஆ� $தி�ம.5.02.3.3 

 க.ட>க0 க.ேடா,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) க/� 

)�த ைசவேர $தி�ம.5.02.3.4 

 ஞானி #வி எ! ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) N$ அைன��ட� $தி�ம.5.02.4.1 

 ேமான திைச@� �! எ. எ. சி�தி@� $தி�ம.5.02.4.2 

 ஏைன நில�� எ!தா மைற ஈ&� $தி�ம.5.02.4.3 

 ேகாெனா/ த�ைன@� 

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3ண�தேன 

$தி�ம.5.02.4.4 

 ெபா�னா$ சிவ சாதன� Pதி சாதன� $தி�ம.5.03.01.1 

 ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) மா, க சாதன� மா ஞான சாதன� $தி�ம.5.03.01.2 

 �� மா, க சாதன� ேதா�றாத சாதன� $தி�ம.5.03.01.3 



 ச� மா, க சாதன� ஆ� )�த ைசவ, ேக $தி�ம.5.03.01.4 

 ேக/ அ& ஞானி கிள, ஞான Pபதி $தி�ம.5.03.02.1 

 பா/ அ& ேவதா�த சி�தா�த பாக�தி� $தி�ம.5.03.02.2 

 ஊ/ உ& ஞான உதய உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) ��திேயா� $தி�ம.5.03.02.3 

 பா/ உ& )�த ைசவ" ப�த நி�தேன $தி�ம.5.03.02.4 

 )�த� அ)�த� �5ய>க0 ஓ, ஏ!� $தி�ம.5.03.03.1 

 ச��� அச��� தண�த பரா பைர $தி�ம.5.03.03.2 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பரா பைர உ0ளா� பராபைர 

$தி�ம.5.03.03.3 

 அ�த� அ�0 ச�தியா= எ>3� ஆேம $தி�ம.5.03.03.4 

 ச��� அச��� தண�தவ, தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆகி7 $தி�ம.5.03.04.1 

 சி��� அசி��� ெத5யா7 சிேவாக� ஆ= $தி�ம.5.03.04.2 

 ��தி@0 ஆன�த ச�தி@0 26கினா, $தி�ம.5.03.04.3 

 சி�தி@� அ>ேக சிற��_வி.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உள தாேன 

$தி�ம.5.03.04.4 

 த�ைன" பரைன7 சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�கி�ற $தி�ம.5.03.05.1 

 ம�ைன" பதி ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச�ைத மா) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.03.05.2 

 ��ைன" பழ மல �� க*ைட_ெப.(க*ைட_ெப.) வ B*%ைன $தி�ம.5.03.05.3 

 உ�ன� த3� )�த ைசவ, உபாயேம $தி�ம.5.03.05.4 

 Pரண� த�னிேல ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ"ேபாத� $தி�ம.5.03.06.1 



 ஆரண� அ�த� மதி�� ஆன�த�ேதா/ $தி�ம.5.03.06.2 

 ேந, என ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& நBதி ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) ேபாக� 

$தி�ம.5.03.06.3 

 காரண� ஆ� )�த ைசவ, 3  கா*சிேய $தி�ம.5.03.06.4 

 மாறாத ஞான மதி"# அற மாேயாக� $தி�ம.5.03.07.1 

 ேதறாத சி�ைதைய� ேத�றி7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ கி" $தி�ம.5.03.07.2 

 ேப& ஆன பாவைன ேபணி ெநறி நி�ற$ $தி�ம.5.03.07.3 

 <& ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஞானி ச5ைத 

3றி கிேல $தி�ம.5.03.07.4 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த� 

க.ேடா,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) பிரம� இ�தியா தர, 

$தி�ம.5.03.08.1 

 நாத அ�த� க.ேடா,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) ந/ 3 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேயாகிக0 $தி�ம.5.03.08.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த� அ$லாத சி�தா�த� க./ உ0ேளா, 

$தி�ம.5.03.08.3 

 சாதாரண� அ�ன ைசவ, உபாயேம $தி�ம.5.03.08.4 

 வி.ணிைன7 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அMகா 

விய� ேமக>க0 $தி�ம.5.03.09.1 

 க..ைன7 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அMகா" பல 

கா*சிக0 $தி�ம.5.03.09.2 

 எ.ணிைன7 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அMகாம$ 

எண"ப/� $தி�ம.5.03.09.3 



 அ.ணைல7 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அMகா 

ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாசேம $தி�ம.5.03.09.4 

 ஒ�&� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) இல�� ஆ= 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆக $தி�ம.5.03.10.1 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சமய நிரா கார 

நB>கிேய_வி.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ7.3றி.+ஏ_சா5.) $தி�ம.5.03.10.2 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பரா பைர ேநய�ைத" 

பாத�தா$ $தி�ம.5.03.10.3 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) சி�தா�த சி�திேய $தி�ம.5.03.10.4 

 ேவட� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) விகி,த� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பா$ ேமவி $தி�ம.5.04.1.1 

 ஆட�பர� இ�றி ஆசாபாச� ெச�&" $தி�ம.5.04.1.2 

 பா/ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) பாச� ப)��வ� பா6பட7 $தி�ம.5.04.1.3 

 சா/� சிவ ேபாதக, )�த ைசவேர $தி�ம.5.04.1.4 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஆன ஐ�ைத@� ஓ, ஆ&� ஐ��� $தி�ம.5.04.2.1 

 மட$_ெப.(மட$_ெப.) ஆன மா மாைய ம�& உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) நBவ" 

$தி�ம.5.04.2.2 

 பட$ ஆன ேகவல பாச� �ைட��� $தி�ம.5.04.2.3 

 திட� ஆ=� தைன உற$ சி�தா�த மா, கேம $தி�ம.5.04.2.4 

 )�த7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைர தா�_த�.).(தா�_த�.).) அதி$ ேதாயாம$ 

$தி�ம.5.04.3.1 

 ��த, பத" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ��தி வி�� ஆ� 2ல� $தி�ம.5.04.3.2 



 அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) தைகயா� மா அரைன அைட�த�றா$ 

$தி�ம.5.04.3.3 

 )�த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆவேர )�த ைசவேர $தி�ம.5.04.3.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�&� தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�&� நா% 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) சாரேவ $தி�ம.5.04.4.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�& 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) இலா� த�பத� $தி�ம.5.04.4.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�ற த��வ� 

ந$கலா$ $தி�ம.5.04.4.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�&� சா�ற 

கி$ேலேன $தி�ம.5.04.4.4 

 சா�ற அ5� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த��வ� 

சி�தி�தா$ $தி�ம.5.04.5.1 

 ஆ�ற அ5� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஐ��� 

அட>கி/� $தி�ம.5.04.5.2 

 ேம$ திக6 ஞான� விள 3 ஒளியா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.5.04.5.3 

 பா�பர சா@7சிய� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பதிேய $தி�ம.5.04.5.4 

 உயி, 3 உயிரா= நி�ற$ ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) ஞான Pைச $தி�ம.5.05.1.1 

 உயி, 3 ஒளி ேநா க$ மகா ேயாக Pைச $தி�ம.5.05.1.2 

 உயி, ெப& ஆவாகன� #ற" Pைச $தி�ம.5.05.1.3 

 ெசயி� கைட ேநச� சிவ Pைச ஆேம $தி�ம.5.05.1.4 



 நா/ நகர�� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) தி�  ேகாயி�� $தி�ம.5.05.2.1 

 ேத%� தி5�� சிவெப�மா� எ�& $தி�ம.5.05.2.2 

 பா/மி� பா%" பணிமி� பணி�தபி� $தி�ம.5.05.2.3 

 <%ய ெநJச��  ேகாயிலா=  ெகா0வேன $தி�ம.5.05.2.4 

 ப�த, ச5ைத ப/ேவா, கி5ைய ஓ, $தி�ம.5.05.3.1 

 அ�த3 ெதா.ட, அ�0 ேவட�� ஆ3ேவா, $தி�ம.5.05.3.2 

 )�தவிய� ஆதி சாதக, H ேயாக, $தி�ம.5.05.3.3 

 சி�த, சிவஞான� ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ=� 

ேவா, கேள $தி�ம.5.05.3.4 

 சா,�த ெம=J ஞான�ேதா, தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆயிேனா, $தி�ம.5.05.4.1 

 ேச,�த_ெப.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) 

ேயாக�த, சி�த, சமாதிேயா, $தி�ம.5.05.4.2 

 ஆ=�த_ெப.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கி5ையேயா, அ�7சைன 

த"பாேதா, $தி�ம.5.05.4.3 

 ேந,�த ச5ைய ேயா, நB0 நில�ேதாேர $தி�ம.5.05.4.4 

 கி5ைய ேயாக>க0 கிள, ஞான Pைச $தி�ம.5.05.5.1 

 அ5ய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உ� அம�� அYப� $தி�ம.5.05.5.2 

 ெத5@� ப�வ��� ேத,�தி/� Pைச $தி�ம.5.05.5.3 

 உ5யன ேநய�� உய, Pைச ஆேம $தி�ம.5.05.5.4 

 ச5 ஆதி நா�3� த� ஞான� நா�3� $தி�ம.5.05.6.1 

 வி5D ஆன ேவதா�த சி�தா�த� ஆ&� $தி�ம.5.05.6.2 



 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆன� ந�தி ெபா� நக, ேபா�� $தி�ம.5.05.6.3 

 ம�0 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

மா�த,_ெப.(மா�த,_ெப.) வண>க ைவ�தாேன $தி�ம.5.05.6.4 

 சைமய� பல )�தி� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�றி/� $தி�ம.5.05.7.1 

 அைம@� விேசட�� அர� ம�திர )�தி $தி�ம.5.05.7.2 

 சைமய நி�வாண� கலா )�தி 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.05.7.3 

 அைம ம�9� ஞான மா, க� அபிேடகேம $தி�ம.5.05.7.4 

 ப��� திைச@� பர� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) 

உ./ $தி�ம.5.06.1.1 

 எ�தி  கில, இ$ைல எ�பதி� அமல, 3 $தி�ம.5.06.1.2 

 ஒ��� தி�வ% நBழ$ சர. என� $தி�ம.5.06.1.3 

 த��� விைன  கட$_ெப.(கட$_ெப.) சாரா� காMேம $தி�ம.5.06.1.4 

 கா� உ& ேகா% க% கம6 ச�தன�_ெப.(ச�தன�_+ெப.) $தி�ம.5.06.2.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ& மா மல, இ*/ வண>கி9� $தி�ம.5.06.2.2 

 ஊனிைன நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உ.பவ, 3 

அ$ல� $தி�ம.5.06.2.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம, P>_ெப.அ.(P�_ெப.அ.) கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) ேசர 

ஒ.ணாேத $தி�ம.5.06.2.4 

 ேகான  க�&_ெப.(க�&_ெப.) ஆேய 3ைரகழ$ ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) மி� 

$தி�ம.5.06.3.1 



 ஞான  க�&_ெப.(க�&_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந/ேவ உழித�� 

$தி�ம.5.06.3.2 

 வான  க�&_ெப.(க�&_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ைகெதா! $தி�ம.5.06.3.3 

 மான  க�&_ெப.(க�&_ெப.) ஈச� அ�0 வ0ள� ஆேம $தி�ம.5.06.3.4 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ. திைச ம.டல� 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.5.06.4.1 

 அ� பணி ெச=கி�றவ0 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) <ற� $தி�ம.5.06.4.2 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) பணி மா9ட, ெச= பணி ஈச� $தி�ம.5.06.4.3 

 பதி பணி ெச=வ� ப�திைம காேண $தி�ம.5.06.4.4 

 ப�த� கி5ைய ச5ைய பயி$ உ�&7 $தி�ம.5.06.5.1 

 )�த அ�ளா$ �5) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேயாக�தி$ $தி�ம.5.06.5.2 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெநறி உ�& உண, கி�ற 

ஞான�தா$ $தி�ம.5.06.5.3 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) 3� அ�ளா$ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ3ேம 

$தி�ம.5.06.5.4 

 அ�பி� உ�3வ� நாG� பணி ெச=வ� $தி�ம.5.06.6.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� ெச= ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கமல� தி�வ% 

$தி�ம.5.06.6.2 



 ��# நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக ெமாழிவ� 

என 3 அ�0 $தி�ம.5.06.6.3 

 எ�பி� உ0 ேசாதி இல>3 கி�றாேன $தி�ம.5.06.6.4 

 ெநறி வழிேய ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேந,ைம@0 

ஒ�றி� $தி�ம.5.07.01.1 

 தறி இ��தா$ ேபா$ த�ைம இ��தி7 $தி�ம.5.07.01.2 

 ெசாறியி9� தா கி9� �. எ�& உணரா  $தி�ம.5.07.01.3 

 3றி அறி வாள, 3  <ட�� ஆேம $தி�ம.5.07.01.4 

 ஊழிேதா& ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உண,�தவ, 3 அ$லா$ $தி�ம.5.07.02.1 

 ஊழிேதா& ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உணரD� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ*டா� 

$தி�ம.5.07.02.2 

 ஆழி அம�� அ5 அய� எ�& உளா, $தி�ம.5.07.02.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �ய�&� ஒ�7சி உளாேன $தி�ம.5.07.02.4 

 Pவினி$ க�த� ெபா��திய_ெப.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வா& ேபா$ $தி�ம.5.07.03.1 

 சீவ9 3 உ0ேள சிவ மண�_ெப.(மண�_ெப.) P�த� $தி�ம.5.07.03.2 

 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) ேபால 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிவாள, 3 

$தி�ம.5.07.03.3 

 நாவி அைண�த_ெப.எ7.(அைண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந/தறி ஆேம 

$தி�ம.5.07.03.4 

 உ=�தன� எ�ப,ீ உ&ெபா�0 கா.கிU, $தி�ம.5.07.04.1 

 க�த மல5$ கல கி�ற ந�திைய7 $தி�ம.5.07.04.2 



 சி�ைத உறேவ ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB>கினா$ $தி�ம.5.07.04.3 

 ��ைத" பிறவி 3 2ல வி�� ஆேம $தி�ம.5.07.04.4 

 எ!�ெதா/ பாட�� எ. எ. கைல@� $தி�ம.5.07.05.1 

 பழி�தைல பாச" பிறவி@� 

நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.5.07.05.2 

 வழி�தைல ேசாமேனா/ அ>கி அ� க� $தி�ம.5.07.05.3 

 வழி�தைல ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைக 

உண,�ேதேன $தி�ம.5.07.05.4 

 வி��பி_வி.எ7.(வி��#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�ேற ெசயி� 

ெம=�தவ, ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.5.07.06.1 

 வி��பி_வி.எ7.(வி��#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�ேற ெசயி� ெம= 

உைர ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.07.06.2 

 வி��பி_வி.எ7.(வி��#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�ேற ெசயி� 

ெம=�தவ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.5.07.06.3 

 வி��பி_வி.எ7.(வி��#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�ேற ெசயி� 

வி.ணவ� ஆ3ேம $தி�ம.5.07.06.4 

 ேபணி$ பிறவா உல3அ�0 ெச=தி/� $தி�ம.5.07.07.1 

 காணி$ தன� கலவி உேள 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.5.07.07.2 

 நாணி$ நரக ெநறி ேக வழி ெச@� $தி�ம.5.07.07.3 



 ஊனி$ )/� அ>கி உ�தம� தாேன $தி�ம.5.07.07.4 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ெச>_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேகாலா, 

உல"# இலி மாதவ, $தி�ம.5.07.08.1 

 எ�தைன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வ B6�தன, எ. இலி $தி�ம.5.07.08.2 

 சி�த,க0 ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) 2வ, ெப�ைமயா= 

$தி�ம.5.07.08.3 

 அ�த� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�ேற 

அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ&வா,கேள $தி�ம.5.07.08.4 

 ேயாகி 3 ேயாக ஆதி 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உள 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ�ேறா,_வி.அ.ெப.(உ&_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) $தி�ம.5.07.09.1 

 ஆக� த3 கி5 ஆதி ச5ைய ஆ� $தி�ம.5.07.09.2 

 தாக�ைத வி*ட ச5ைய ஒ�றா� ஒ�&0 $தி�ம.5.07.09.3 

 ஆதி�த� ப�தி@0 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ைவ�ேதேன $தி�ம.5.07.09.4 

 ேயாக7 சமயேம ேயாக� பல உ�ன$ $தி�ம.5.07.10.1 

 ேயாக விேசடேம அ*டா>க ேயாக� ஆ� $தி�ம.5.07.10.2 

 ேயாக நி,வாணேம உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) பேராதய� 

$தி�ம.5.07.10.3 

 ேயாக அபிேடகேம ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) சி�தி உ�றேல $தி�ம.5.07.10.4 

 ஞான�தி� மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) அற ெநறி நா*%$ைல $தி�ம.5.08.01.1 

 ஞான�தி� மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) சமய�� ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) அ�& 

$தி�ம.5.08.01.2 

 ஞான�தி� மி கைவ ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ��தி ந$காவா $தி�ம.5.08.01.3 



 ஞான�தி� மி கா, நர5� மி காேர $தி�ம.5.08.01.4 

 ச�த�� ச�த மன9� த3மன� $தி�ம.5.08.02.1 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) 

உண,��� அக�ைத@� $தி�ம.5.08.02.2 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) எ�& இ� 2�&� சி�தி 3� ெச=ைக@� 

$தி�ம.5.08.02.3 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) கட�தவ, 

ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�மா, கேம 

$தி�ம.5.08.02.4 

 த�பா$ உல3�_ெப.(உல3_ெப.+உ�_சா5.) தன 3 அ�3 ஆவ�� 

$தி�ம.5.08.03.1 

 அ�பா$ என 3 அ�0 ஆவ�� ஆவன $தி�ம.5.08.03.2 

 எ�பா,க0 ஞான�� எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

சிவேயாக�� $தி�ம.5.08.03.3 

 பி�பாலி� ேநய�� ெப�றி/� தாேன $தி�ம.5.08.03.4 

 இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேசம 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) பிரம� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.08.04.1 

 வ� க� சராசர� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.5.08.04.2 

 த� கிய ஆசார� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) த�ேம $தி�ம.5.08.04.3 

 தி� கிலா ஞான�ைத� ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உண,�ேதா, ேக $தி�ம.5.08.04.4 

 அறிD� அட க�� அ�#� உடேன $தி�ம.5.08.05.1 



 பிறியா நக, ம�9� ேப, அ�ளாள� $தி�ம.5.08.05.2 

 3றி@� 3ண�� 3ைர கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) 

நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.5.08.05.3 

 ெநறி அறிவா, 3 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) நB,� ெதானியாேம 

$தி�ம.5.08.05.4 

 ஞான� விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!கி�ற� ஓ, 

சி�ைத@0 $தி�ம.5.08.06.1 

 ஏன� விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எதிேர கா.வழி 

ெதா&� $தி�ம.5.08.06.2 

 <ன$ மதி ம.டல�� எதி, நB, க./ $தி�ம.5.08.06.3 

 ஊன� அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, 

ஆ3ேம $தி�ம.5.08.06.4 

 ஞானி 3 உட� 3ண ஞான�தி$ நா�3� ஆ� $தி�ம.5.08.07.1 

 ேமானி 3 இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ஒ�&� <டா �� ேமாகி�� 

$தி�ம.5.08.07.2 

 ேம$ நி�ற$ ஆ� ச�தி வி�ைத விைள�தி/� $தி�ம.5.08.07.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) 3ல�ேதா, ச5ைய 

கி5ையேய $தி�ம.5.08.07.4 

 ஞான�தி� ஞானாதி நா�3� மா ஞானி 3 $தி�ம.5.08.08.1 

 ஞான�தி� ஞானேம நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) என� எ�னாம$ 

$தி�ம.5.08.08.2 

 ஞான�தி$ ேயாகேம நாத அ�த ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஒளி $தி�ம.5.08.08.3 

 ஞான  கி5ையேய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ��தி நாடேல $தி�ம.5.08.08.4 



 ந.ணிய ஞான�தி� ஞான ஆதி ந.Mேவா� $தி�ம.5.08.09.1 

 #.ணிய பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பிண 3 அ�ேறா� 

$தி�ம.5.08.09.2 

 க.ணிய ேநய� கைரஞான� க./ உேளா� $தி�ம.5.08.09.3 

 தி.ணிய_ெப.அ.(தி.ணிய_ெப.அ.) )�த� சிவ ��த� சி�தேன $தி�ம.5.08.09.4 

 ஞான7 சமயேம நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தைன  

கா.ட$ $தி�ம.5.08.10.1 

 ஞான விேசடேம நா/ பேராதய $தி�ம.5.08.10.2 

 ஞான நி,வாணேம ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) 

அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) அ�0 $தி�ம.5.08.10.3 

 ஞான அபிேடகேம ந�3� பாதேம $தி�ம.5.08.10.4 

 சா�&� ச�மா, க� ஆ� த� சிவ த��வ� $தி�ம.5.09.01.1 

 ேதா�ற>க0 ஆன )�தி7 )ட, க./ $தி�ம.5.09.01.2 

 சீ�ற� ஒழி�� சிவேயாக சி�தரா=  $தி�ம.5.09.01.3 

 <�ற�ைத ெவ�றா, 3றி"#_ெப.(3றி"#_ெப.) அறி�தா,கேள $தி�ம.5.09.01.4 

 ைசவ" ெப�ைம� தனி நாயக� ந�தி $தி�ம.5.09.02.1 

 உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ3�த 3�ெநறி 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.5.09.02.2 

 ெத=வ7_ெப.அ.(ெத=வ�_ெப.+7_ஒ�.) சிவெநறி ச�மா, க� 

ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.5.09.02.3 

 ைவய�� உ0ளா, 3 வ3�� ைவ�தாேன $தி�ம.5.09.02.4 



 ெத5சி க" Pசி க7 சி�தைன ெச=ய" $தி�ம.5.09.03.1 

 ப5சி க  கீ,�தி க" பா�க� Kட  $தி�ம.5.09.03.2 

 3�ப�தி ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3வலய� 

ேதா, 3� $தி�ம.5.09.03.3 

 த� ��தி7 சா,# ஊ*/� ச�மா, க� தாேன $தி�ம.5.09.03.4 

 ெதளிD அறியாதா, சிவைன 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.5.09.04.1 

 ெதளிD அறியாதா, சீவ9� ஆகா, $தி�ம.5.09.04.2 

 ெதளிD அறியாதா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆக மா*டா, $தி�ம.5.09.04.3 

 ெதளிD அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) தவ, தBரா, பிற"ேப 

$தி�ம.5.09.04.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆகி� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஐ�தா� மல� ெச�& $தி�ம.5.09.05.1 

 ேமான� அதா� ெமாழி" பா$ ��த, ஆவ�� $தி�ம.5.09.05.2 

 ஈன� இ$ ஞான அ9 Pதியி$ இ�ப�� $தி�ம.5.09.05.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவனா= உற$ ஆன ச� மா, கேம $தி�ம.5.09.05.4 

 ச�மா, க� தா, 3 �க�ெதா/ படீ�� $தி�ம.5.09.06.1 

 ச� மா, க� தா, 3� இட� ெதா/ ெத=வ�� $தி�ம.5.09.06.2 

 ச�மா, க� தா, 3 வ� க� ெத5சன� $தி�ம.5.09.06.3 

 எ� மா, க� தா, 3� இய�#வ� ேக.மிேனா $தி�ம.5.09.06.4 

 ச� மா, க சாதன� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஞான ேஞய� ஆ� $தி�ம.5.09.07.1 



 பி� மா, க சாதன� ேபைதய, 3 ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.5.09.07.2 

 �� மா, க� வி*ட �5ய� �5) அ�றா, $தி�ம.5.09.07.3 

 ச� மா, க� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ச�மா, கேம 

$தி�ம.5.09.07.4 

 ச� மா, க� எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ�� 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) சீட, 3" $தி�ம.5.09.08.1 

 பி� மா, க� 2�&� ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இய$பா� 

எ�றா$ $தி�ம.5.09.08.2 

 ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) மா, க� தாேன சிவெனா/ நாடேல $தி�ம.5.09.08.3 

 ெசா� மா, க� எ�ன7 )�திைக  ெகா0Gேம $தி�ம.5.09.08.4 

 அ�னிய பாச�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

க�ம�� $தி�ம.5.09.09.1 

 �இ�9� அவ�ைத@� 2ல" ப3தி@� $தி�ம.5.09.09.2 

 பி�னிய ஞான�� ேபாதாதி ேபத�� $தி�ம.5.09.09.3 

 த�ெனா/� 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

ச�மா, க�ேதாேர $தி�ம.5.09.09.4 

 ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� நB கி" பதி@ட� <*%  $தி�ம.5.09.10.1 

 கசி யாத ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) கசிய  கசிவி�� $தி�ம.5.09.10.2 

 ஒசியாத உ.ைம7 ெசா� ேபாதய�� உ�& $தி�ம.5.09.10.3 

 அைசவான� இ$லாைம ஆன ச�மா, கேம $தி�ம.5.09.10.4 



 மா, க� ச� மா, கிக0 கி*ட வ3"ப� $தி�ம.5.09.11.1 

 மா, க� ச� மா, கேம அ�றி ம�& ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல 

$தி�ம.5.09.11.2 

 மா, க� ச�மா, க� எ9� ெநறிைவகா ேதா, $தி�ம.5.09.11.3 

 மா, க� ச� மா, க� ஆ� சி�த ேயாகேம $தி�ம.5.09.11.4 

 ச� மா, க� தாேன சக மா, க� ஆன� $தி�ம.5.10.1.1 

 ம� மா, க� ஆ� ��தி சி�தி 30 ைவ"ப� ஆ� $தி�ம.5.10.1.2 

 பி� மா, க� ஆன� ேபரா" பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இற��_வி.எ7.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.5.10.1.3 

 உ� மா, க ஞான�� உ&தி@� ஆேம $தி�ம.5.10.1.4 

 ம�D� �வாதச மா, க� இ$லாதா, $தி�ம.5.10.2.1 

 3�D� சிவ9�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா5.) சமய�� <டா, $தி�ம.5.10.2.2 

 ெவ�D� தி�மக0 வ B*/ இ$ைல 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.10.2.3 

 உ�D� கிைள@� ஒ�>3 இழ"பாேர $தி�ம.5.10.2.4 

 ேயாக7 சமாதியி� உ0ேள அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) $தி�ம.5.10.3.1 

 ேயாக7 சமாதியி� உ0ேள உள, ஒளி $தி�ம.5.10.3.2 

 ேயாக7 சமாதியி� உ0ேள உள ச�தி $தி�ம.5.10.3.3 

 ேயாக7 சமாதி உக�தவ, சி�தேர $தி�ம.5.10.3.4 

 ேயாக�� ேபாக�� ேயாகிய, 3 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ$ $தி�ம.5.10.4.1 



 ேயாக� சிவYப� உ�றி/� உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) ஓ, 

$தி�ம.5.10.4.2 

 ேபாக� #வியி$ #�டா,�த சி�திய� $தி�ம.5.10.4.3 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) அழியாத ேயாகி ேக $தி�ம.5.10.4.4 

 ஆதார ேசாதைனயா$ நா% )�திக0 $தி�ம.5.10.5.1 

 ேமதாதி ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ. கலா�த� வி._ெப.(வி._ெப.) ஒளி 

$தி�ம.5.10.5.2 

 ேபாதஆலய��" #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) கரண� #�தி $தி�ம.5.10.5.3 

 சாதாரண� ெகட$_ெதா.ெப.(ெக/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஆ� சக மா, கேம 

$தி�ம.5.10.5.4 

 பிண>கி நி�கி�றைவ ஐ�ைத@� பி�ைன $தி�ம.5.10.6.1 

 அண>கி எறிவ� அயி, மன வாளா$ $தி�ம.5.10.6.2 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) பதிென*/� 

க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $தி�ம.5.10.6.3 

 வண>க வ$லா� சி�ைத வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.5.10.6.4 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) கனி 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வள நிற� தா, 3� 

$தி�ம.5.10.7.1 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) கனி ஒ"ப� ஓ, வா=ைமய� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.10.7.2 

 உள� கனி�� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) உக�� இ�"பா, 3" $தி�ம.5.10.7.3 



 பழ� கனி�� உ0ேள ப3�� நி�றாேன $தி�ம.5.10.7.4 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�#�திர மா, க� ெம=� 

ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) $தி�ம.5.11.1.1 

 தாவி" பதாJசக மா, க� சக� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) $தி�ம.5.11.1.2 

 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சக மா, க� $தி�ம.5.11.1.3 

 ேதவி ேயா/ ஒ�ற$ ச�மா, க� ெதளிD அேத $தி�ம.5.11.1.4 

 Pசி�த$ வாசி�த$ ேபா�ற$ ெசபி�திட$ $தி�ம.5.11.2.1 

 ஆ) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) வா=ைம_ெப.(வா=ைம_ெப.) அ! 3 

இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) $தி�ம.5.11.2.2 

 ேநசி�தி*/ அ�ன�� நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) )�தி 

ெச=த$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) ம�& $தி�ம.5.11.2.3 

 ஆ) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�#�திர மா, க� ஆ3ேம 

$தி�ம.5.11.2.4 

 அ& கா$ பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) அல, 

ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உழ�� $தி�ம.5.11.3.1 

 ம&கா நைர அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

நBல�_ெப.(நBல�_ெப.) $தி�ம.5.11.3.2 

 3&கா ந&மல, ெகா=வன க./� $தி�ம.5.11.3.3 

 சி&கா$ அற ெநறி ேசர கிலாேர $தி�ம.5.11.3.4 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) கைர ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அ% நBழ$ $தி�ம.5.11.4.1 



 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கைர ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

பிJஞக� ஆைண $தி�ம.5.11.4.2 

 வ�� கைர ஏகி�ற ம� உயி, 3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.5.11.4.3 

 ஒ�� கைரயா= உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏழி� ஒ�தாேன $தி�ம.5.11.4.4 

 உய,��� பணி��� �க��� 

த!வி_வி.எ7.(த!D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.5.11.5.1 

 விய��� அர� அ% ேக �ைற ெச=மி� $தி�ம.5.11.5.2 

 பய��� பிறவி" பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.11.5.3 

 பய��_வி.எ7.(பய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ப5 கி$ 

அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பா�ைமய� ஆேம $தி�ம.5.11.5.4 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெதா!வ� 

கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�பிரா� த�ைன 

$தி�ம.5.11.6.1 

 எ�&� ெதா!வ� எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) பரJ ேசாதிைய� $தி�ம.5.11.6.2 

 ��& மல, Hவி� ெதா!மி� ெதா!� ேதா&� $தி�ம.5.11.6.3 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெவளி"ப/� 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராேன $தி�ம.5.11.6.4 

 தி� ம�9� ச�#�திர மா, க7 ச5ைய $தி�ம.5.11.7.1 

 உ� ம�னி வா!� உலக�தB, ேக. மி� $தி�ம.5.11.7.2 

 க� ம�9� பாச� ைக <�ப� 

ெதா!�_வி.எ7.(ெதா!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.5.11.7.3 

 இ� ம�9� நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உ�& இ��ேத 

$தி�ம.5.11.7.4 



 எளிய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) தBப� இட$ மல, 

ெகா=த$_ெதா.ெப.(ெகா=_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.5.12.1.1 

 அளி� இ� ெம!க$ அ� H,�த$ வா6�த$ $தி�ம.5.12.1.2 

 தளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ப�ற$ ப$ மJசன� ஆதி $தி�ம.5.12.1.3 

 அளி ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) ெச=வ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) தாச 

மா, கேம $தி�ம.5.12.1.4 

 அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ஆதி" பர� எ�& அக$வ, $தி�ம.5.12.2.1 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) வழி எ�& அ>3 இைறJசின, இ$ைல 

$தி�ம.5.12.2.2 

 விதிவழிேய ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேவ�தைன 

நா/ $தி�ம.5.12.2.3 

 ம� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ெநJசி$ தணி கி�ற வாேற 

$தி�ம.5.12.2.4 

 அ�தி"ப� தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) அத� பி�# ஞாயி&_ெப.(ஞாயி&_ெப.) 

$தி�ம.5.12.3.1 

 சி�தி"ப� எ�&� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ெசறிகழ$ $தி�ம.5.12.3.2 

 வ�தி"ப வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேதவைன நா0ேதா&� $தி�ம.5.12.3.3 

 வ�தி"ப� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) வைகயி� �%�தேத $தி�ம.5.12.3.4 

 அ.ணைல வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப, 

ெசா$லி_வி.எ7.(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.5.12.4.1 

 உ�9வ, உ0 மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ% ெதாழ  $தி�ம.5.12.4.2 



 க. அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& 

க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அவ,க*3" 

$தி�ம.5.12.4.3 

 ப. அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ேப, அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

ப�றி நி�றாேன $தி�ம.5.12.4.4 

 வாசி��� Pசி��� மா மல, ெகா=தி*/� $தி�ம.5.12.5.1 

 பாசி  3ள�தி$ வ B6 க$லா மன�_ெப.(மன�_ெப.) பா, கி� $தி�ம.5.12.5.2 

 மா) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மிட�& அ.ணைல $தி�ம.5.12.5.3 

 ேநச�� இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நிைனD அறியாேர 

$தி�ம.5.12.5.4 

 எIவிட��� பணி இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) க./ உ0ளவ, $தி�ம.5.12.6.1 

 எIவிட��� பணி ஈச� பணி எ�ேற $தி�ம.5.12.6.2 

 அIவிட�� ஐ>க�ம�தா$ அறிதலா$ $தி�ம.5.12.6.3 

 உIவிட�ேதா� 3 ஓ, உபாய� இ$ைலேய $தி�ம.5.12.6.4 

 சாேலாக� ஆதி ச5 ஆதியி$ 

ெப&�_ெப.எ7.(ெப&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.13.1.1 

 சாேலாக� சாமீப� த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ச5ைய ஆ$ $தி�ம.5.13.1.2 

 மாேலாக� ேச5$ வழி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

சாYப� $தி�ம.5.13.1.3 

 பா ேலாக� இ$லா" பர� உ� ஆேம $தி�ம.5.13.1.4 

 சமய� கி5ையயி$ த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) $தி�ம.5.13.2.1 



 சமய ம9 �ைற தாேன விேசட� $தி�ம.5.13.2.2 

 சமய�� 2ல� தைன� ேதற$ 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஆ� $தி�ம.5.13.2.3 

 சமய அபிேடக� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� சமாதிேய $தி�ம.5.13.2.4 

 பாச� ப)_ெப.(ப)_ெப.) ஆன� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சாேலாக� $தி�ம.5.14.1.1 

 பாச� அ�0 ஆன� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சாமீப� $தி�ம.5.14.1.2 

 பாச� சிர� ஆன� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சாYப� $தி�ம.5.14.1.3 

 பாச� கைரபதி சா@7சியேம $தி�ம.5.14.1.4 

 த>கிய_ெப.எ7.(த>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) சாYப� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

எ*டா� ேயாக� ஆ� $தி�ம.5.15.1.1 

 த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ச�மா, க� தனி$ 

அ�றி  ைக<டா $தி�ம.5.15.1.2 

 அ>க�� உட$_ெப.(உட$_ெப.) சி�தி சாதன, ஆ3வ, $தி�ம.5.15.1.3 

 இ>3 இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ஆக இழிD 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேயாகேம $தி�ம.5.15.1.4 

 சயிலேலாக�திைன7 சா,�த ெபா!ேத $தி�ம.5.15.2.1 

 சயில� அ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சராசர� 

ேபால" $தி�ம.5.15.2.2 

 பயி�� 3�வி� பதி # க ேபாேத $தி�ம.5.15.2.3 

 கயிைல இைறவ� கதி, வ%D ஆேம $தி�ம.5.15.2.4 



 ைசவ� சிவ9ட� ச�ப�த� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.5.16.1.1 

 ைசவ� தைன அறி�ேத சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) சா�த$ $தி�ம.5.16.1.2 

 ைசவ� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) த�ைன7 சாராம$ நBDத$ $தி�ம.5.16.1.3 

 ைசவ� சிவ ஆன�த� சா@7சியேம $தி�ம.5.16.1.4 

 சா @7சிய� சா கி, அதBத� சா�த$ $தி�ம.5.16.2.1 

 சா @7சி� உப சா�த��� த>3த$_ெதா.ெப.(த>3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.5.16.2.2 

 சா @7சிய� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) 

�%D இலா7 $தி�ம.5.16.2.3 

 சா@7சிய மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) ஆன�த ச�திேய $தி�ம.5.16.2.4 

 இ�*/ அைற 2ைல இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கிழவி 

$தி�ம.5.17.01.1 

 3�*/  கிழவைன  <ட$ 3றி��  $தி�ம.5.17.01.2 

 3�*%ைன நB>கி  3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பல கா*% $தி�ம.5.17.01.3 

 ம�*% அவைன மண�_ெப.(மண�_ெப.) #5�தாேள $தி�ம.5.17.01.4 

 தB�_ெப.அ.(தB�_ெப.அ.) #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஆன திைச அ� சி�தி கி$ 

$தி�ம.5.17.02.1 

 ஆ� #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஆய அறிவா, 3 அ�தா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.5.17.02.2 

 ேத� #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஆன ெதளிD அறிவா,க*3 $தி�ம.5.17.02.3 



 ஓ� #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெகா$ைல@� ஆேம $தி�ம.5.17.02.4 

 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ. 

இ$ பிறவி கட�தி $தி�ம.5.17.03.1 

 அ�0 நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) 

வ.ணேம_ெப.(வ.ண�_ெப.+ஏ_சா5.) ஆதி அ�G� $தி�ம.5.17.03.2 

 ம�0 நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகா� ஒ/� <%" $தி�ம.5.17.03.3 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) #ல� பயி$ தாேன $தி�ம.5.17.03.4 

 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) K6 அைறயி$ இ��த� நா%$ $தி�ம.5.17.04.1 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) K6 விள 3 அ� # 3 எ5�தா$ ேபா�& 

$தி�ம.5.17.04.2 

 ம�0 K6 மய க�� மா மல, ந�தி $தி�ம.5.17.04.3 

 அ�0 K6 இைறவ9� அ�ைம@� ஆேம $தி�ம.5.17.04.4 

 ம�*%" #ண,��_வி.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மய க�� 

நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.5.17.05.1 

 ெவ�*% விைன அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) விைள��  $தி�ம.5.17.05.2 

 3�*%ைன நB கி  3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பல கா*% $தி�ம.5.17.05.3 

 அ�0 திக6 ஞான� அ� #5�தாேன $தி�ம.5.17.05.4 



 க�னி� �ைற ப%��_வி.எ7.(ப%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) 

$தி�ம.5.17.06.1 

 க�னி� �ைற ப%��_வி.எ7.(ப%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ/� க��� 

இல, $தி�ம.5.17.06.2 

 க�னி� �ைற ப%��_வி.எ7.(ப%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ/� க��� 

உ.ேட$ $தி�ம.5.17.06.3 

 பி�ைன" பிறவி பிறி� இ$ைல தாேன $தி�ம.5.17.06.4 

 ெச=ய� க5ய� ெவளிய� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ப7ைசய� $தி�ம.5.17.07.1 

 எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உண,�தவ, எ=வ, இைறவைன 

$தி�ம.5.17.07.2 

 ைம ெவ�&_வி.எ7.(ெவ$_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ7.3றி.) 

அக�ற_ெப.எ7.(அக$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப/க5 ேபா,�த 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) $தி�ம.5.17.07.3 

 ைகய� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& 

காத$_ெப.(காத$_ெப.) ெச=வ Bேர $தி�ம.5.17.07.4 

 எ=திய_ெப.எ7.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கால>க0 எ�தைன 

ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) $தி�ம.5.17.08.1 

 ைதய�� தா9� தனி நாயக� எ�ப, $தி�ம.5.17.08.2 

 ைவக�� த�ைன 

வண>3�_ெப.எ7.(வண>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) க*3  $தி�ம.5.17.08.3 

 ைகயி$ க�ம� ெச= கா*/ அ� ஆேம $தி�ம.5.17.08.4 



 க./ ெகா.ேடா� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) 

ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>3 ஒளி 

$தி�ம.5.17.09.1 

 ப./ ப./ ஓ@� பரம� பர�)ட, $தி�ம.5.17.09.2 

 வ./_ெப.(வ./_ெப.) ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆ/� மல, வா, சைட அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) $தி�ம.5.17.09.3 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) க.டா, 3 

இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.5.17.09.4 

 அ.ணி 3� ெப._ெப.(ெப._ெப.) பி0ைள அ"பனா, ேதா*ட�தி$ 

$தி�ம.5.17.10.1 

 எ.ணி 3� ஏ6 ஏ6 பிறவி உண,வி 3� $தி�ம.5.17.10.2 

 உ0 நி�ப� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

ஒழிய_3ைற.எ7.(ஒழி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) �த$வைன  $தி�ம.5.17.10.3 

 க. உ�& நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கனி அ� ஆ3ேம 

$தி�ம.5.17.10.4 

 பிற"ைப 

அ& 3�_ெப.எ7.(அ&_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப��தவ� ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.5.17.11.1 

 மற"ைப 

அ& 3�_ெப.எ7.(அ&_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வழிபட 

ைவ 3�_ெப.எ7.(ைவ_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.5.17.11.2 



 3ற" ெப._ெப.(ெப._ெப.) 3வி �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ேகாமள வ$லி 

$தி�ம.5.17.11.3 

 சிற"ெபா/ Pசைன ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�றா, ேக 

$தி�ம.5.17.11.4 

 தா>3மி� எ*/� திைச 3� தைலமக� $தி�ம.5.17.12.1 

 P>_ெப.அ.(P�_ெப.அ.) கம6 ேகாைத" #53ழலா0 ஒ/� $தி�ம.5.17.12.2 

 ஆ>3 அ� ேச��_ெப.எ7.(ேச,-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) உைடயா, க*3� $தி�ம.5.17.12.3 

 H>3 ஒளி நBல�_ெப.(நBல�_ெப.) ெதாட,த�� ஆேம $தி�ம.5.17.12.4 

 நMகி9� ஞான  ெகா!�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.17.13.1 

 பணிகி�� ப$மல, Hவி" பணிவ� $தி�ம.5.17.13.2 

 அMகிய� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அறியாத ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

$தி�ம.5.17.13.3 

 அM3� உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ>3� ஆவி@� ஆேம $தி�ம.5.17.13.4 

 இ�விைன ேந, ஒ"# இ$ இ� அ�0 ச�தி $தி�ம.5.17.14.1 

 3�என வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) 

பல நB கி� $தி�ம.5.17.14.2 

 த�� எ9� ஞான�தா$ த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�றா$ $தி�ம.5.17.14.3 

 தி5 மல� தB,��_வி.எ7.(தB,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆேம $தி�ம.5.17.14.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விள 3� மதிய�� ஞாயி&� $தி�ம.5.17.15.1 



 சாைல விள 3� தனி7)ட, அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) உ0 $தி�ம.5.17.15.2 

 ஞான� விள கிய நாத� எ� உ0 #3�� $தி�ம.5.17.15.3 

 ஊைன விள கி உட� இ��தாேன $தி�ம.5.17.15.4 

 ஆய��_ெப.(ஆய�_ெப.+அ��_சா5.) உ0 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ& சமய>கG� 

$தி�ம.5.18.01.1 

 காய�� உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கடDைள  

கா.கிலா $தி�ம.5.18.01.2 

 மாய  3ழியி$ வி!வ, மைன ம க0_ெப.(ம க0_ெப.) $தி�ம.5.18.01.3 

 பாச�தி$ உ�&" பைத கி�ற வாேற $தி�ம.5.18.01.4 

 ஆ& சமய �தலா� சமய>க0 $தி�ம.5.18.02.1 

 ஊ& அ� எனD� உண,க உண,பவ, $தி�ம.5.18.02.2 

 ேவ& அ� அற உண,வா, ெம=  3� ந�தி $தி�ம.5.18.02.3 

 ஆறி அைமபவ, 3 அ.ணி 3� தாேன $தி�ம.5.18.02.4 

 உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உேள தா�_த�.).(தா�_த�.).) கர�� 

எ>3� நி�றவ� $தி�ம.5.18.03.1 

 வ0ள$ தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) மல, உைற மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) 

$தி�ம.5.18.03.2 

 ெபா0ள$ 3ர�ைப" #3�� #ற"ப/� $தி�ம.5.18.03.3 

 க0ள� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) க��� அறியா,கேள $தி�ம.5.18.03.4 

 உ0ள��� உ0ள� #ற�� உ0ள� எ�பவ, 3 $தி�ம.5.18.04.1 

 உ0ள��� உ0ள� #ற�� உ0ள� எ� இைற $தி�ம.5.18.04.2 



 உ0ள��� இ$ைல #ற�� இ$ைல எ�பவ, 3 $தி�ம.5.18.04.3 

 உ0ள��� இ$ைல #ற�� இ$ைல தாேன $தி�ம.5.18.04.4 

 �த$ ஒ�றா� ஆைன ��3ட� வா�� $தி�ம.5.18.05.1 

 தித�& ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) ெசவி �தி ைக_ெப.(�தி ைக_ெப.) கா� 

$தி�ம.5.18.05.2 

 மதி@ட� அ�தக, வைகவைக பா,�ேத $தி�ம.5.18.05.3 

 அ� <ற$ ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ& 

சமயேம $தி�ம.5.18.05.4 

 ஆ& சமய�� 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

க.%ல, $தி�ம.5.18.06.1 

 ஆ& சமய" ெபா�G� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அல� 

$தி�ம.5.18.06.2 

 ேத&மி� ேதறி� ெதளிமி� ெதளி�த_ெப.அ.(ெதளிD_ெப.) பி� $தி�ம.5.18.06.3 

 மா&த$ இ�றி மைன#க$ ஆேம $தி�ம.5.18.06.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ$ல� இ$ைல அைறேய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� 

$தி�ம.5.18.07.1 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அ$ல� இ$ைல தைல"ப/ வா, 3 இ>3 $தி�ம.5.18.07.2 

 அவ� அ$ல� இ$ைல அ& சமய>க0 $தி�ம.5.18.07.3 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) வ$ல ந�தி தா0_ெப.(தா0_ெப.) சா,�� உ=@� நBேர 

$தி�ம.5.18.07.4 

 அ.ணைல நா%ய ஆ& சமய�� $தி�ம.5.18.08.1 

 வி.ணவ,_ெப.(வி.ணவ,_ெப.) ஆக மிகD� வி��பிேய $தி�ம.5.18.08.2 



 �. நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அழி@� 

�ய�&_வி.எ7.(�ய$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இல, ஆதலா$ 

$தி�ம.5.18.08.3 

 ம._ெப.(ம._ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி@� 

வைக அறியா,கேள $தி�ம.5.18.08.4 

 சிவகதிேய கதி ம�& உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.5.18.09.1 

 மவகதி பாச" பிறவி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.5.18.09.2 

 தவகதி த�ெனா/_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ/_க�.ேவ.) ேந, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ேதா�றி$ $தி�ம.5.18.09.3 

 அவகதி 2வ�� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வைக ஆேம $தி�ம.5.18.09.4 

 N& சமய� உளவா Fவ�>கா$ $தி�ம.5.18.10.1 

 ஆ& சமய� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஆ& உ*ப/வன $தி�ம.5.18.10.2 

 <& சமய>க0 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெநறி 

நி$லா $தி�ம.5.18.10.3 

 வ B& பர ெநறி இ$லா ெநறி ய�ேற $தி�ம.5.18.10.4 

 க��� க!ைதக0 ேபா�� கலதிக0 $தி�ம.5.18.11.1 

 )�த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ>3� ேதா= உ�& நி�கி�றா� $தி�ம.5.18.11.2 

 3�ற�_ெப.(3�ற�_ெப.) ெதளியா, 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேகா� ஆ*டா, 

$தி�ம.5.18.11.3 

 பி�� ஏறி நாG� பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இற"பாேர 

$தி�ம.5.18.11.4 

 மய>3_ஏவ.(மய>3_வி.) கி�றா�� மதி ெதளி�தா�� $தி�ம.5.18.12.1 



 �ய>கி_வி.எ7.(�ய>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இ�விைன �ைழ 

�க" பா7சி $தி�ம.5.18.12.2 

 இய>கி" ெப&வேர$ ஈ& அ� கா*%$ $தி�ம.5.18.12.3 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெக*டவ, 3 ஓ, பரெநறி ஆேம $தி�ம.5.18.12.4 

 ேசய� அணிய� பிணி இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) ேப, ந�தி 

$தி�ம.5.18.13.1 

 Hய� �ள 3 அற ேநா க_3ைற.எ7.(ேநா 3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வ$லா,க*3 $தி�ம.5.18.13.2 

 மாய� மய கிய_ெப.எ7.(மய 3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா9டரா� 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.5.18.13.3 

 காய� விைள 3� க��� அறியா,கேள $தி�ம.5.18.13.4 

 வழி இர./ 3� ஓ, வி�� அ� ஆன $தி�ம.5.18.14.1 

 பழி அ� பா,மிைச வா6த$_ெதா.ெப.(வா6_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) உ&த$ 

$தி�ம.5.18.14.2 

 )ழி அறி வாள� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெசா$ வழி ��நி�& $தி�ம.5.18.14.3 

 அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) அறிவா, ெநறி நாட நி$லாேர $தி�ம.5.18.14.4 

 மாதவ, எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) மா ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) பிரா� எ�ப, 

$தி�ம.5.18.15.1 

 நாத� அ� ஆக அறிய" ப/� ந�தி $தி�ம.5.18.15.2 

 ேபத� ெச=யாேத பிரா� எ�& ைக ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) $தி�ம.5.18.15.3 

 ஆதி@� அ� ெநறி ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.5.18.15.4 

 அர� ெநறி அ"பைன ஆதி" பிராைன $தி�ம.5.18.16.1 



 உர� ெநறி ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உள� #3�தாைன" 

$தி�ம.5.18.16.2 

 பர� ெநறி ேத%ய ப�த,க0 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) $தி�ம.5.18.16.3 

 பர� அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) வி%$ ப$வைக� 

Hரேம $தி�ம.5.18.16.4 

 ப5) அறவா� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ப.ப� பகேலா� 

$தி�ம.5.18.17.1 

 ெப5) அறி வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேப�றி$ 

திக!�_ெப.எ7.(திக6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.5.18.17.2 

 �5) அற நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) நிைன H= மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.5.18.17.3 

 அ5� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ைவ�த அற ெநறி தாேன 

$தி�ம.5.18.17.4 

 ஆன சமய� அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) எ9� 

$தி�ம.5.18.18.1 

 மாய மனித, மய க�_ெப.(மய க�_ெப.) அ� ஒழி $தி�ம.5.18.18.2 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

கடDைள நா/மி� $தி�ம.5.18.18.3 

 ஊன� கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உ� அ� ஆேம 

$தி�ம.5.18.18.4 

 அ� ெநறி நா% அமர, �னிவ�� $தி�ம.5.18.19.1 

 ெச$ ெநறி க.டா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) என" ெப�றா, பி� $தி�ம.5.18.19.2 

 �� ெநறி நா% �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) அ�0 

இலா,_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.5.18.19.3 



 ெச$ ெநறி ெச$லா, திைக கி�ற வாேற $தி�ம.5.18.19.4 

 உ&� ஆ& அறிவ�� உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேசாதி $தி�ம.5.18.20.1 

 ெப&�_ெப.எ7.(ெப&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ& அறியி$ பிண 3 

ஒ�&� இ$ைல $தி�ம.5.18.20.2 

 அ&� ஆ& அ� ஆன அ>கி@0 ஆ>ேக $தி�ம.5.18.20.3 

 இ&� ஆ& அறிகில, ஏைழக0 தாேம $தி�ம.5.18.20.4 

 வழி நட 3�_ெப.எ7.(நட_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ப5) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ ைவய� $தி�ம.5.18.21.1 

 கழி நட 3 உ.டவ, க�பைன ேக*ப, $தி�ம.5.18.21.2 

 )ழி நட 3�_ெப.எ7.(நட_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

�யர�_ெப.(�யர�_ெப.) அ� நB கி" $தி�ம.5.18.21.3 

 பழி நட" பா, 3" பரவ�� ஆேம $தி�ம.5.18.21.4 

 வழி ெச�ற_ெப.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மாதவ� ைவகி�ற 

ேபா� $தி�ம.5.18.22.1 

 பழி ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வ$விைன" 

ப�& அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக $தி�ம.5.18.22.2 

 வழி ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வ$விைனயா, 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) வி*%*/ $தி�ம.5.18.22.3 

 உழி ெச$லி$ உ�ப,_ெப.(உ�ப,_ெப.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) �� 

ஆேம $தி�ம.5.18.22.4 

 இைமய>களா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) ஆ& $தி�ம.5.19.1.1 

 சைமய>க0 ெப�றன, சா�திர� ஓதி $தி�ம.5.19.1.2 



 அைம அறி�ேதா� எ�ப, ஆதி பிரா9� $தி�ம.5.19.1.3 

 கைம அறி�தா, உ0 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.5.19.1.4 

 பா>3 அம, ெகா�ைற" பட, சைடயா� அ% $தி�ம.5.19.2.1 

 தா>3 மனித, தரணியி$ ேந, ஒ"ப, $தி�ம.5.19.2.2 

 நB>கிய_ெப.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) நிைனD ெச=யாதவ, $தி�ம.5.19.2.3 

 ஏ>கி உலகி$ இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ!வாேர 

$தி�ம.5.19.2.4 

 இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ!வா�� 

இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) ெக*டா�� $தி�ம.5.19.3.1 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேம� 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 அ.ணைல 

எ.ணி$ $தி�ம.5.19.3.2 

 வ��தா வைக ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகா9� $தி�ம.5.19.3.3 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிற"# இ$ைல தாேன 

$தி�ம.5.19.3.4 

 H, அறிவாள, �ைணவ, நிைன"# இல, $தி�ம.5.19.4.1 

 பா, அறிவாள, ப/பய� தா�_த�.).(தா�_த�.).) உ.ப, $தி�ம.5.19.4.2 

 கா, அறிவாள, கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பிற"பா,க0 

$தி�ம.5.19.4.3 



 நB, அறிவா, ெந/_ெப.அ.(ெந/_ெப.அ.) மா �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.5.19.4.4 

 அறிDட� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அைழ�த� ஓ, 

ேதாணி $தி�ம.5.19.5.1 

 பறி@ட� பார� பழ�பதி சி��� $தி�ம.5.19.5.2 

 3றி அ� க./� ெகா/விைன யாள, $தி�ம.5.19.5.3 

 ெசறிய_ெப.எ7.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நிைன கில, 

ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) தாேன $தி�ம.5.19.5.4 

 ம�9� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ம�D� மேனா மய� $தி�ம.5.19.6.1 

 எ�னி� மனித, இக6வ, இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஏைழக0 $தி�ம.5.19.6.2 

 ��னி_வி.எ7.(��9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) மனேம ெதா!மி� �ைண 

இலி $தி�ம.5.19.6.3 

 த�ைன@� அ>ேக தைல" பட$ ஆேம $தி�ம.5.19.6.4 

 ஓ>கார�� உ0 ஒளி உ0ேள உதய� உ�& $தி�ம.5.19.7.1 

 ஆ>கார� அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ9பவ�_ெப.(அ9பவ�_ெப.) ைக <டா, $தி�ம.5.19.7.2 

 சா>கால� உ�னா, பிறவாைம சா, உறா, $தி�ம.5.19.7.3 

 நB>கா7 சமய��0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஒழி�தா,கேள $தி�ம.5.19.7.4 

 இைமயவ, த�ைம@� எ�ைம@� ��ன� $தி�ம.5.20.01.1 

 அைமய வ3�தவ� ஆதி #ராண� $தி�ம.5.20.01.2 

 சைமய>க0 ஆ&� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) தா0_ெப.(தா0_ெப.) இைண நாட 

$தி�ம.5.20.01.3 



 அைமய� 3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) கி�ற ஆதி பிராேன $தி�ம.5.20.01.4 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ� ேபY, வழி ஆ& அத�3 உள $தி�ம.5.20.02.1 

 எ�ற� ேபால இ� �7 சமய�� $தி�ம.5.20.02.2 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) தB�_ெப.(தB�_ெப.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) எ�& உைரயாள,க0 $தி�ம.5.20.02.3 

 3�& 3ைர�� எ! நாைய ஒ�தா,கேள $தி�ம.5.20.02.4 

 ைசவ" ெப�ைம� தனி நாயக� த�ைன $தி�ம.5.20.03.1 

 உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உயி,  கி�ற 

ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, ந�திைய $தி�ம.5.20.03.2 

 ெம=ய ெப�ைமய, 3 அ�பைன இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெச= $தி�ம.5.20.03.3 

 ைவய� தைலவைன வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ=மிேன $தி�ம.5.20.03.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ைவ�த� 

ஓ, ெத=வ ெநறியி$ $தி�ம.5.20.04.1 

 பவ� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ைவ�த பழ வழி நா% 

$தி�ம.5.20.04.2 

 இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�ப� 

அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா,க*3 $தி�ம.5.20.04.3 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட,.ஒ�.) 

அ>3 உளதா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆேம $தி�ம.5.20.04.4 

 ஆ� ஆ& உைர 3� அ& சமய ஆதி 3" $தி�ம.5.20.05.1 

 ேபா� ஆ& தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ$ைல #.ணிய� அ$ல� அ>3 

$தி�ம.5.20.05.2 



 ஆ� ஆ� வழி ஆ 3� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ேவ& உயி, க*3� 

$தி�ம.5.20.05.3 

 ேபா� ஆ& அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஆதார" P>_ெப.அ.(P�_ெப.அ.) 

ெகா%யாேள $தி�ம.5.20.05.4 

 அர� ெநறி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அறி�ேத9� நா9� 

$தி�ம.5.20.06.1 

 சிர ெநறி ேத%� தி5�த அ�நாG� $தி�ம.5.20.06.2 

 உர ெநறி உ0ள  கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ&� $தி�ம.5.20.06.3 

 தர ெநறி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தனி7 )ட, தாேன 

$தி�ம.5.20.06.4 

 ேத,�த அரைன அைட�த_ெப.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சிவ 

ெநறி $தி�ம.5.20.07.1 

 ேப,�தவ, உ�னி" ெபய,�த ெப�வழி $தி�ம.5.20.07.2 

 ஆ,�தவ, அ.ட��" # க அ�0 ெநறி $தி�ம.5.20.07.3 

 ேபா�� #ைன��_வி.எ7.(#ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) #ண, ெநறி ஆேம 

$தி�ம.5.20.07.4 

 ஈ�மன�ைத இற./_ெப.(இர./_ெப.) அற வ B)மி� $தி�ம.5.20.08.1 

 ஊ��_ெப.எ7.(ஊ,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சகார�ைத ஓ�மி� 

ஓதிேய $தி�ம.5.20.08.2 

 வா�� அரெநறி ம�னிேய ��னிய� $தி�ம.5.20.08.3 

 H�� )ட, ஒளி ேதா�ற�� ஆேம $தி�ம.5.20.08.4 

 மின$ 3றியாளைன ேவதிய, ேவத�� $தி�ம.5.20.09.1 



 அன$ 3றியாளைன ஆதி" பிரா� த�ைன $தி�ம.5.20.09.2 

 நிைன  3றியாளைன ஞான  ெகா!�தி� $தி�ம.5.20.09.3 

 நய  3றி காணி$ அர� ெநறி ஆேம $தி�ம.5.20.09.4 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) களி� 

ஆ�மா7 ச�, பல $தி�ம.5.20.10.1 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உணரா வைக 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அர� ெநறி $தி�ம.5.20.10.2 

 பா=��_வி.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உண,வா, அர� 

ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) ைக ெதா! $தி�ம.5.20.10.3 

 ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உண, ெச=வ� ஓ, 

இ�ப�� ஆேம $தி�ம.5.20.10.4 

 ைசவ சமய� தனிநாயக� ந�தி $தி�ம.5.20.11.1 

 உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ3�த 3�ெநறி 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.5.20.11.2 

 ெத=வ7_ெப.அ.(ெத=வ�_ெப.+7_ஒ�.) சிவெநறி ச�மா, க� 

ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.5.20.11.3 

 ைவய�� உளா, 3 வ3�� ைவ�தாேன $தி�ம.5.20.11.4 

 இ�தவ� அ�தவ� எ�& இ� ேப, இ/� $தி�ம.5.20.12.1 

 பி�தைர  காணி�_நி.எ7.(கா._வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) 

ந3�_ெப.எ7.(ந3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ>க0 ேப, ந�தி 

$தி�ம.5.20.12.2 

 எ�தவ� ஆகி$ எ� எ>3" பிற கி$ எ� $தி�ம.5.20.12.3 



 ஒ�� உண,வா, 3 ஒ$ைல`, #க$_ெப.(#க$_ெப.) ஆேம $தி�ம.5.20.12.4 

 ஆேம பிரா� �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஐ�ெதா/� ஆ, உயி, $தி�ம.5.20.13.1 

 ஆேம பிரா9 3 அேதா �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆ& உள $தி�ம.5.20.13.2 

 தாேம பிரா9 3� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) சிர மாைல 3� $தி�ம.5.20.13.3 

 நாேம பிரா9 3 நர, இய$பாேம $தி�ம.5.20.13.4 

 ஆதி" பிரா� உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� அள�தவ� $தி�ம.5.20.14.1 

 ஓத  கட�� உயி,கG� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.5.20.14.2 

 ேபதி"# இலாைமயி� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பராச�தி $தி�ம.5.20.14.3 

 ஆதி  க. ெத=வ�� அ�த�� ஆேம $தி�ம.5.20.14.4 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிவா,க0 அமர, 

வி�தியாதர, $தி�ம.5.20.15.1 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அர� ெநறி $தி�ம.5.20.15.2 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறி�ேத� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) 

ைக ெதாழ $தி�ம.5.20.15.3 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறி�ேத� இ�ைம அ�ைம 

க.ேடேன $தி�ம.5.20.15.4 



 அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணாத 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உட�பி� பயைன $தி�ம.5.20.16.1 

 அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணாத அ& வைக ஆ கி 

$தி�ம.5.20.16.2 

 அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணாத அ&வைக  ேகாச�� 

$தி�ம.5.20.16.3 

 அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணாத� ஓ, அ.ட� பதி�ேத 

$தி�ம.5.20.16.4 

 ப�தி" பணி��" பரD�_ெப.எ7.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ% 

ந$கி7 $தி�ம.6.01.01.1 

 )�த உைரயா$ �5) அற7 ேசாதி��7 $தி�ம.6.01.01.2 

 ச��� அச��� சத ச��� கா*டலா$ $தி�ம.6.01.01.3 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) இைறேய சிவ3� ஆேம $தி�ம.6.01.01.4 

 பாச�ைத  <*%ேய க*%" பறி�தி*/ $தி�ம.6.01.02.1 

 ேநசி�த காய� வி%வி�� ேந, ேநேர $தி�ம.6.01.02.2 

 <ச�ற ��தியி$ <*டலா நா*ட�அ� $தி�ம.6.01.02.3 

 ஆச�ற ச�3� அ�பல� ஆேம $தி�ம.6.01.02.4 

 சி�திக0 எ*ெடா/� தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ கிய 

$தி�ம.6.01.03.1 

 )�தி@� எ. ச�தி� H=ைம@� ேயாக��7 $தி�ம.6.01.03.2 

 ச�தி@� ம�திர சாதக ேபாத�� $தி�ம.6.01.03.3 

 ப�தி@� நாத� அ�ளி$ பயி�ேம $தி�ம.6.01.03.4 

 எ$லா உலகி�3� அ"பாேலா� இ"பா$ ஆ= $தி�ம.6.01.04.1 



 ந$லா, உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) மி 3 அ�0 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) கலா$ $தி�ம.6.01.04.2 

 எ$லா�� உ=ய  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ>ேக அளி�த_ெப.எ7.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) லா$ $தி�ம.6.01.04.3 

 ெசா$லா,�த ந$3� )�த சிவேம_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.6.01.04.4 

 ேதவ9� )�த 3�D� உபாய��0 $தி�ம.6.01.05.1 

 யாைவ@� 2�றா= உன  க./ உைரயாேல $தி�ம.6.01.05.2 

 2வா"ப) பாச� மா�றிேய ��தி"பா$ $தி�ம.6.01.05.3 

 யாைவ@� ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3�பர� 

அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ�ேற $தி�ம.6.01.05.4 

 )�த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 3�வா= 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) H=ைம 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.01.06.1 

 அ�தைன ந$3_ஏவ.(ந$3_வி.) அ�0 காணா அதி 2ட, $தி�ம.6.01.06.2 

 ெபா=� த3 க.ணா� நம, எ�ப, #.ணிய, $தி�ம.6.01.06.3 

 அ�த� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& அ% பணிவாேர 

$தி�ம.6.01.06.4 

 உ.ைமயி$ ெபா=ைம ஒழி�த�� உ.ைம" பா, $தி�ம.6.01.07.1 

 தி.ைம@� ஒ.ைம7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆய அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

அர� $தி�ம.6.01.07.2 

 வ.ைம@� எ*/ எ*/7 சி�தி மய க�� $தி�ம.6.01.07.3 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) அ�0 அ�றி யா, அறிவாேர $தி�ம.6.01.07.4 

 சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா5.) சிவ ஞானி ஆதலா$ )�த $தி�ம.6.01.08.1 



 சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா5.) என அ% ேசர வ$லா, 3 $தி�ம.6.01.08.2 

 நவ� ஆன த��வ� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ��தி ந.M� $தி�ம.6.01.08.3 

 பவ� ஆன� இ�றி" பரேலாக� ஆேம $தி�ம.6.01.08.4 

 3�ேவ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) என  <றின� ந�தி $தி�ம.6.01.09.1 

 3�ேவ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�ப� 

3றி��_வி.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.6.01.09.2 

 3�ேவ சிவ9�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா5.) ஆ=  ேகா9� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.6.01.09.3 

 3�ேவ உைர உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) அ�ற� ஓ, ேகாேவ $தி�ம.6.01.09.4 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) யாைவ@� சி�தி�� இ��தி/� $தி�ம.6.01.10.1 

 அ�த� உண,��வ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ�ளாேல $தி�ம.6.01.10.2 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) யாைவ@� தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன கா$ $தி�ம.6.01.10.3 

 அ�த9� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) இட�ேத அம,�தாேன $தி�ம.6.01.10.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ந�தி சீ,ைம உ0 ச�தி�த சீ, ைவ�த $தி�ம.6.01.11.1 

 ேகா� ந�தி எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) 3றி"#_ெப.(3றி"#_ெப.) அறிவா, இ$ைல 

$தி�ம.6.01.11.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ந�தி எ�& மகி!� ஒ�வ�3� $தி�ம.6.01.11.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ந�தி அ>கி� தனி7 )ட, ஆேம $தி�ம.6.01.11.4 

 தி� ஆய சி�தி@� ��தி@� சீ,ைம $தி�ம.6.01.12.1 



 ம�ளா� அ�G� மய 3 அ&� வா=ைம" $தி�ம.6.01.12.2 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆய ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த ேபாத�� 

நாத� $தி�ம.6.01.12.3 

 உ�வா= அ�ளா வி%$ ஓர ஒ.ணாேத $தி�ம.6.01.12.4 

 ப�தி@� ஞான ைவரா கிய�� பர $தி�ம.6.01.13.1 

 சி�தி 3 வி�� ஆ� சிேவாகேம ேச,தலா� $தி�ம.6.01.13.2 

 ��தியி� ஞான� �ைள�தலா$ அ��ைள $தி�ம.6.01.13.3 

 ச�தி அ�0 த5$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) எளி� ஆேம $தி�ம.6.01.13.4 

 இ� எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைவ�த� ஓ, இ�ப" 

பிற"பிைன $தி�ம.6.01.14.1 

 �� எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைவ�த �த$வைன எ� 

இைற $தி�ம.6.01.14.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கால��� தாேன ெவளி"ப/� $தி�ம.6.01.14.3 

 ம� எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைவ�த மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

அ� தாேன $தி�ம.6.01.14.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன ஞான� 

ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) சி�தி 

$தி�ம.6.01.15.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன ஞான� 

ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) ��தி 

$தி�ம.6.01.15.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன ஞான� சிவ பர�ேத ஏக7 $தி�ம.6.01.15.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன ஞான� சிவ ஆன�த� ந$3ேம $தி�ம.6.01.15.4 



 அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உண,�ேத� 

இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) ��&� $தி�ம.6.01.16.1 

 ெசறி��_வி.எ7.(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓதி� தி� அ�0 

ெப�ேற�_வி.�.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $தி�ம.6.01.16.2 

 மற��_வி.எ7.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�ேத� மதி மா.டவ, 

வா6 ைக_ெப.(வா6 ைக_ெப.) $தி�ம.6.01.16.3 

 பிறி�� ஒழி�ேத� இ"_)*.(இ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பிறவிைய நாேன $தி�ம.6.01.16.4 

 இைச��_வி.எ7.(இைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� அ�பி$ 

எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப%ேய $தி�ம.6.02.01.1 

 பைச�� எ!� ஈசைர" பாச�� உ0 ஏக7 $தி�ம.6.02.01.2 

 சிவ�த_ெப.எ7.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3� 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைக 

ைவ க $தி�ம.6.02.01.3 

 உவ�த_ெப.எ7.(உவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) வ�தேத $தி�ம.6.02.01.4 

 தா0_ெப.(தா0_ெப.) த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேபாேத 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ� இைற 

$தி�ம.6.02.02.1 

 வா0_ெப.(வா0_ெப.) த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஞான 

வலிைய@� த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ*/ $தி�ம.6.02.02.2 

 வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) அ�த� இ�றிேய ஆ0க என வி*ட அ�0 $தி�ம.6.02.02.3 

 பா%� �% ைவ��" பா, வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

த�தேத $தி�ம.6.02.02.4 

 தானவ� ஆகி7 ெசாYப�� வ�தி*/ $தி�ம.6.02.03.1 



 ஆன ெசாYப>க0 நா�3� அக�றின $தி�ம.6.02.03.2 

 ஏைனய ��திைர ஈ��_ெப.(ஈ��_ெப.) ஆ.ட ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ந�தி 

$தி�ம.6.02.03.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ% �� K*%� தாபி�த� 

உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.6.02.03.4 

 உைர அ�& உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) அ�& உயி, பர� அ�& $தி�ம.6.02.04.1 

 திைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நB, ேபா$ 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) தB,��  

$தி�ம.6.02.04.2 

 கைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�� ஆதி நா�3� 

கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.6.02.04.3 

 ெசாYப�� இ��தின� ெசா$ இற�ேதாேம $தி�ம.6.02.04.4 

 3ரவ� உயி, �7 ெசாY ப�� ைக  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.02.05.1 

 அ5ய ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ��திைர ஆக  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.02.05.2 

 ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) பிரா� அ% ந�தி ேப7) அ�& $தி�ம.6.02.05.3 

 உ�கிட எ�ைன அ>3 உ=ய  ெகா.டாேன $தி�ம.6.02.05.4 

 ேப7) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ�ப��" ேப, 

ஆன�த�திேல $தி�ம.6.02.06.1 

 மா7) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ�ைன7 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ கி ஆ0வி��7 $தி�ம.6.02.06.2 



 கா7) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) 2�&� ைக  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.02.06.3 

 வா7ச #க6 மாள� தா0_ெப.(தா0_ெப.) 

த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ம�9ேம $தி�ம.6.02.06.4 

 இதய��� நா*ட��� எ�த� சிர��� $தி�ம.6.02.07.1 

 பதிவி�த பாத" பராபர� ந�தி $தி�ம.6.02.07.2 

 கதி ைவ�த வா&� ெம= கா*%ய வா&� $தி�ம.6.02.07.3 

 விதி ைவ�த வா&� விள�ப ஒ.ணாேத $தி�ம.6.02.07.4 

 தி�வ% ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� சிர�� அ�0 

ேநா கி" $தி�ம.6.02.08.1 

 ெப�வ% ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�த" ேப, ந�தி 

த�ைன  $தி�ம.6.02.08.2 

 3� வ%வி$ க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேகாைன எ� 

ேகாைவ  $தி�ம.6.02.08.3 

 க� வழி ஆ�றிட  க./ ெகா.ேடேன $தி�ம.6.02.08.4 

 தி�வ% ஞான� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ 3 வி 3� $தி�ம.6.02.09.1 

 தி�வ% ஞான� சிவேலாக� 

ேச, 3�_ெப.எ7.(ேச,_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.6.02.09.2 

 தி�வ% ஞான� சிைற மல� மீ*3� $தி�ம.6.02.09.3 

 தி�வ% ஞானேம தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) சி�தி ��திேய $தி�ம.6.02.09.4 

 ேம$ ைவ�தவா& ெச=யாவி%� ேம$விைன $தி�ம.6.02.10.1 



 மா$ ைவ�த சி�ைதைய மாய� அ� ஆ கி/� $தி�ம.6.02.10.2 

 பா$ ைவ�த ெச�னி" பட, ஒளி வானவ� $தி�ம.6.02.10.3 

 தா0_ெப.(தா0_ெப.) ைவ�த வா& த5"பி�த வாேற $தி�ம.6.02.10.4 

 கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) ஆ, கமல� தி�வ% எ�9� $தி�ம.6.02.11.1 

 நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) ேசர" 

ெப�ேற�_வி.�.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ெந/மா$ 

அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.6.02.11.2 

 அழ$ ேச��_ெப.எ7.(ேச,-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ>கி@0 ஆதி" 

பிரா9� $தி�ம.6.02.11.3 

 3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) ேச��_ெப.எ7.(ேச,-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

எ� உயி,  </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3ைல�ேத 

$தி�ம.6.02.11.4 

 �% ம�னரா= 2 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அ� ஆ0வ, $தி�ம.6.02.12.1 

 அ% ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) இ�ப�� அளD இ$ைல 

ேக*கி�_நி.எ7.(ேக0_வி.+இ�_நி.எ7.) $தி�ம.6.02.12.2 

 �% ம�னரா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) ஈச� $தி�ம.6.02.12.3 

 3% ம�னரா= 3�ற�_ெப.(3�ற�_ெப.) அ�& நி�றாேர $தி�ம.6.02.12.4 

 ைவ�ேத� அ%க0 மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உ0ேள 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $தி�ம.6.02.13.1 

 ெபா=�ேத எ5@� #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) வழி ேபாகாம$ $தி�ம.6.02.13.2 

 எ=�ேத� உழ�� இ�விைன மா�றி இ*/ $தி�ம.6.02.13.3 

 ெம=�ேத� அறி�ேத� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ேவத�தி� அ�தேம 

$தி�ம.6.02.13.4 



 அ%சாரலா� அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) $தி�ம.6.02.14.1 

 �%சார ைவ�தன, ��ைன �னிவ, $தி�ம.6.02.14.2 

 ப%சா,�த இ�ப" பழவ% ெவ0ள  $தி�ம.6.02.14.3 

 3% சா, ெநறி <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�பவ, 

ெகா0ைகேய $தி�ம.6.02.14.4 

 ம�திர� ஆவ�� மா ம���_ெப.(ம���_ெப.) ஆவ�� $தி�ம.6.02.15.1 

 த�திர� ஆவ�� தான>க0 ஆவ�� $தி�ம.6.02.15.2 

 )�தர� ஆவ�� H= ெநறி ஆவ�� $தி�ம.6.02.15.3 

 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) பிரா� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) இைண அ% தாேன 

$தி�ம.6.02.15.4 

 நB>கா7 சிவ ஆன�த ேஞய�ேத நி�றிட" $தி�ம.6.03.1.1 

 பா>3 ஆன பாச� படரா பட59� $தி�ம.6.03.1.2 

 ஆ>கார� நி>கி_வி.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அத� நிைல 

நி�கேவ $தி�ம.6.03.1.3 

 நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) அ�த� நிைல 

ெபற$_ெதா.ெப.(ெப&_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஆேம $தி�ம.6.03.1.4 

 ேஞய�ேத நி�ேறா, 3 ஞான ஆதி நி�றி/� $தி�ம.6.03.2.1 

 ேஞய�தி� ஞா�� ேஞய�தி$ வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.6.03.2.2 

 ேஞய�தி� ேஞய�ைத ேஞய�ைத உ�றவ, $தி�ம.6.03.2.3 

 ஆய�தி$ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிவாேற $தி�ம.6.03.2.4 



 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

எ�& இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) த��வ� $தி�ம.6.03.3.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

எ�& இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) தனி$ க./ $தி�ம.6.03.3.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�ற Pைவ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ% சா�தினா$ $தி�ம.6.03.3.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�& 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�ைக ந$ல�_ெப.(ந$ல�_ெப.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ�ேற $தி�ம.6.03.3.4 

 ைவ7சன வா& ஆ& மா�றி எைன 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.03.4.1 

 ெம7ச" பர�த� வியா��வ� ேம$ இ*/ $தி�ம.6.03.4.2 

 நி7சய� ஆ கி7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ கி ேஞய�தா$ $தி�ம.6.03.4.3 

 அ7ச�_ெப.(அ7ச�_ெப.) ெக/��_வி.எ7.(ெக/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ�ைன ஆ.டன0 ந�திேய $தி�ம.6.03.4.4 

 ��ைன அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறியாத அ� 2ட, ேபா$ $தி�ம.6.03.5.1 

 பி�ைன அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறியாைமைய" ேபதி�தா� $தி�ம.6.03.5.2 

 த�ைன அறிய" பர� ஆ கி� த�சிவ�� $தி�ம.6.03.5.3 

 எ�ைன அறிவி�� 

இ��தன�_வி.�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ந�திேய $தி�ம.6.03.5.4 

 காணாத க.Mட� ேகளாத ேக0வி@� $தி�ம.6.03.6.1 

 ேகாணாத ேபாக�� <டாத <*ட�� $தி�ம.6.03.6.2 



 நாணாத நாண�� நாத அ�த" ேபாத�� $தி�ம.6.03.6.3 

 காணா= என வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கா*%ன� 

ந�திேய $தி�ம.6.03.6.4 

 ேமான� ைக வ�ேதா, 3 ��தி@� ைக 

</�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.6.03.7.1 

 ேமான� ைக வ�ேதா, 37 சி�தி@� �� 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.6.03.7.2 

 ேமான� ைக வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊைமயா� ெமாழி 

��&� கா. $தி�ம.6.03.7.3 

 ேமான� ைக வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஐ> க�ம�� 

��9ேம $தி�ம.6.03.7.4 

 ��திைர 2�றி� �%�த� 2�றி� பா$ $தி�ம.6.03.8.1 

 ைவ�த கைல கா$ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மட>கா� மா�றி 

$தி�ம.6.03.8.2 

 உ=� தவ�� ஆன�த�� ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) 3� பாத�ேத $தி�ம.6.03.8.3 

 ெப�த� அ&�ேதா, பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இறவாேர 

$தி�ம.6.03.8.4 

 ேமைல7 ெசாYப>க0 2�&_ெப.(2�&_ெப.) மி3 ச�தி $தி�ம.6.03.9.1 

 பாலி�த ��திைர ப�&�_ெப.எ7.(ப�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பரஞானி $தி�ம.6.03.9.2 

 ஆலி�த ந*டேம ேஞய� #3�� 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.6.03.9.3 

 2ல7 ெசாYப� ெமாழிஞா ��வேன $தி�ம.6.03.9.4 



 இற"#� பிற"#� இ�ைம@� நB>கி� $தி�ம.6.04.01.1 

 �ற 3� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி" பிராைன 

$தி�ம.6.04.01.2 

 மற"# இலரா= நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) வா= ெமாழிவா, க*3 $தி�ம.6.04.01.3 

 அற"பதி கா*/� அமர, பிராேன $தி�ம.6.04.01.4 

 பிற��� இற��� ப$ ேபைதைம யாேல $தி�ம.6.04.02.1 

 மற��_வி.எ7.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மல இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

நB>க_3ைற.எ7.(நB>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

மைற��_வி.எ7.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.04.02.2 

 சிற�த_ெப.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�0 

ேச, ப�வ��� $தி�ம.6.04.02.3 

 �ற�த_ெப.எ7.(�ற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உயி, 37 )ட, ஒளி ஆேம 

$தி�ம.6.04.02.4 

 அறவ�_3றி.வி.�.(அற_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) பிற"# இலி யா�� இலாதா� 

$தி�ம.6.04.03.1 

 உைறவ� கா*/ அக� உ.ப� பி7ைச $தி�ம.6.04.03.2 

 �றவ9� க.R, �ற�தவ, த�ைம" $தி�ம.6.04.03.3 

 பிறவி அ&�தி/� பி�த� க.Rேர $தி�ம.6.04.03.4 

 ெநறிைய" பைட�தா� ெந�Jசி$ பைட�தா� $தி�ம.6.04.04.1 

 ெநறியி$ வ!வி� ெந�Jசி$ �0_ெப.(�0_ெப.) 

பா@�_ெப.எ7.(பா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.6.04.04.2 

 ெநறியி$ வ!வா� இய>க_3ைற.எ7.(இய>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வ$லா, 3 $தி�ம.6.04.04.3 



 ெநறியி� ெந�Jசி$ �0_ெப.(�0_ெப.) 

பாய_3ைற.எ7.(பா=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கிலாேவ $தி�ம.6.04.04.4 

 ேக/� கடைம@� ேக*/_வி.எ7.(ேக0_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஐவ�� $தி�ம.6.04.05.1 

 நா% வைள�த� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) கடேவ� அேல� $தி�ம.6.04.05.2 

 ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) விைட உைட 

அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) தி�வ% $தி�ம.6.04.05.3 

 </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெகா0ைகயா� தாேன 

$தி�ம.6.04.05.4 

 உழவ� உழ உழ வான�_ெப.(வான�_ெப.) வழ>க $தி�ம.6.04.06.1 

 உழவ� உழவினி$ P�த_ெப.எ7.(P_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

3வைள_ெப.(3வைள_ெப.) $தி�ம.6.04.06.2 

 உழவ� உழ�திய, க. 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ�& இ*/ 

$தி�ம.6.04.06.3 

 உழவ� அதைன உழD_ெப.(உழD_ெப.) ஒழி�தாேன $தி�ம.6.04.06.4 

 ேம$ �ற��_வி.எ7.(�ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) விள>3 ஒளி <�&வ�_ெப.(<�&வ�_ெப.) 

$தி�ம.6.04.07.1 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) �ற�தா, 3 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ந.ப� அவா இலி $தி�ம.6.04.07.2 

 கா, �ற�தா, 3 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) க. Fதலா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.6.04.07.3 



 பா, �ற�தா, ேக பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஆேம $தி�ம.6.04.07.4 

 நாக�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) பட� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) நா$ அ� 

$தி�ம.6.04.08.1 

 ேபாக_3ைற.எ7.(ேபா _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) �0_ெப.(�0_ெப.) #�றி$ 

ெபா��தி_வி.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நிைற�த� 

$தி�ம.6.04.08.2 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) பட� வி5�� 

ஆ*/ ஒழி�� $தி�ம.6.04.08.3 

 ஏக" பட� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆேம $தி�ம.6.04.08.4 

 அக�றா, வழி �த$ ஆதி" பிரா9� $தி�ம.6.04.09.1 

 இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) என 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எளிய9� அ$ல� 

$தி�ம.6.04.09.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தா0_ெப.(தா0_ெப.) பலபல சீவ9� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.6.04.09.3 

 நய�றா� வ�� வழி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அறிேயாேம $தி�ம.6.04.09.4 

 H�#_ெப.(H�#_ெப.) திற�தன ஒ�ப� வா=த�� $தி�ம.6.04.10.1 

 ஆ�ப$_ெப.(ஆ�ப$_ெப.) 3ழலியி� கJ)ளி" ப*ட� $தி�ம.6.04.10.2 

 ேவ�#_ெப.(ேவ�#_ெப.) ஏறிேநா கின� மீகாம� <ைரயி$ $தி�ம.6.04.10.3 

 <�# ஏறி  ேகாயிலி$ P கி�ற வாேற $தி�ம.6.04.10.4 

 ஒ/>கி_வி.எ7.(ஒ/>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நிைலெப�ற உ�தம, 

உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) $தி�ம.6.05.1.1 



 ந/>3வ� இ$ைல நம9� அ>3 இ$ைல $தி�ம.6.05.1.2 

 இ/�ைப@� இ$ைல இரா" பக$_ெப.(பக$_ெப.) இ$ைல $தி�ம.6.05.1.3 

 ப/� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ$ைல ப�& வி*ேடா, ேக $தி�ம.6.05.1.4 

 எ� ஆ, உயி�� இ� நில� ேதா�ற�� $தி�ம.6.05.2.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மா தவ�தி� ெசயலி� ெப�ைம@� $தி�ம.6.05.2.2 

 அ�மா� தி� அ�0 ெப�றவ, அ$லா$ $தி�ம.6.05.2.3 

 இ� மாதவ�தி� இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) அறியாேர $தி�ம.6.05.2.4 

 பிற"# அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) பல 

பி7ைச ெச= மா�த,_ெப.(மா�த,_ெப.) $தி�ம.6.05.3.1 

 சிற" ெபா/ ேவ.%ய_ெப.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) ெப&வ, $தி�ம.6.05.3.2 

 மற"# இல, ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.6.05.3.3 

 பிற"பிைன நB 3�_ெப.எ7.(நB 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ெப�றாேர $தி�ம.6.05.3.4 

 இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வ��தி_வி.எ7.(வ���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.6.05.4.1 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�ைமயாளைர" ேபதி க எ�ேற $தி�ம.6.05.4.2 

 இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) 

எவேர வ59� $தி�ம.6.05.4.3 



 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) F�_தி5.(F�_��.ஒ�.) த� சி�ைத 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) பாேல 

$தி�ம.6.05.4.4 

 கர��� கர�� இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) க.M 3� 

ேதா�றா� $தி�ம.6.05.5.1 

 பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சைடய� ப)�ெபா� நிற�த� 

$தி�ம.6.05.5.2 

 அ��தவ, 3 அ$லா$ அMக�� ஆகா� $தி�ம.6.05.5.3 

 விைர��_வி.எ7.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெதாழ"ப/� ெவ.மதி 

ஆேன $தி�ம.6.05.5.4 

 அைம7ச�� ஆைன  3ழா�� அர)� $தி�ம.6.05.6.1 

 பைக�� எ!� Pச$_ெப.(Pச$_ெப.) உ*ப*டா, ந/ேவ $தி�ம.6.05.6.2 

 அைம�த� ஓ, ஞான�� ஆ�த�� 

ேநா கி_வி.எ7.(ேநா 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.05.6.3 

 இைம�� அழியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அழி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தா, தவ�தாேர $தி�ம.6.05.6.4 

 சா�திர� ஓ�� ச�,கைள வி*/ நB, $தி�ம.6.05.7.1 

 மா�திைர" ேபா� மறி�� உ0ேள ேநா 3 மி� $தி�ம.6.05.7.2 

 பா,�த_ெப.எ7.(பா,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) 

பா,ைவ_ெப.(பா,ைவ_ெப.) ப)மர�� ஆணி ேபா$ $தி�ம.6.05.7.3 

 ஆ,�த பிறவி அகல_3ைற.எ7.(அக$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வி*/ ஓ/ேம 

$தி�ம.6.05.7.4 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேவ./� ஞான� தைலபட ேவ.%$ $தி�ம.6.05.8.1 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேவ.டா ஞான சாமாதிைக <%$ $தி�ம.6.05.8.2 



 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேவ.டா அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சக மா, க� 

ேதா, 3� $தி�ம.6.05.8.3 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேவ.டா மா�ற� தைன அறியாேர $தி�ம.6.05.8.4 

 ஓத�� ேவ.டா� உயி, 3 உயி, உ0 உ�றா$ $தி�ம.6.06.01.1 

 காத�� ேவ.டா� ெம=  காய� இட�_ெப.(இட�_ெப.) க.டா$ 

$தி�ம.6.06.01.2 

 சாத�� ேவ.டா� சமாதிைக <%னா$ $தி�ம.6.06.01.3 

 ேபாத�� ேவ.டா� #ல�வழி ேபாகா, ேக $தி�ம.6.06.01.4 

 க�தD� ேவ.டா� க��� அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆறினா$ $தி�ம.6.06.02.1 

 ச�த�� ேவ.டா� சமாதிைக <%னா$ $தி�ம.6.06.02.2 

 )�த�� ேவ.டா� �ட 3 அ�& நி�ற$ ஆ$ $தி�ம.6.06.02.3 

 சி�த�� ேவ.டா� ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�& 

இ� கிேல $தி�ம.6.06.02.4 

 விைளD அறிவா, ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) ெம=�தவ� 

ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.6.06.03.1 

 விைளD அறிவா, ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) ெம= உைர 

ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.6.06.03.2 

 விைளD அறிவா, ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) ெம= அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.6.06.03.3 

 விைளD அறிவா, வி.ணி� ம.ணி� மி காேர $தி�ம.6.06.03.4 

 <%� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

க.ேட� 3ைர கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) $தி�ம.6.06.04.1 



 ேத%� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

க.ேட� சிவ கதி $தி�ம.6.06.04.2 

 வா%� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=வேத தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) 

கைள��_வி.எ7.(கைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.06.04.3 

 ஊ%$ பல உலேகா, எ�தவேர $தி�ம.6.06.04.4 

 மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உைற மா கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஏ!� ைக 

நB�தி� $தி�ம.6.06.05.1 

 தவ�� இைடயாள, த� சா,வ�� 

வ�தா,_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.6.06.05.2 

 பவ�� இைடயாள, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) பணி 

ேக*கி�_நி.எ7.(ேக0_வி.+இ�_நி.எ7.) $தி�ம.6.06.05.3 

 �க��_ெப.(�க�_ெப.+அ��_சா5.) இைட ந�திைய ��த�� ஆேம 

$தி�ம.6.06.05.4 

 மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) இைட 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மதிவா0 உ�வி 

$தி�ம.6.06.06.1 

 இன�� இைட நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) அற ஈ,��" $தி�ம.6.06.06.2 

 #ன�� இைட அJ)� ேபாகாம$ மறி�தா$ $தி�ம.6.06.06.3 

 தவ�� இைட ஆெறாளி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ஒளி ஆேம $தி�ம.6.06.06.4 

 ஒ�� மிகD� நி�றாைன உைர"ப� $தி�ம.6.06.07.1 

 ப�தி 

ெகா/ 3�_ெப.எ7.(ெகா/_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 



பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ%யா, ெதாழ 

$தி�ம.6.06.07.2 

 ��தி 

ெகா/ 3�_ெப.எ7.(ெகா/_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

�னிவ� எ9� பத�_ெப.(பத�_ெப.) $தி�ம.6.06.07.3 

 ச�தான ெச=வ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) தாேன 

$தி�ம.6.06.07.4 

 இைல ெதா*/" P" பறி��_வி.எ7.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�ைத 3 

எ�& எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.06.08.1 

 மல, ெதா*/  ெகா.ேட�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

வ�� #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) காேண� $தி�ம.6.06.08.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெதா*ட N$ க./ தா6�த� எ� 

உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) $தி�ம.6.06.08.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெதா*/  க.ேட� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.6.06.08.4 

 பட, சைட மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ப�றிய ப�த, 3 $தி�ம.6.06.09.1 

 இட, அைடயா வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) ஈச� அ�G� $தி�ம.6.06.09.2 

 இட, அைட ெச=தவ, ெம=�தவ� ேநா கி$ $தி�ம.6.06.09.3 

 உட, அைட ெச=வ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) ஆேம $தி�ம.6.06.09.4 

 ஆ�றி$ கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) க./ அJசி" ேபா= $தி�ம.6.06.10.1 

 ஈ�&  கர% 3 எதி,"ப*ட த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.6.06.10.2 



 ேநா�&� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச=யா,_வி.�.(ெச=_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ,_பட,.ப�.) N$ அறியாதவ, 

$தி�ம.6.06.10.3 

 ேசா�& 3 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) )ழ$கி�ற வாேற 

$தி�ம.6.06.10.4 

 ப!  கி�ற வா&� பழ� 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ&� 

$தி�ம.6.06.11.1 

 3ழ  க�&_ெப.(க�&_ெப.) �0ளிய  ேகாணிைய" ப$கா$ $தி�ம.6.06.11.2 

 3ழ  க�&_ெப.(க�&_ெப.) ெகா*%லி$ க*டவ$லா, 3 உ0 $தி�ம.6.06.11.3 

 இ!  கா� ெந�ச��_ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ��_சா5.) 

இட_3ைற.எ7.(இ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ�&� ஆேம $தி�ம.6.06.11.4 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆக7 ெச= தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ேவ.டா ஆ$ $தி�ம.6.06.12.1 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) சிவ ஆன�த� 

ேச,�ேதா,_வி.அ.ெப.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) உறD_ெப.(உறD_ெப.) 

உ.டா$ $தி�ம.6.06.12.2 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆகேவ சி�தி ��தி ஆ� 

$தி�ம.6.06.12.3 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) ெச=தவ" ேபேற $தி�ம.6.06.12.4 

 பிரா� அ�0 உ./ எனி$ உ./ ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

ெச$வ�_ெப.(ெச$வ�_ெப.) $தி�ம.6.07.1.1 

 பிரா� அ�0 உ./ எனி$ உ./ ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஞான� 

$தி�ம.6.07.1.2 



 பிரா� அ�ளி$ ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�ைம@� உ./ $தி�ம.6.07.1.3 

 பிரா� அ�ளி$ ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெத=வ�� ஆேம $தி�ம.6.07.1.4 

 தமி6 ம.டல� ஐ��� தாவிய ஞான� $தி�ம.6.07.2.1 

 உமி6வ� ேபால உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தி5வா, $தி�ம.6.07.2.2 

 அவி!� மன�� எ� ஆதி அறிD� $தி�ம.6.07.2.3 

 தமி6 ம.டல� ஐ��� த��வ� ஆேம $தி�ம.6.07.2.4 

 #.ணிய� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள Pமியி$ 

$தி�ம.6.07.3.1 

 ந.M� ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) அறிவா, சில ஞானிக0 $தி�ம.6.07.3.2 

 எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இர.ைட@� ேவ, 

அ&��"#ற�� $தி�ம.6.07.3.3 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) இ�"பிட� 

ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வ Bேர $தி�ம.6.07.3.4 

 �� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�G� �%கி�ற 

கால�� $தி�ம.6.07.4.1 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உலகி$ ந/ உயிரா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.6.07.4.2 

 பி� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�G� பிறவிைய 

நB கி/� $தி�ம.6.07.4.3 

 �� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) என 3 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ��தி த�தாேன $தி�ம.6.07.4.4 



 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�ளா$ சில,_ெப.(சில,_ெப.) ேதவ�� ஆவ, 

$தி�ம.6.07.5.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�ளா$ சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெத=வ�ேதா/ ஒ"ப, 

$தி�ம.6.07.5.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�ளா$ விைன ேசர கிலாைம $தி�ம.6.07.5.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�0 <%� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சிவேலாக� 

ஆேம $தி�ம.6.07.5.4 

 #.ணிய� எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) #னித� இைண அ% $தி�ம.6.07.6.1 

 ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) விள 3 என ஞான� 

விைள�த� $தி�ம.6.07.6.2 

 ம.ணவ, ஆவ�� வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ஆவ�� $தி�ம.6.07.6.3 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) இைறவ� அ�0 

ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேபாேத $தி�ம.6.07.6.4 

 காய� ேத, ஏறி மன" பாக� ைக <*ட $தி�ம.6.07.7.1 

 மாய� ேத, ஏறி ம>3� அைவ உண, $தி�ம.6.07.7.2 

 ேநய� ேத, ஏறி நிமல� அ�0 ெப�றா$ $தி�ம.6.07.7.3 

 ஆய� ேத, ஏறி அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆேம $தி�ம.6.07.7.4 

 கதி, க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கா�த� கனலி� 

வ%D ஆ� $தி�ம.6.07.8.1 

 மதி க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கா�த� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நB, வ%D ஆ� $தி�ம.6.07.8.2 

 சதி ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சா கி எ5யி� 

வ%D ஆ� $தி�ம.6.07.8.3 



 எ5 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஈச� 

எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) வ%D ஆேம $தி�ம.6.07.8.4 

 நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உறD� 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>க0 ந�திைய� 

$தி�ம.6.07.9.1 

 ேத/வ� ேத%7 சிவ ெப�மா� எ�& $தி�ம.6.07.9.2 

 </வ� <%  3ைற கழ�ேக ெச$ல_3ைற.எ7.(ெச$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.6.07.9.3 

 வ B/� அளD� வி/கி�றிேலேன $தி�ம.6.07.9.4 

 ஆட�பர� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ%சி$ 

உ.பா� பய�_ெப.(பய�_ெப.) $தி�ம.6.08.1.1 

 ேவட>க0 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெவ�*%/� ேபைதகா0 $தி�ம.6.08.1.2 

 ஆ%@� பா%@� அ!�� அர�றி@� $தி�ம.6.08.1.3 

 ேத%@� காண B, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) தா0_ெப.(தா0_ெப.) கேள 

$தி�ம.6.08.1.4 

 ஞான� இ$லா, ேவட� P./ இ�த நா*/ இைட $தி�ம.6.08.2.1 

 ஈன� அேத ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இர��_வி.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ./ இ�"பி9� 

$தி�ம.6.08.2.2 

 மான� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெக/� ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) பJச� ஆ� 

$தி�ம.6.08.2.3 

 ஈனவ, ேவட� கழி"பி�த$ இ�பேம $தி�ம.6.08.2.4 



 இ�ப�� ��ப�� நா*டா, இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) 

உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) $தி�ம.6.08.3.1 

 ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) #� 

ெசயலா$ அ�த நா*%�3 ஆ� $தி�ம.6.08.3.2 

 எ�ப இைற நா% நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� நா*%னி$ $தி�ம.6.08.3.3 

 ம� பைத ெச"ப� ெசயி� ைவய� வா!ேம $தி�ம.6.08.3.4 

 இழி3ல�ேதா, ேவட� P.ப, ேம$ 

எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.6.08.4.1 

 வழி 3ல�ேதா, ேவட� P.ப,ேத ஆக" $தி�ம.6.08.4.2 

 பழி3ல�� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பா6 ச.ட, 

ஆனா, $தி�ம.6.08.4.3 

 கழி 3ல�ேதா,க0 கைளய" ப*ேடாேர $தி�ம.6.08.4.4 

 ெபா=�தவ� ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) #3வ, 

நரக��" $தி�ம.6.08.5.1 

 ெபா=�தவ� ெச=தவ, #.ணிய, ஆகா, ஏ$ $தி�ம.6.08.5.2 

 ெபா=�தவ� ெம=�தவ� ேபாக��0 ேபா கி அ� $தி�ம.6.08.5.3 

 ச�திய ஞான�தா$ த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தவ>கேள $தி�ம.6.08.5.4 

 ெபா= ேவட� P.ப, ெபாசி�த$ பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆக $தி�ம.6.08.6.1 

 ெம= ேவட� P.ேபா, மி3 பி7ைசைக  ெகா0வ, $தி�ம.6.08.6.2 

 ெபா= ேவட� ெம= ேவட� ேபாலேவ Pணி9� $தி�ம.6.08.6.3 



 உ= ேவட� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறி�ேதா, ேக 

$தி�ம.6.08.6.4 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) மி கவேர தைலயான ேவட, $தி�ம.6.09.1.1 

 அவ� மி கவேர அதி ெகாைல ேவட, $தி�ம.6.09.1.2 

 அவ� மி கவ, ேவட�� ஆகா, அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ேவட� 

$தி�ம.6.09.1.3 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) மி கவ, 3 அ�றி� 

தா>க_3ைற.எ7.(தா>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணாேத $தி�ம.6.09.1.4 

 Pதி அணிவ� சாதன� ஆதியி$ $தி�ம.6.09.2.1 

 கா� அணி தா�பிர 3.டல� க.%ைக $தி�ம.6.09.2.2 

 ஓதி அவ, 3� உ��திர சாதன� $தி�ம.6.09.2.3 

 தB�_ெப.(தB�_ெப.) இ$ சிவ ேயாகி சாதன� ேத5ேல $தி�ம.6.09.2.4 

 ேயாகி 3 இ/� அ�D0 க*/  கJ)ளி $தி�ம.6.09.3.1 

 ேதாைக 3" பாச��7 )�&�_ெப.எ7.()�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

சைட அ� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) $தி�ம.6.09.3.2 

 ஆக��_ெப.(ஆக�_ெப.+அ��_சா5.) நB& அணி ஆ>3 

அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கபால� $தி�ம.6.09.3.3 

 சீக�த மா�திைர தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) பிர�#_ெப.(பிர�#_ெப.) ஆ3ேம 

$தி�ம.6.09.3.4 

 கா� அணி 3.டல� க.%ைக நாத�� $தி�ம.6.09.4.1 

 ஊ� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ச>3� உய, க*% க"பைர $தி�ம.6.09.4.2 

 ஏத� இ$ பா�க� ேயாகா�த மா தன�_ெப.(தன�_ெப.) $தி�ம.6.09.4.3 



 ஏத$ இ$ ேயாக ப*ட அ� த.ட� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ�ேத $தி�ம.6.09.4.4 

 N�� சிைக@� 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) 2ட,க0 $தி�ம.6.10.5.1 

 N$ அ� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த� F. சிைக ஞான� ஆ� 

$தி�ம.6.10.5.2 

 பா$ ஒ�&� அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) பா,"பா, பர� உயி, $தி�ம.6.10.5.3 

 ஓ, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இர.%னி$ ஓ>கார� ஓதிேல $தி�ம.6.10.5.4 

 க>காள� P)� கவச� தி�நB�ைற $தி�ம.6.10.6.1 

 ம>காம$ Pசி மகி6வேர யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ஆகி$ $தி�ம.6.10.6.2 

 த>கா விைனகG� சா�� சிவகதி $தி�ம.6.10.6.3 

 சி>கார� ஆன தி�வ% ேச,வேர $தி�ம.6.10.6.4 

 அர)ட� ஆல�தி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ கார� $தி�ம.6.10.7.1 

 விரD கனலி$ விய� உ� மாறி $தி�ம.6.10.7.2 

 நிரவய� நி�மல� தா0_ெப.(தா0_ெப.) 

ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நBத, $தி�ம.6.10.7.3 

 உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) பிரம� உய, 3ல�_ெப.(3ல�_ெப.) ஆ3ேம 

$தி�ம.6.10.7.4 

 ஞான� உ0ளா, ேவட� இ�& எனி$ ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ��த, 

$தி�ம.6.11.1.2 

 ஞான� உள� ஆக ேவ./ேவா, ந க�பா$ $தி�ம.6.11.1.3 



 ஞான� உள ேவட� ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�பாேர $தி�ம.6.11.1.4 

 #� ஞான�ேதா, ேவட� P./� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ$ைல $தி�ம.6.11.2.1 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஞான�ேதா, ேவட� Pணா, அ�0 ந.ணி� 

$தி�ம.6.11.2.2 

 �� ஞான�ேதா, சமய �5) உ0ேளா, $தி�ம.6.11.2.3 

 பி� ஞான�ேதா, ஒ�&� ேபச_3ைற.எ7.(ேப)_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கி$லாேர 

$தி�ம.6.11.2.4 

 சிவ ஞானி க*3� சிவ ேயாகி க*3� $தி�ம.6.11.3.1 

 அவ� ஆன சாதன� 

ஆகா�_எதி,.ம.வி.எ7.(ஆ3_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) ேத5$ 

$தி�ம.6.11.3.2 

 அவ� ஆ� அவ, 3 அ� சாதன� நா�3� $தி�ம.6.11.3.3 

 உவமான� இ$ ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) உ0 உற� ஆேம $தி�ம.6.11.3.4 

 க�தி� தி5வ, க!வ% நா=_ெப.(நா=_ெப.) ேபா$ $தி�ம.6.11.4.1 

 ெகா�தி� தி5வ, 3ர களி ஞாளிக0 $தி�ம.6.11.4.2 

 ஒ��" ெபாறி@� உட�� இ� கேவ $தி�ம.6.11.4.3 

 ெச��� தி5வ, சிவஞானி ேயா,கேள $தி�ம.6.11.4.4 

 அ%யா, அவேர அ%யா, அலா தா,_ெப.(தா,_ெப.) $தி�ம.6.11.5.1 

 அ%யா�� ஆகா, அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ேவட�� ஆகா, $தி�ம.6.11.5.2 

 அ%யா, சிவ ஞான� ஆன� ெப�ேறா, $தி�ம.6.11.5.3 

 அ%யா, அலாதா, அ%யா,க0 அ�ேற $தி�ம.6.11.5.4 



 ஞானி 37 )�தர ேவட�� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஆ� $தி�ம.6.11.6.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேவட�� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) சிவ ேயாகேம $தி�ம.6.11.6.2 

 ஆன அIேவட� அ�0 ஞான சாதன� $தி�ம.6.11.6.3 

 ஆன� ஆ� ஒ�&� 

ஆகா�_எதி,.ம.வி.எ7.(ஆ3_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) அவ9 ேக 

$தி�ம.6.11.6.4 

 ஞான�தினா$ பத�_ெப.(பத�_ெப.) ந.M� சிவ ஞானி $தி�ம.6.11.7.1 

 தான�தி$ ைவ�த தனி ஆலய�த� ஆ� $தி�ம.6.11.7.2 

 ேமான�தி� ஆதலி� ��த� ஆ� சி�த� ஆ� $தி�ம.6.11.7.3 

 ஏைன� தவசி இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) என$ ஆ3ேம 

$தி�ம.6.11.7.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

த�ைம@� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆத�� $தி�ம.6.11.8.1 

 ஏைனய அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன இய�ைக@� 

$தி�ம.6.11.8.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) உ& சாதக ��திைர சா�த�� $தி�ம.6.11.8.3 

 ஏன�� ந�தி பத ��தி ெப�றேத $தி�ம.6.11.8.4 

 அ�ளா$ அர9 3 அ%ைம அ� ஆகி" $தி�ம.6.12.1.1 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆ� தன� உட$_ெப.(உட$_ெப.) ெபா� பதி நா% 

$தி�ம.6.12.1.2 

 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ஆன� இ�றி இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�ேறா, $தி�ம.6.12.1.3 



 ெத�0 ஆ� அ%ைம7 சிவ ேவட�ேதாேர $தி�ம.6.12.1.4 

 உடலி$ �வ கிய ேவட� உயி, 3 ஆகா $தி�ம.6.12.2.1 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) கழ�றா$ ேவட� உடேன கழ�� $தி�ம.6.12.2.2 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) உயி, உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) எ�& ஓ,�� 

ெகா0ளாதா, $தி�ம.6.12.2.3 

 கடலி$_ெப.(கட$_ெப.+இ$_இட.ேவ.) அக"ப*ட க*ைட_ெப.(க*ைட_ெப.) 

ஒ�தாேர $தி�ம.6.12.2.4 

 மய$ அ�& இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) அ�& மா மன�_ெப.(மன�_ெப.) அ�& 

$தி�ம.6.12.3.1 

 கய$_ெப.(கய$_ெப.) உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

க.ணிய, ைக இண 3 அ�&� $தி�ம.6.12.3.2 

 தய$ அ�றவேரா/� தாேம தா� ஆகி7 $தி�ம.6.12.3.3 

 ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�& இ�"பா, சிவ ேவட�தாேர 

$தி�ம.6.12.3.4 

 ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3திைர  3ைச தி.ண� 

ப�&மி� $தி�ம.6.12.4.1 

 ேவட� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� ெச=வ B, 

ேவ.டா மனிதேர $தி�ம.6.12.4.2 

 நா/மி� ந�திைய ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா� த�ைன� $தி�ம.6.12.4.3 

 ேத/�_ெப.எ7.(ேத/_ெப.எ7.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�ப" 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ=தலாேம $தி�ம.6.12.4.4 



 3�*%ைன நB 3�_ெப.எ7.(நB 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

3�விைன  ெகா0ளா,_வி.�.(ெகா0_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.6.13.01.1 

 3�*%ைன நB கா  3�விைன  ெகா0வா, $தி�ம.6.13.01.2 

 3�/� 3�/� 3�*/ ஆ*ட� ஆ%  $தி�ம.6.13.01.3 

 3�/� 3�/� 3ழிவி!� ஆேற $தி�ம.6.13.01.4 

 மன�தி$_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) எ!�த� ஓ, மாய  

க.ணா% $தி�ம.6.13.02.1 

 நிைன"பி�_நி.எ7.(நிைன_வி.+""_ெபா�.உ�.+இ�_நி.எ7.3றி.) அதனி�$ 

நிழைல@� காணா, $தி�ம.6.13.02.2 

 விைன" பய�_ெப.(பய�_ெப.) ேபாக_3ைற.எ7.(ேபா _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

விள கி@� ெகா0ளா,_வி.�.(ெகா0_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.6.13.02.3 

 #ற  கைட இ7சி��" ேபாகி�ற வாேற $தி�ம.6.13.02.4 

 ஏ= எனி$ எ� என மா*டா, பிரைசக0 $தி�ம.6.13.03.1 

 வா= �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ெப=ய ம�ர 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊறி/� $தி�ம.6.13.03.2 

 தா=_ெப.(தா=_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) தம, உேளா, 

$தி�ம.6.13.03.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நிைல 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உ� இலிதாேன 

$தி�ம.6.13.03.4 



 வா= ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ெசா$லி_வி.எ7.(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) சி�தி�� $தி�ம.6.13.04.1 

 நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ெச=ய$ உ&தி 

ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) தகா= $தி�ம.6.13.04.2 

 தB எ�& இ>3 உ�ைன� ெதளிவ� ெதளி�தபி� $தி�ம.6.13.04.3 

 ேப=_ெப.(ேப=_ெப.) எ�& இ>3 எ�ைன" பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) ெதளியாேர 

$தி�ம.6.13.04.4 

 பJச� �ேராக��" பாதக, த�ைம $தி�ம.6.13.05.1 

 அJச7 சமய�ேதா, ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

த.ட� $தி�ம.6.13.05.2 

 விJச7 ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ"#வி ேவேற விடா 

வி%$ $தி�ம.6.13.05.3 

 பJச�� உளா=" #வி ��&� பா6 ஆ3ேம $தி�ம.6.13.05.4 

 தவ�� இைட நி�றவ, தா� 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க�ம� 

$தி�ம.6.13.06.1 

 சிவ�� இைட நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.6.13.06.2 

 தவ�� இைட நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறியாதவ, 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.6.13.06.3 

 பவ�� இைட நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஓ, பா/ அ� 

ஆேம $தி�ம.6.13.06.4 

 க�ற�� க�த�� க�ம� ெச=த�� $தி�ம.6.13.07.1 



 நி�ற�� )ைவ�த�� தBைம ெச=த�� $தி�ம.6.13.07.2 

 பி�ற�� பிற>க�� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) <ற�� $தி�ம.6.13.07.3 

 எ�& இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) இைற பா$ இய�ைக அ$லேவ 

$தி�ம.6.13.07.4 

 வி%வ� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) ெவளி 

காண மா*டா, $தி�ம.6.13.08.1 

 வி%யி$ ெவளியி$ விழி கD� மா*டா, $தி�ம.6.13.08.2 

 க%ய� ஓ, உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) க*/ மி� கா.மி� $தி�ம.6.13.08.3 

 வி%யாைம 

கா 3�_ெப.எ7.(கா_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) விள 3 

அ� ஆேம $தி�ம.6.13.08.4 

 ைவ�த ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச மா�& ெநறி ைவகி" $தி�ம.6.13.09.1 

 ெப�த� அற ��த� ஆகி" பிற6 உ�&� $தி�ம.6.13.09.2 

 த��வ� உ�னி� தைல" படா� அIவா& $தி�ம.6.13.09.3 

 பி�� ஆன சீட9 3 ஈய" 

ெபறா�_எதி,.ம.வி.எ7.(ெப&_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆேன 

$தி�ம.6.13.09.4 

 ம�9� மல� ஐ��� மா�&� வைக ஓரா� $தி�ம.6.13.10.1 

 ��னிய காம�_ெப.(காம�_ெப.) ஆதி ேதா@� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) 

நB>கா� $தி�ம.6.13.10.2 

 பி�னிய ெபா=ய� பிற"# இற"# அJசாதா� $தி�ம.6.13.10.3 

 அ�னிய� ஆவ� அச$ சீட� ஆேம $தி�ம.6.13.10.4 

 ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) அறிவாள, )�தி க. ஆக" $தி�ம.6.14.01.1 



 ப!� அறியாத பரம 3�ைவ $தி�ம.6.14.01.2 

 வழி அறிவா, ந$வழி அறிவாள, $தி�ம.6.14.01.3 

 அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) அறிவா, ம�ைற அ$லாதவேர $தி�ம.6.14.01.4 

 பைத�� ஒழி�ேத� பரமா உைன நா% $தி�ம.6.14.02.1 

 அைத�� ஒழி�ேத� இனி யாெரா/� <ேட� $தி�ம.6.14.02.2 

 சிைத��_வி.எ7.(சிைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ%ேய� விைன 

சி�தைன தBர_3ைற.எ7.(தB,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.6.14.02.3 

 உைத�� உைடயா= உக� தா.ட அ�ளாேய $தி�ம.6.14.02.4 

 பைத கி�ற ேபாேத பர� எ�9� வி�ைத $தி�ம.6.14.03.1 

 விைத  கி�ற வி�திைன ேம$ 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேநா கி7 $தி�ம.6.14.03.2 

 சிைத  கி�ற சி�ைதைய7 ெசIேவ நி&�தி $தி�ம.6.14.03.3 

 இைச  கி�ற அ�ப� 3 ஈய�� ஆேம $தி�ம.6.14.03.4 

 ெகா0ளி9� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 3�விைன  ெகா0Gக $தி�ம.6.14.04.1 

 உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

ஆவி@ட� ஈக $தி�ம.6.14.04.2 

 எ0ள� தைன@� இைடவிடேத 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.14.04.3 

 ெத0ளி அறிய7 சிவ பத�_ெப.(பத�_ெப.) தாேன $தி�ம.6.14.04.4 

 ேசாதி விசாக� ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ� 

ேத0 ந./_ெப.(ந./_ெப.) $தி�ம.6.14.05.1 

 ஓதிய நாேள உண,வ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& $தி�ம.6.14.05.2 



 நBதி@0 நB,ைம நிைன�தவ, 3 அ$ல� $தி�ம.6.14.05.3 

 ஆதி@� ஏ�� அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கிலாேன 

$தி�ம.6.14.05.4 

 ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஆ� மணி� H=தான சி�ைத 

$தி�ம.6.14.06.1 

 எழிலா$ இைறவ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேபாேத $தி�ம.6.14.06.2 

 விழலா, விற$_ெப.(விற$_ெப.) ஆ� விைன அ� ேபாக  $தி�ம.6.14.06.3 

 கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) ஆ, தி�வ% 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�0 ஆேம 

$தி�ம.6.14.06.4 

 சா�திக� ஆ=" பர த��வ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) உ�னி $தி�ம.6.14.07.1 

 ஆ�திக ேபத ெநறி ேதா�ற� ஆகிேய $தி�ம.6.14.07.2 

 ஆ,�த பிறவியி� அJசி அற ெநறி $தி�ம.6.14.07.3 

 சா�த வ$லா� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ச� சீட� ஆேம 

$தி�ம.6.14.07.4 

 ச��� அச��� எIவா& என� தா�_த�.).(தா�_த�.).) உ�னி7 

$தி�ம.6.14.08.1 

 சி�ைத உ& கி7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�0 ைக கா*ட" $தி�ம.6.14.08.2 

 ப�தியி� ஞான� ெபற" பணி�தா� அ�த7 $தி�ம.6.14.08.3 

 ச�தியி$ இ7ைச� த3ேவா� ச� சீடேன $தி�ம.6.14.08.4 

 அ% ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�Gதி ஆசா� 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�னா $தி�ம.6.14.09.1 



 அ% ைவ�த மா �% மாய" பிறவி $தி�ம.6.14.09.2 

 அ% ைவ�த காய_3ைற.எ7.(கா=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ�0 ச�தி யாேல 

$தி�ம.6.14.09.3 

 அ% ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஞான�த� ஆச�& 

உேளாேன $தி�ம.6.14.09.4 

 சீரா� ஞான�தி� இ7ைச ெசல7ெச$ல $தி�ம.6.14.10.1 

 வாராத காத$_ெப.(காத$_ெப.) 3�பர� பா$ ஆக7 $தி�ம.6.14.10.2 

 சாராத சாதக நா�3� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பா$ உ�ேறா� $தி�ம.6.14.10.3 

 ஆரா@� ஞான�த� ஆ� அ%ைவ கேவ $தி�ம.6.14.10.4 

 உண,�� மதி ப 3வ, ேக உண,�தி $தி�ம.6.14.11.1 

 இண கி$ பராபர�� எ$ைல@0 இ*/  $தி�ம.6.14.11.2 

 3ண ெகா/ ெத�3� தர ப7சிம� 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.6.14.11.3 

 உண,��மி� நாDைடயா0 த�ைன உ�னிேய $தி�ம.6.14.11.4 

 இைற அ% தா6�� ஐ வண க�� எ=தி  $தி�ம.6.14.12.1 

 3ைற அ� <றி  3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேபா�ற7 $தி�ம.6.14.12.2 

 சிைற உட$_ெப.(உட$_ெப.) நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) அற  கா*%7 சிவ�ேதா/ 

$தி�ம.6.14.12.3 

 அறிD 3 அறிவி"ேபா� ச�மா, கி ஆேம $தி�ம.6.14.12.4 

 ேவ*ைக வி/_ஏவ.(வி/_வி.) ெநறி ேவதா�த� ஆதலா$ $தி�ம.6.14.13.1 

 வா6 ைக" #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) வழி மா�றி7 சி�தா�த�� $தி�ம.6.14.13.2 



 ேவ*ைக வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) ேவதா�தி பாதேம $தி�ம.6.14.13.3 

 தா6 3� தைலயிேனா� ச� சீட� ஆேம $தி�ம.6.14.13.4 

 ச�3ண� வா=ைம_ெப.(வா=ைம_ெப.) தயா விேவக� 

த.ைம_ெப.(த.ைம_ெப.) $தி�ம.6.14.14.1 

 ச�3� பாதேம சாைய ேபா$ நB>காேம $தி�ம.6.14.14.2 

 சி�பர ஞான� ெதளிய� ெதளிேவா,த$ $தி�ம.6.14.14.3 

 அ�#தேம ேதா�ற$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ச� 

சீடேன $தி�ம.6.14.14.4 

 நா�� இ�2�&� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ&� 

$தி�ம.7.01.1.1 

 ேகாலி ேம$ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3றிக0 

பதினா&� $தி�ம.7.01.1.2 

 2ல� க./ ஆ>ேக �%��_வி.எ7.(�%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �த$ 

இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) $தி�ம.7.01.1.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) க.டா� அ% காண�� ஆேம $தி�ம.7.01.1.4 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& நாத�தி$ ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*டா� அ�த�தி� 

$தி�ம.7.01.2.1 

 ேமதாதி நாத அ�த மீதா� பராச�தி $தி�ம.7.01.2.2 

 ேபாத அலய�த விகார� தனி$ ேபாத $தி�ம.7.01.2.3 

 ேமதாதி ஆதார� ஈ� ஆன உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.7.01.2.4 

 ேம$ எ�&� கீ6 எ�& இற./_ெப.(இர./_ெப.) அற  காM>கா$ 

$தி�ம.7.01.3.1 



 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�&� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�&� 

த�ைமக0 ஓ, ஆ&� $தி�ம.7.01.3.2 

 பா, எ>3� ஆகி" பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பராபர� 

$தி�ம.7.01.3.3 

 கா, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) க�பக� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.7.01.3.4 

 ேமதாதி யாேல விடாேதா� என� H.% $தி�ம.7.01.4.1 

 ஆதார ேசாதைன அ��வ ேசாதைன $தி�ம.7.01.4.2 

 தாதார� ஆகேவ தா�_த�.).(தா�_த�.).) எழ7 சாதி�தா$ $தி�ம.7.01.4.3 

 ஆதார� ெச= ேபாக� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) காயேம 

$தி�ம.7.01.4.4 

 ஆ& அ�த�� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உட�பினி$ 

$தி�ம.7.01.5.1 

 <றிய ஆதார� ம�&� 3றி  ெகா.மி� $தி�ம.7.01.5.2 

 ஆறிய அ கர� ஐ�பதி� ேமேல $தி�ம.7.01.5.3 

 ஊறிய ஆதார�� ஓ, எ!�� ஆேம $தி�ம.7.01.5.4 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உட�#� அழி கி�ற 

அIDட$ $தி�ம.7.01.6.1 

 ேபா3�_ெப.எ7.(ேபா_வி.+ _ெபா�.உ�.+உ�_ெப.எ7.3றி.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உட�#� ெபா��திய_ெப.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வா&தா� 

$தி�ம.7.01.6.2 

 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ கர� ஐ�ப� த��வ� 

$தி�ம.7.01.6.3 



 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உட�# 3� ஆற�த� 

ஆேம $தி�ம.7.01.6.4 

 ஆ@ மல5� அணிமல, ேம$ அ� $தி�ம.7.01.7.1 

 ஆய இத!� பதினா&� அ>3 உள $தி�ம.7.01.7.2 

 Hய அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) சிவான�த� ஆகி" ேபா= $தி�ம.7.01.7.3 

 ேமய அறிவா= விைள�த� தாேன $தி�ம.7.01.7.4 

 இலி>க� அ� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) யா�� 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.02.01.1 

 இலி>க� அ� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) எ. திைச 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.7.02.01.2 

 இலி>க� அ� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) எ. எ. கைல@� 

$தி�ம.7.02.01.3 

 இலி>க� அ� ஆக எ/�த� உலேக $தி�ம.7.02.01.4 

 உலகி$ எ/�த� ச�தி �தலா $தி�ம.7.02.02.1 

 உலகி$ எ/�த� ச�தி வ%வா= $தி�ம.7.02.02.2 

 உலகி$ எ/�த� ச�தி 3ணமா= $தி�ம.7.02.02.3 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ/�த_ெப.எ7.(எ/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சதாசிவ� தாேன $தி�ம.7.02.02.4 

 ேபாக�� ��தி@� #�தி@� சி�தி@� $தி�ம.7.02.03.1 

 ஆக�� ஆ& ஆ& த��வ�� அ"பா$ ஆ� $தி�ம.7.02.03.2 

 ஏக�� ந$கி_வி.எ7.(ந$3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சாதா 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.7.02.03.3 



 ஆகம ���வா ஆ&� சிவேம_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.7.02.03.4 

 ஏ�தின, எ. இலி ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) எ� ஈசைன $தி�ம.7.02.04.1 

 வா6�தின, வாச" ப)� ெத�ற$ வ0ள$ எ�& $தி�ம.7.02.04.2 

 ஆ,�தன, அ.ட� கட�த" #றநி�& $தி�ம.7.02.04.3 

 கா�தன, எ�9� க��� அறியாேர $தி�ம.7.02.04.4 

 ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )டேரா� அய� மா$ பிரசா பதி $தி�ம.7.02.05.1 

 ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, ஆன இரவிேயா/ இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) 

$தி�ம.7.02.05.2 

 க. )ட, ஆகி  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.7.02.05.3 

 த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) )டரா= எ>3� த�பர� ஆேம $தி�ம.7.02.05.4 

 தாபர�� உ0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�ள வ$லா� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.7.02.06.1 

 மாபர�� உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) வழி ப/வா, இ$ைல $தி�ம.7.02.06.2 

 மாபர�� உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) வழிப/வாள, 3� $தி�ம.7.02.06.3 

 Pவக�� உ0நி�ற ெபா� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) ஆ3ேம $தி�ம.7.02.06.4 

 Hய விமான�� Hல� அ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ$ $தி�ம.7.02.07.1 

 ஆய சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

K 3ம� $தி�ம.7.02.07.2 

 பாய_3ைற.எ7.(பா=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) பலி படீ� ப�திர லி>க� ஆ� 

$தி�ம.7.02.07.3 



 ஆய அர� நிைல ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வா, 

க*ேக $தி�ம.7.02.07.4 

 ���ட� மாணி க� ெமா=�த பவள�� $தி�ம.7.02.08.1 

 ெகா��� அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) சிைல நB& 

ேகாமள� $தி�ம.7.02.08.2 

 அ�த� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ஆகம� அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) அ5சி ஆ� 

$தி�ம.7.02.08.3 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தி� சாதன� Pமண 

லி>கேம $தி�ம.7.02.08.4 

 ��&� தயி, ெந= பா$ �=ய ெம!3ட� $தி�ம.7.02.09.1 

 க�றிய ெச�#_ெப.(ெச�#_ெப.) கன$_ெப.(கன$_ெப.) இரத� சல� 

$தி�ம.7.02.09.2 

 வ�திற$ ெச>க$ வ%D உைட வி$ல� ெபா� $தி�ம.7.02.09.3 

 ெத�றி அ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெதளி சிவ லி>கேம $தி�ம.7.02.09.4 

 அ� உண,�ேதா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) த�ைமைய நா% $தி�ம.7.02.10.1 

 எ� உணரா வைக 

நினறன�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ப�.) ஈச� 

$தி�ம.7.02.10.2 

 #�_ெப.அ.(#�_ெப.அ.) உண,வான #வன>க0 எ*/� $தி�ம.7.02.10.3 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) ெகா.டாேன $தி�ம.7.02.10.4 

 அக$ இடமா= அறியாம$ அட>3� $தி�ம.7.02.11.1 



 உக$ இடமா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அத� உ0ேள $தி�ம.7.02.11.2 

 பக$_ெப.(பக$_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� �ன� பாவ வினாச� 

$தி�ம.7.02.11.3 

 #க$_ெப.(#க$_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #.ணிய� தாேன 

$தி�ம.7.02.11.4 

 ேபா� #ைன கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) Pமி அ� 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.7.02.12.1 

 மா� #ைன �% வானக� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.7.02.12.2 

 நBதி@0 ஈச� உட$_ெப.(உட$_ெப.) வி)�பா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.02.12.3 

 ஆதி உற நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அ"ப5) ஆேம 

$தி�ம.7.02.12.4 

 தைர உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ச�தி தனி லி>க� 

வி.ணா� $தி�ம.7.02.13.1 

 திைர ெபா� நB, அ� மJசன சாைல $தி�ம.7.02.13.2 

 வைர தவ6 மJ)நB, வா9/ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $தி�ம.7.02.13.3 

 கைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந�தி கைல உ�தி 3 

ஆேம $தி�ம.7.02.13.4 

 மா9ட, ஆ ைக வ%D சிவலி>க� $தி�ம.7.03.1.1 

 மா9ட, ஆ ைக வ%D சித�பர� $தி�ம.7.03.1.2 



 மா9ட, ஆ ைக வ%D சதாசிவ� $தி�ம.7.03.1.3 

 மா9ட, ஆ ைக வ%D தி�  <�ேத $தி�ம.7.03.1.4 

 உல�� இல, பி�9� உள, என நி�ப, $தி�ம.7.03.2.1 

 நில�த� நB, ெதளி ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அைவ ெச=ய" $தி�ம.7.03.2.2 

 #ல� த� Pத>க0 ஐ��� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆக $தி�ம.7.03.2.3 

 வல� த� ேதவைர வ�தி ெச=யேீர $தி�ம.7.03.2.4 

 ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�ேற 3%ெகா.ட 

ஐவ�� $தி�ம.7.03.3.1 

 வாயி$_ெப.(வாயி$_ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக வழிநி�& 

அ�Gவ, $தி�ம.7.03.3.2 

 தாயி$ ெகா.டா$ ேபா$ தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) எ� உ0 #க 

$தி�ம.7.03.3.3 

 வாயி$_ெப.(வாயி$_ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈச9� ஆள வ�தாேன 

$தி�ம.7.03.3.4 

 ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) 

ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) அ% ெகா$ைல" 

ெப�மைற $தி�ம.7.03.4.1 

 வாயி$_ெப.(வாயி$_ெப.) 

ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) அ% நா%க0 ப�� 

உள $தி�ம.7.03.4.2 

 Pைச ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

#ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ��� பிற3 இ*/ $தி�ம.7.03.4.3 



 வாயி$_ெப.(வாயி$_ெப.) 

ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) எ>க0 மா ந�தி 

தாேன $தி�ம.7.03.4.4 

 <%ய பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) ப% மிைச 

$தி�ம.7.04.01.1 

 பா%ய_ெப.எ7.(பா/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ைக 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) எ*/� 

பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.04.01.2 

 ேத/�க� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ெச>_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கணி� 2 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) $தி�ம.7.04.01.3 

 நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சதா சிவ 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஒளி ��ேத $தி�ம.7.04.01.4 

 ேவதா ெந/மா$ உ��திர� ேம$ ஈச� $தி�ம.7.04.02.1 

 மீ� ஆன ஐ� �க� வி��D� நாத�� $தி�ம.7.04.02.2 

 ஆதார ச�தி@� அ�த7 சிவெனா/� $தி�ம.7.04.02.3 

 சாதாரண� ஆ� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தாேன $தி�ம.7.04.02.4 

 ஆகி�ற ச�தியி� உ0ேள கைல நிைல $தி�ம.7.04.03.1 

 ஆகி�ற ச�தியி� உ0ேள கதி, எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.04.03.2 

 ஆகி�ற ச�தியி� உ0ேள அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பி� $தி�ம.7.04.03.3 

 ஆகி�ற ச�தி உ0 அ�திைச ப�ேத $தி�ம.7.04.03.4 

 அ�திைச 3 உ0ேள அம,�தன ஆ& அ>க� $தி�ம.7.04.04.1 



 அ�திைச 3 உ0ேள அம,�தன நா$ேவத� $தி�ம.7.04.04.2 

 அ�திைச 3 உ0ேள அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ச5ையேயா/ $தி�ம.7.04.04.3 

 அ�திைச 3 உ0ேள அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சமயேம $தி�ம.7.04.04.4 

 சமய�� எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அவ�ைத 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உள $தி�ம.7.04.05.1 

 சமய�� எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இராசி 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& உள $தி�ம.7.04.05.2 

 சமய�� எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சதி 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆ& எ*/ உள $தி�ம.7.04.05.3 

 சமய�� எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சதா 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தாேன $தி�ம.7.04.05.4 

 ந/D கிழ 3� ெத�3� தர ேம�3 $தி�ம.7.04.06.1 

 ந/D ப%க ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 3>3ம வ�ன� $தி�ம.7.04.06.2 

 அைடD உள அJசன� ெசIவர� த�பா$ $தி�ம.7.04.06.3 

 அ%ேய�3 அ�ளிய �க�_ெப.(�க�_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) 

அJேச $தி�ம.7.04.06.4 

 அJ) �க�_ெப.(�க�_ெப.) உள ஐ� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) க. உள 

$தி�ம.7.04.07.1 

 அJசிேனா/ அJ) கரதல� தா�_த�.).(தா�_த�.).) உள $தி�ம.7.04.07.2 

 அJ)ட� அJ) ஆ@த� உள ந�பி எ� $தி�ம.7.04.07.3 

 ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) #3�� 

நிைற��_வி.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.7.04.07.4 



 ச�தி தராதல� அ.ட� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.7.04.08.1 

 ச�தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) தாபர� ச>கம� 

$தி�ம.7.04.08.2 

 ச�தி உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) அ�வ� சதாசிவ� $தி�ம.7.04.08.3 

 ச�தி சிவ த��வ� �"ப�� ஆேற $தி�ம.7.04.08.4 

 த��வ� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அ�வ� சராசர� 

$தி�ம.7.04.09.1 

 த��வ� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) )ேகாதய� $தி�ம.7.04.09.2 

 த��வ� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) சகல�� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.04.09.3 

 த��வ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சதா 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தாேன $தி�ம.7.04.09.4 

 <&மி� ஊ& சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ� இைற $தி�ம.7.04.10.1 

 ேவ& ஓ, உைர ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மிைக" 

ெபா�ளா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.04.10.2 

 ஏ& உைர ெச= ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

த�ெமா/ $தி�ம.7.04.10.3 

 மா& ெச=வா�_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) எ� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) #3�தாேன $தி�ம.7.04.10.4 

 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ஆ,�த க.ட�� ஏ�� ம!D� $தி�ம.7.04.11.1 



 )�0 ஆ,�த ெசJ_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சைட7 ேசாதி" பிைற@� $தி�ம.7.04.11.2 

 அ�0 ஆ,�த சி�ைத எ� ஆதி" பிராைன� $தி�ம.7.04.11.3 

 ெத�0 ஆ,��_வி.எ7.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� உ0ேள 

ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேதேன 

$தி�ம.7.04.11.4 

 ச�தி தா�_த�.).(தா�_த�.).) நி�கி�ற ஐ� �க�_ெப.(�க�_ெப.) சா�றி%$ 

$தி�ம.7.04.12.1 

 உ�தர� வாம� உைரய�& இ��தி/� $தி�ம.7.04.12.2 

 த��வ� P�வ� த�#�ட� சிர� $தி�ம.7.04.12.3 

 அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த3 ேகார� ம3ட�� ஈசேன $தி�ம.7.04.12.4 

 நாM ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஈசான ந/உ7சி தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.04.13.1 

 தாMவி� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

�க��_வி.எ7.(�க_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) த� #�ட� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.04.13.2 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அேகார� இ�தய� 

3=யமா� $தி�ம.7.04.13.3 

 மா. உற வாம� ஆ� ச�தி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) பாதேம $தி�ம.7.04.13.4 

 ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) சிர� சிைக நB0 கவச� க. ஆ� $தி�ம.7.04.14.1 

 வJச� இ$ வி�� வள, நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ப7ைச_ெப.(ப7ைச_ெப.) ஆ� 

$தி�ம.7.04.14.2 

 ெசJ) உ& ெசJ_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) )ட, ேசக5 மி� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.04.14.3 

 ெசJ_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) )ட, ேபா�� ெதசா@த� தாேன $தி�ம.7.04.14.4 



 எ. இ$ இதய�_ெப.(இதய�_ெப.) இைற ஞான ச�தி ஆ� $தி�ம.7.04.15.1 

 வி.ணி$ பைர சிரமி க சிைக ஆதி $தி�ம.7.04.15.2 

 வ.ண  கவச� வன"#_ெப.(வன"#_ெப.) உைட இ7ைச ஆ� $தி�ம.7.04.15.3 

 ப.M� கி5ைய பர ேந�திர�திேல $தி�ம.7.04.15.4 

 ச�தி நா$ ேகாண� சல� உ�& நி�றி/� $தி�ம.7.04.16.1 

 ச�தி அ& ேகாண� சயன�ைத உ�றி/� $தி�ம.7.04.16.2 

 ச�தி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) சல� உ�& இ��தி/� 

$தி�ம.7.04.16.3 

 ச�தி உ� ஆ� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தாேன $தி�ம.7.04.16.4 

 மா ந�தி எ�தைன கால�_ெப.(கால�_ெப.) அைழ கி9� $தி�ம.7.04.17.1 

 தா ந�தி அJசி� தனி7)டரா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.04.17.2 

 கா$ ந�தி உ�தி கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கமல�தி� 

$தி�ம.7.04.17.3 

 ேம$ ந�தி ஒ�பதி� ேமவி நி�றாேன $தி�ம.7.04.17.4 

 ஒ�றிய வா&� உடலி� உட� 

கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.04.18.1 

 எ�&� எ� ஈச� 

நட 3�_ெப.எ7.(நட_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) அ� $தி�ம.7.04.18.2 

 ெத� தைல 3_ெப.(தைல_ெப.+ 3_ெகா.ேவ.) ஏற� தி���� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ% $தி�ம.7.04.18.3 



 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெதா!ேத� எ� ெநJச�தி� 

உ0ேள $தி�ம.7.04.18.4 

 உண,�ேத� உலகினி$ ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) ெபா�ளாைன  $தி�ம.7.04.19.1 

 ெகாண,�ேத� 3வலய� ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) எ� 

ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) $தி�ம.7.04.19.2 

 #ண,�ேத� #னித9� ெபா= அ$ல ெம=ேய $தி�ம.7.04.19.3 

 பணி�ேத� பகலவ� பா*/� ஒலிேய $தி�ம.7.04.19.4 

 ஆ>3 அைவ 2�றி9� ஆ, அழ$ வ Bசிட� $தி�ம.7.04.20.1 

 தா>கி/� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஏ! தா�_த�.).(தா�_த�.).) ந/ ஆனதி$ 

$தி�ம.7.04.20.2 

 ஓ>கிய_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆதி@� அ�த�� ஆ� என 

$தி�ம.7.04.20.3 

 ஈ>3 இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) த� உட$_ெப.(உட$_ெப.) இ��D� 

ஆேம $தி�ம.7.04.20.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) சிவலி>க� 

ஆ= நி�றி/� $தி�ம.7.04.21.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தா9� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆ= நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.04.21.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) சிவ ஆன�த� ஆ� $தி�ம.7.04.21.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) த�பர� தாேன 

$தி�ம.7.04.21.4 



 ஆ�� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) அகார� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& $தி�ம.7.04.22.1 

 பா�� உகார� பர�தி*ட நாயகி $தி�ம.7.04.22.2 

 தார� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) தரணி �!�� ஆ= 

$தி�ம.7.04.22.3 

 மாறி எ!�தி/� ஓைச அ� ஆேம $தி�ம.7.04.22.4 

 இலி>க ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) படீ� இைச@� ஓ> கார� $தி�ம.7.04.23.1 

 இலி>க ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நிைற@� மகார� 

$தி�ம.7.04.23.2 

 இலி>க�� உ0 வ*ட நிைற@� உகார� $தி�ம.7.04.23.3 

 இலி>க மகார நிைற வி�� நாதேம $தி�ம.7.04.23.4 

 அகார� �தலா= அைன��� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.05.01.1 

 உகார� �த$ ஆ= உயி,"# எ=� 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.05.01.2 

 அகார உகார� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) அறியி$ $தி�ம.7.05.01.3 

 அகார உகார� இலி>க� அ� ஆேம $தி�ம.7.05.01.4 

 ஆதார� மாேதய� ஆகி�ற வி��D� $தி�ம.7.05.02.1 

 ேமதாதி நாத�� மீேத வி5�தன $தி�ம.7.05.02.2 

 ஆதார வி�� அதி படீ நாதேம $தி�ம.7.05.02.3 



 ேபாதா இலி>க" #ண,7சி_ெப.(#ண,7சி_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.7.05.02.4 

 ச�தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� இலி>கேம தாபர� $தி�ம.7.05.03.1 

 ச�தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� இலி>கேம ச>கம� $தி�ம.7.05.03.2 

 ச�தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� இலி>க� சதாசிவ� $தி�ம.7.05.03.3 

 ச�தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தாபர� தாேன 

$தி�ம.7.05.03.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ேந, எ!கி�ற ேசாதிைய  காணலா� $தி�ம.7.05.04.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேந, எ!கி�ற ஐ�பத� அம,�திட� $தி�ம.7.05.04.2 

 P ேந, எ!கி�ற ெபா� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) த�9ட� $தி�ம.7.05.04.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ேந, எ!கி�ற வகார� அ� தாேம $தி�ம.7.05.04.4 

 வி��D� நாத�� ேமD� இலி>க� ஆ� $தி�ம.7.05.05.1 

 வி�� அேத படீ நாத இலி>க� ஆ� $தி�ம.7.05.05.2 

 அ�த இர.ைட@� ஆதார ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) ஆ= $தி�ம.7.05.05.3 

 வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க� ஐ��� 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அைவ ஐ�ேத 

$தி�ம.7.05.05.4 

 ச�தி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) படீ� த3ந$ல ஆ�மா $தி�ம.7.05.06.1 

 ச�தி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) க.ட� த3 வி�ைத தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.05.06.2 

 ச�தி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) லி>க� த3� சிவ த��வ� $தி�ம.7.05.06.3 

 ச�தி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஆ�மா7 சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தாேன 

$தி�ம.7.05.06.4 



 மன�_ெப.(மன�_ெப.) #3�� எ� உயி, ம�னிய வா6 ைக_ெப.(வா6 ைக_ெப.) 

$தி�ம.7.05.07.1 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) #3�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெபாழிகி�ற ேபா� 

$தி�ம.7.05.07.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) #3�� எ�ெனா/ நாதைன 

நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.05.07.3 

 இல� #3�� ஆதி@� ேம$ ெகா.டவாேற $தி�ம.7.05.07.4 

 பராபர� எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) பனி மதி 

K%_வி.எ7.(K/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.05.08.1 

 தராபர� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ%யா, மன  ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) 

$தி�ம.7.05.08.2 

 சிராபர� ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) 

ெச�னியி$_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) ம�9� $தி�ம.7.05.08.3 

 மராமர� ம�னி மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உைற�தாேன 

$தி�ம.7.05.08.4 

 பிரா� அ$ல நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) எனி$ ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.7.05.09.1 

 3ரா$ எ�9� எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) ெகா0 

ஈச� $தி�ம.7.05.09.2 

 அரா நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

சைட அ>கி@� நB�� $தி�ம.7.05.09.3 

 ெபாரா நி�றவ, ெச=ய" #.ணிய� தாேன $தி�ம.7.05.09.4 

 அ�& நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) கிட�தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& $தி�ம.7.05.10.1 



 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ.திைச ஏ��வ, 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.7.05.10.2 

 எ�& நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ��வ� எ� 

ெப�மா� தைன $தி�ம.7.05.10.3 

 ஒ�றி எ� உ0ள�தி� உ0 இ��தாேன $தி�ம.7.05.10.4 

 உ�D� அ�D� உ�ேவா/ அ�D� $தி�ம.7.06.1.1 

 ம�D பரசிவ� ம� ப$ உயி, 3� $தி�ம.7.06.1.2 

 3�D� என 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெகா0ைகய� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.06.1.3 

 த� என ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சதா 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தாேன $தி�ம.7.06.1.4 

 நா$ ஆன கீ6 அ� உ�வ ந/ நி�க_விய>.வி.�.(நி$_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) 

$தி�ம.7.06.2.1 

 ேம$ ஆன நா�3� ம�D மிக_3ைற.எ7.(மி3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நா"ப. 

$தி�ம.7.06.2.2 

 நா$ ஆன ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ம� உ� ந.ண$ ஆ$ $தி�ம.7.06.2.3 

 பா$ ஆ� இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ஆ� பர சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

தாேன $தி�ம.7.06.2.4 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராைன� திைச �க நாதைன $தி�ம.7.06.3.1 

 நா$வ, பிராைன ந/ உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ந�திைய 

$தி�ம.7.06.3.2 



 ஏவ, பிரா� எ�& இைறJ)வ, அIவழி $தி�ம.7.06.3.3 

 யாவ, பிரா� அ% அ.ண�� ஆேம $தி�ம.7.06.3.4 

 ேவ.%_வி.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�ேற ெதா!ேத� 

விைன ேபா= அற $தி�ம.7.06.4.1 

 ஆ./ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தி>கG� நாG� அள கி�ற $தி�ம.7.06.4.2 

 கா. தைகயாெனா/� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) உண59� $தி�ம.7.06.4.3 

 2.ட ைக மாறி9� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.7.06.4.4 

 ஆதி பர� ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) அ.ட�� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) $தி�ம.7.06.5.1 

 ேசாதி அ%யா, ெதாட�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) $தி�ம.7.06.5.2 

 நBதி@0 மா ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மல� எ� 

இைற $தி�ம.7.06.5.3 

 பாதி@0 ம�9� பராச�தி ஆேம $தி�ம.7.06.5.4 

 ச�தி 3 ேமேல பரா ச�தி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உ0ேள $தி�ம.7.06.6.1 

 )�த சிவ பத�_ெப.(பத�_ெப.) ேதாயாத H ஒளி $தி�ம.7.06.6.2 

 அ�த� தி�வ% 3 அ"பாைல 3 அ"பா$ ஆ� $தி�ம.7.06.6.3 

 ஒ�தD� ஆ� ஈச� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன 

உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.7.06.6.4 

 ெகா!�திைன  காணி$ 3வலய� 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.06.7.1 

 எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) காணி$ 

இ� க�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.06.7.2 



 பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) காணி$ 

பா,"பதி ேமேல $தி�ம.7.06.7.3 

 திர./_வி.எ7.(திர0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எழ  க.டவ� சி�ைத 

உளாேன $தி�ம.7.06.7.4 

 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) பரம9� எ� அ�ைம <*ட�� $தி�ம.7.06.8.1 

 ��த உைர�� �ைற ெசா$லி�_நி.எ7.(ெசா$_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) ஞான� 

ஆ� $தி�ம.7.06.8.2 

 ச�தி�� இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க.ணிைய $தி�ம.7.06.8.3 

 உ�தியி� ேம$ ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உக�� 

இ��தாேன $தி�ம.7.06.8.4 

 ச�தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) விைளயா*டா3� உயிராகி $தி�ம.7.06.9.1 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இ�மாயா <*ட�� இைட 

ஊ*%7 $தி�ம.7.06.9.2 

 )�த� அ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) �5ய� 

பிறவி��7 $தி�ம.7.06.9.3 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) #3�� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அக� ஆ 3ேம 

$தி�ம.7.06.9.4 

 3ைர கி�ற வா5  3வலய நB�� $தி�ம.7.07.1.1 

 பர கி�ற கா�&" பயி$ கி�ற தB@� $தி�ம.7.07.1.2 

 நிைர கி�ற வா& இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) நB./ அக�றாைன 

$தி�ம.7.07.1.3 

 வைர�� வல� ெச@� ஆ& அறிேயேன $தி�ம.7.07.1.4 



 வைர�� வல� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ& 

இ>3 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.7.07.2.1 

 நிைர��_வி.எ7.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வ�க>ைக நB, மல, ஏ�தி 

$தி�ம.7.07.2.2 

 உைர�தவ� நாம� உணர_3ைற.எ7.(உண,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வ$லா, 3" $தி�ம.7.07.2.3 

 #ைர�� எ>3� ேபாகா� #5சைடேயாேன $தி�ம.7.07.2.4 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) என  க.ேட எ� ஈச� ஒ�வைன $தி�ம.7.07.3.1 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) எ�& அ% இைண நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

அவைன� ெதாழ $தி�ம.7.07.3.2 

 ெவ�&_வி.எ7.(ெவ$_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ7.3றி.) ஐ� #ல9� மிக  

கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உற 

$தி�ம.7.07.3.3 

 அ�& எ� அ�0 ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஆதி" பிராேன $தி�ம.7.07.3.4 

 மல,�த_ெப.அ.(மல,�த_ெப.அ.) அய� மா$ உ��திர� மேகச� $தி�ம.7.07.4.1 

 பல� த�� ஐ� �க� பரவி�� நாத� $தி�ம.7.07.4.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) த�� ச�தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) வ%D ஆகி" 

$தி�ம.7.07.4.3 

 பல� த�� லி>க� பரா ந�தி ஆேம $தி�ம.7.07.4.4 

 ேமவி எ!கி�ற ெசJ_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) )ட, ஊ/ 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.07.5.1 

 ஆவி எ!� அளD அ�ேற உட$_ெப.(உட$_ெப.) உற $தி�ம.7.07.5.2 

 ேமவ" ப/வ�� வி*/ நிக6வ�� $தி�ம.7.07.5.3 



 பாவி�� அட கி$ பரகதி தாேன $தி�ம.7.07.5.4 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆவி உதக�தா$ 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.08.01.1 

 பட, விைன ப�& அற" பா,��  ைக 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.08.01.2 

 ெநா%யி� அ% ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) F. 

உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) ஆ கி  $தி�ம.7.08.01.3 

 க%ய பிற"# அற  கா*%ன� ந�திேய $தி�ம.7.08.01.4 

 உயி�� சXர�� ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆன 

$தி�ம.7.08.02.1 

 வியவா, பர�� பி� ேமD� பிராண� $தி�ம.7.08.02.2 

 ெசயலா, சிவ�� சி� ச�தி ஆதி ேக $தி�ம.7.08.02.3 

 உயலா, 3�பர� உ=ய  ெகா.டாேன $தி�ம.7.08.02.4 

 ப7சி மதி கிேல ைவ�த ஆசா5ய� $தி�ம.7.08.03.1 

 நி7ச�� எ�ைன நிைன எ�ற அ"ெபா�0 $தி�ம.7.08.03.2 

 உ7சி 3� கீ6 அ� உ0 நா 3 3 ேம$ அ� $தி�ம.7.08.03.3 

 ைவ7ச பத�_ெப.(பத�_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) வா= திறவாேத 

$தி�ம.7.08.03.4 

 ெபா*ட%�� எ>3� பித�றி� தி5ேவைன $தி�ம.7.08.04.1 

 ெபா*ட%�� உ0ளமா, மா) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) வா>கி"பி� 

$தி�ம.7.08.04.2 

 த*/ ஒ க மாறின� த�ைன@� எ�ைன@� $தி�ம.7.08.04.3 

 வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) அ� ஒ�� அ� வாணிப� வா=�தேத $தி�ம.7.08.04.4 



 த5 கி�ற ப$ உயி, 3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $தி�ம.7.08.05.1 

 இ� கி�ற த�ைமைய ஏ�� 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.7.08.05.2 

 பி5 கி�ற வி�� பிண 3 அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.7.08.05.3 

 க�  ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஈசைன  க./ 

ெகா.ேடேன $தி�ம.7.08.05.4 

 </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆவி 3றி  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.08.06.1 

 நா% அ% ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 ஞான 

ச�தியா$ $தி�ம.7.08.06.2 

 பாட$_ெப.(பாட$_ெப.) உடலினி$ ப�& அற நB கிேய $தி�ம.7.08.06.3 

 <%ய தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆ� 3ளி  ெகா.ேட $தி�ம.7.08.06.4 

 ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) அ%ேய� அ%ைம 

3றி  ெகா0ள  $தி�ம.7.08.07.1 

 ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) உயி, 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) காய  3ழா�திைன  $தி�ம.7.08.07.2 

 ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) பல� ��&� 

த�தவ� ேகாடலா$ $தி�ம.7.08.07.3 

 ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) என ஒ�&� <ற 

கிேலேன $தி�ம.7.08.07.4 



 3றி கி�ற ேதக�� ேதகி@� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.08.08.1 

 ெநறி 3� பிராண� நிைல ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சீவ� $தி�ம.7.08.08.2 

 பறி கி�ற காய�ைத" ப�றிய ேந,ைம $தி�ம.7.08.08.3 

 பிற க அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

ேப@ட� ஒ"பாேர $தி�ம.7.08.08.4 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உைடயா, க*3 உலக�� 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.08.09.1 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உைடயா, க*3 உ& �ய, இ$ைல $தி�ம.7.08.09.2 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உைடயா,க0 

உண,�த_ெப.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) $தி�ம.7.08.09.3 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உைடயா,க0 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) க.டாேர $தி�ம.7.08.09.4 

 காய" பர"பி$ அைல�� �5ய��7 $தி�ம.7.08.10.1 

 சால வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3வி�� சகல�தி$ 

$தி�ம.7.08.10.2 

 ஆய அIவா& அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

தி5�ேதா, 3� $தி�ம.7.08.10.3 

 Hய அ�0 த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந�தி 3 எ� 

ெசா$வேத $தி�ம.7.08.10.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) என நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) என ேவ& இ$ைல 

ந.Mத$ $தி�ம.7.08.11.1 



 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) என ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உயி, எ�ன உட� 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.08.11.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) என வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மனித,க0 $தி�ம.7.08.11.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) என இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) திைள கி�ற வாேற 

$தி�ம.7.08.11.4 

 அவ9� அவ9� அவைன 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.08.12.1 

 அவைன அறியி$ அறிவா9� இ$ைல $தி�ம.7.08.12.2 

 அவ9� அவ9� அவைன அறியி$ $தி�ம.7.08.12.3 

 அவ9� அவ9� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆேம $தி�ம.7.08.12.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) என நி�றவ� நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� 

$தி�ம.7.08.13.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

உயி, ேபா$ உண,வா� உள� $தி�ம.7.08.13.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ� மா�கி$ ேபா$ ெபாழிவா� உள� $தி�ம.7.08.13.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) வ�பர நாத9� 

ஆேம $தி�ம.7.08.13.4 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) என யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) என ேவ& ஆ= 

$தி�ம.7.08.14.1 

 இ��த�� இ$ைல அ� ஈச� 

அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.7.08.14.2 



 ெபா���� உட$_ெப.(உட$_ெப.) உயி, ேபா�� ஐ ெம=ேய $தி�ம.7.08.14.3 

 தி��த �� ெச=கி�ற ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராேன $தி�ம.7.08.14.4 

 இ� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) இரD� 

பக�� $தி�ம.7.09.01.1 

 உ� அ� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) உயி�� உட�� 

$தி�ம.7.09.01.2 

 அ�0 அ� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அற��_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா5 ) தவ�� $தி�ம.7.09.01.3 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) அ� உ0 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேபாக� அ� ஆேம 

$தி�ம.7.09.01.4 

 கா.ட�3 அ5ய� க��� இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ந�தி@� $தி�ம.7.09.02.1 

 தB.ட�3� சா,த�3� ேசயனா� ேதா�றி/� $தி�ம.7.09.02.2 

 ேவ.%  கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) விள 3 ஒளியா� 

ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) $தி�ம.7.09.02.3 

 ஈ./  கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) அ&� ஆேம $தி�ம.7.09.02.4 

 3றி"பினி$ உ0ேள 3வலய� 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.09.03.1 

 ெவ&"#_ெப.(ெவ&"#_ெப.) இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB>கி$ விகி,த9� 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.09.03.2 

 ெசறி"# உ& சி�ைதைய7 சி ெகன நா%$ $தி�ம.7.09.03.3 



 அறி"# உ& கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) அமர�� ஆேம $தி�ம.7.09.03.4 

 ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறியாைமயி� ெச�றன 

கால>க0 $தி�ம.7.09.04.1 

 ேப,�� அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) எ>க0 

பிJஞக� எ� இைற $தி�ம.7.09.04.2 

 ஆ,��_வி.எ7.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிவா, அறிேவ �ைணயா� 

என7 $தி�ம.7.09.04.3 

 சா,�� அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) வ$லாேன 

$தி�ம.7.09.04.4 

 தாேன அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) விைனக0 

அழி�தபி� $தி�ம.7.09.05.1 

 நாேன அறிகில� ந�தி அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) 

ெகா$ $தி�ம.7.09.05.2 

 ஊேன உ�கி உண,ைவ உண,�த_ெப.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பி� $தி�ம.7.09.05.3 

 ேதேன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராேன $தி�ம.7.09.05.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�ேற இ� கி�ற� ஈசைன $தி�ம.7.09.06.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அறி�தா, 

அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) மய>கின, 

$தி�ம.7.09.06.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள 

உயி, கி�ற ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, $தி�ம.7.09.06.3 



 தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ�_பட,.ஒ�.) பி�ைன 

யா, அறிவாேர $தி�ம.7.09.06.4 

 அ�0 எ>3� ஆன அளைவ 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.09.07.1 

 அ�ைள Fகர_3ைற.எ7.(Fக,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ�� ஆன�� ேதரா, 

$தி�ம.7.09.07.2 

 அ�0 ஐ>க�ம�� அதி K க� உ�னா, $தி�ம.7.09.07.3 

 அ�0 எ>3� க.ணான� ஆ, அறிவாேர $தி�ம.7.09.07.4 

 அறிவி$ அMக அறிவ� ந$கி" $தி�ம.7.09.08.1 

 ெபாறிவழி ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) #3�தி" #ண,�தி*/ $தி�ம.7.09.08.2 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அ� ஆ கி அ% அ�0 

ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.09.08.3 

 ெசறிெவா/ நி�றா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆயினாேர $தி�ம.7.09.08.4 

 அ�ளி$ பிற�தி*/ அ�ளி$ வள,�தி*/ $தி�ம.7.09.09.1 

 அ�ளி$ அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இைள" பாறி 

மைற�தி*/ $தி�ம.7.09.09.2 

 அ�ளான ஆன�த�� ஆ, அ�� ஊ*% $தி�ம.7.09.09.3 

 அ�ளா$ எ� ந�தி அக� #3�தாேன $தி�ம.7.09.09.4 

 அ�ளா$ அ�த" ெப�>_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

ஆ*%_வி.எ7.(ஆ*/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.09.10.1 

 அ�ளா$ அ% #ைன��_வி.எ7.(#ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) ஆ,வ�� 

த�தி*/ $தி�ம.7.09.10.2 



 அ�ளான ஆன�த�� ஆ, அ�� ஊ*% $தி�ம.7.09.10.3 

 அ�ளா$ எ� ந�தி அக� #3�தாேன $தி�ம.7.09.10.4 

 பாச�தி$ இ*ட� அ�0 அ�த" பாச�தி� $தி�ம.7.09.11.1 

 ேநச�ைத வி*ட� அ�0 அ�த ேநச�தி� $தி�ம.7.09.11.2 

 <ச�ற ��தி அ�0 அ�த  <*ட�தி� $தி�ம.7.09.11.3 

 ேநச��� ேதா�றா நிைல அ�0 ஆேம $தி�ம.7.09.11.4 

 பிறவா ெநறி த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேப, அ�ளாள� 

$தி�ம.7.09.12.1 

 மறவா அ�0 த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ந�தி $தி�ம.7.09.12.2 

 அறவாழி அ�தண� ஆதி" பராபர� $தி�ம.7.09.12.3 

 உறD_ெப.(உறD_ெப.) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� உள� #3�தாேன 

$தி�ம.7.09.12.4 

 அக� #3�தா� அ%ேய�3 அ�ளாேல $தி�ம.7.09.13.1 

 அக� #3��� ெத5யா� அ�0 இ$ேலா, 3 $தி�ம.7.09.13.2 

 அக� #3�� ஆன�த� ஆ கி7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ= $தி�ம.7.09.13.3 

 அக� #3�தா� அ�தியா� அ�தி ஆேம $தி�ம.7.09.13.4 

 ஆ@� அறிேவா/ அறியாத மா மாைய $தி�ம.7.09.14.1 

 ஆய கரண� பைட 3� ஐ� Pத�� $தி�ம.7.09.14.2 

 மாய பல இ�தி5ய� அவ�&ட� $தி�ம.7.09.14.3 

 ஆய அ�0 ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) மா ம�0 ெச=ைகேய $தி�ம.7.09.14.4 



 அ�ேள சகல�� ஆய ெபௗதிக� $தி�ம.7.09.15.1 

 அ�ேள சரா சர� ஆய அகில� $தி�ம.7.09.15.2 

 இ�ேள ெவளிேய எ9� எ>3� ஈச� $தி�ம.7.09.15.3 

 அ�ேள சகள�த� அ�றி இ�& ஆேம $தி�ம.7.09.15.4 

 சிவெமா/ ச�தி திக6 நாத� வி�� $தி�ம.7.09.16.1 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆன ஐ� �க� ஈச� அர9� $தி�ம.7.09.16.2 

 பவ� உ& மா�� ப�ம�ேதா� ஈறா $தி�ம.7.09.16.3 

 நவ� அைவ ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ந%"பவ� தாேன 

$தி�ம.7.09.16.4 

 அ�0 க. இலாதா, 3 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

ேதா�றா $தி�ம.7.09.17.1 

 அ�0 க. உேளா, 3 எதி, 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அரேன 

$தி�ம.7.09.17.2 

 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) க.ணிேனா, 3 அ>3 இரவி@� ேதா�றா� 

$தி�ம.7.09.17.3 

 ெத�0 க.ணி ேனா, 3 எ>3� சீ, ஒளி ஆேம $தி�ம.7.09.17.4 

 தாேன பைட�தி/� தாேன அளி�தி/� $தி�ம.7.09.18.1 

 தாேன �ைட�தி/� தாேன மைற�தி/� $தி�ம.7.09.18.2 

 தாேன இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) ��தி 

த�தி/� $தி�ம.7.09.18.3 

 தாேன வியாபி�� தைலவ9� ஆேம $தி�ம.7.09.18.4 



 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆன நா�3� தன� அ�வா3� $தி�ம.7.09.19.1 

 அைலயா வ� உ�வா3� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.7.09.19.2 

 நிைலயான கீ6 நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) நB/ உ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.09.19.3 

 �ைலயா இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ��&� ஆ= அ$ல� ஒ�ேற 

$தி�ம.7.09.19.4 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ�வாேல உல"# இலி தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.09.20.1 

 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) தா�ேபா$ உயி, 3 

உயிரா= நிைல $தி�ம.7.09.20.2 

 ��றி அைவ அ$ல ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

�ைண எ�ன $தி�ம.7.09.20.3 

 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

விைளயா*/ எ� உ0 ேநயேம $தி�ம.7.09.20.4 

 ேநய�ேத நி�றி/� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மல�ச�திேயா/ 

$தி�ம.7.09.21.1 

 ஆய  3%ைல@0 நாத� அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ*/" $தி�ம.7.09.21.2 

 ேபாய  கைல பல ஆக" #ண,�தி*/ $தி�ம.7.09.21.3 

 வ Bய� தகா வி�� ஆக விைள@ேம $தி�ம.7.09.21.4 

 விைள@� பர வி�� தாேன வியாபி $தி�ம.7.09.22.1 

 விைள@� தனி மாைய மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) மா மாைய $தி�ம.7.09.22.2 

 கிைள ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) கிள, ம9 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) $தி�ம.7.09.22.3 



 அளD ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலா அ.ட ேகா%க0 ஆேம $தி�ம.7.09.22.4 

 அ�ளி$ தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ!�தா தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

$தி�ம.7.10.1.1 

 அ�ளி$ தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி$லா, ஐ� பாச� நB>கா, $தி�ம.7.10.1.2 

 அ�ளி$ ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) ெசறியா, 

$தி�ம.7.10.1.3 

 அ�ளி$ பிற�தி*/ அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறிவாேர $தி�ம.7.10.1.4 

 வாரா வழி த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா ந�தி ேப, ந�தி 

$தி�ம.7.10.2.1 

 ஆரா அ�� அளி�தா� ந�தி ேப, ந�தி $தி�ம.7.10.2.2 

 ேப, ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உைட" ெப�மா� ேப, ஒ�றினி$ $தி�ம.7.10.2.3 

 ஆரா அ�0 கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

ஆ/க_விய>.வி.�.(ஆ/_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) எ�றாேன $தி�ம.7.10.2.4 

 ஆ%@� பா%@� அ!�� அர�றி@� $தி�ம.7.10.3.1 

 ேத%@� க.ேட� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

த�ைமைய  $தி�ம.7.10.3.2 

 <%ய வாேற 3றியா 3றி த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� 

$தி�ம.7.10.3.3 

 ஊ/ நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�0 

உ�ேற $தி�ம.7.10.3.4 



 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) பிற"#� உ&மல� ஆன�� 

$தி�ம.7.10.4.1 

 ப�றிய மாயா" படல� என" ப.ணி $தி�ம.7.10.4.2 

 அ�தைன நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) எ�& அ% ைவ�தா� ேப, ந�தி $தி�ம.7.10.4.3 

 க�றன வி*ேட� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) பணி�ேதேன $தி�ம.7.10.4.4 

 விள கிைன ஏ�றி ெவளிைய அறிமி� $தி�ம.7.10.5.1 

 விள கி� ��ேன ேவதைன மா&� $தி�ம.7.10.5.2 

 விள ைக விள 3� விள 3 உைடயா,க0 $தி�ம.7.10.5.3 

 விள கி$ விள>3�_ெப.எ7.(விள>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

விள 3 அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) தாேம $தி�ம.7.10.5.4 

 ஒளி@� இ�G� ஒ�கா�� தBரா $தி�ம.7.10.6.1 

 ஒளி உேளா, 3 அ�ேறா ஒழியா� ஒளி@� $தி�ம.7.10.6.2 

 ஒளி இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க. ேபால ேவறா= உ0 

$தி�ம.7.10.6.3 

 ஒளி இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB>க_3ைற.எ7.(நB>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உயி, 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆேம $தி�ம.7.10.6.4 

 #றேம தி5�ேதைன" ெபா� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) K*% $தி�ம.7.10.7.1 

 நிற�_ெப.+ஏ_சா5.) #3�� எ�ைன நி�மல� ஆ கி $தி�ம.7.10.7.2 

 அறேம #3�� என 3 ஆர�� ஈ�த $தி�ம.7.10.7.3 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) ஏ� எ�& எ.ணி� திைக�� இ��ேதேன $தி�ம.7.10.7.4 

 அ�0 அ� எ�ற அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஒ�&� $தி�ம.7.10.8.1 



 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) அ� எ�ற #க$_ெப.(#க$_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஒ�&� $தி�ம.7.10.8.2 

 ம�0 அ� நB>க_3ைற.எ7.(நB>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

#3�தாைன� $தி�ம.7.10.8.3 

 ெத�0 உ&� பி�ைன7 சிவகதி ஆேம $தி�ம.7.10.8.4 

 <&மி� நB, �� பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ>3 

இற�தைம $தி�ம.7.10.9.1 

 ேவ& ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத=வ�தி� ெம=" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

நB கி/� $தி�ம.7.10.9.2 

 பா, அணி@� உட$_ெப.(உட$_ெப.) வ Bழ_3ைற.எ7.(வ B6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வி*/ ஆ, உயி, $தி�ம.7.10.9.3 

 ேத, அணிேவா� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ெச"ப வ$Uேர 

$தி�ம.7.10.9.4 

 உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) 

ஆலய�_ெப.(ஆலய�_ெப.) $தி�ம.7.11.01.1 

 வ0ள$ பிரானா, 3 வா= ேகா#ர வாச$ $தி�ம.7.11.01.2 

 ெத0ள� ெதளி�தா, 37 சீவ� சிவலி>க� $தி�ம.7.11.01.3 

 க0ள" #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ��� காளா மணிவிள ேக $தி�ம.7.11.01.4 

 ேவ*/ அவி உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வி5சைட ந�தி 3  $தி�ம.7.11.02.1 

 கா*டD� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இல� காைல@� மாைல@� 

$தி�ம.7.11.02.2 

 ஊ*/ அவி ஆவன உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) 3ளி,வி 3� $தி�ம.7.11.02.3 



 பா*/ அவி கா*/�� பா$ அவி ஆ3ேம $தி�ம.7.11.02.4 

 பா$ ெமாழி" பாக� பரா பர� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.11.03.1 

 மான சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) த�ைன ஆவாகி�� $தி�ம.7.11.03.2 

 ேம$ �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஈசான� ஆகேவ ைக ெகா./ $தி�ம.7.11.03.3 

 சீ$ �க�_ெப.(�க�_ெப.) ெச=ய7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆ3ேம $தி�ம.7.11.03.4 

 நிைனவ�� வா=ைம_ெப.(வா=ைம_ெப.) ெமாழிவ�� அ$லா$ $தி�ம.7.11.04.1 

 கைனகழ$ ஈசைன  காண அ5தா� $தி�ம.7.11.04.2 

 கைனகழ$ ஈசைன  கா.3ற வ$லா, $தி�ம.7.11.04.3 

 #ைனமல, நB, ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ேபா�ற_3ைற.எ7.(ேபா�&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லாேர $தி�ம.7.11.04.4 

 மJசன� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நிலாவிய வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

$தி�ம.7.11.05.1 

 ெநJசி� உ0 ஈச� நிைல ெப& காரண� $தி�ம.7.11.05.2 

 அJ) அ�� ஆ� உபசார� எ*/ எ*ெடா/� $தி�ம.7.11.05.3 

 அJசலி ேயா/� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ,7சி�தா,கேள $தி�ம.7.11.05.4 

 #.ணிய� ெச=வா, 3" P உ./ நB, உ./ $தி�ம.7.11.06.1 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) அ� க./ அ�0 #5யா 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.11.06.2 

 எ. இலி பாவிக0 எ� இைற ஈசைன $தி�ம.7.11.06.3 



 ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அறியாம$ 

ந!Dகி�றாேர $தி�ம.7.11.06.4 

 மற"# உ�& இIவழி ம�னி நி�றா�� $தி�ம.7.11.07.1 

 சிற"ெபா/ P நB, தி��த �� ஏ�தி $தி�ம.7.11.07.2 

 மற"# இ�றி உ�ைன வழிப/� வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.7.11.07.3 

 அற" ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ேவ./� அமர, பிராேன 

$தி�ம.7.11.07.4 

 ஆராதைன@� அமர, 3ழா>கG� $தி�ம.7.11.08.1 

 தBரா  கட�� நில��� அதா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.11.08.2 

 ேப, ஆயிர�� பிரா� தி� நாம�� $தி�ம.7.11.08.3 

 ஆரா வழி எ>க0 ஆதி" பிராேன $தி�ம.7.11.08.4 

 ஆ� ஐ��� ஆ*%_வி.எ7.(ஆ*/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அமர, 

கண�_ெப.(கண�_ெப.) ெதாழ� $தி�ம.7.11.09.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�த� இ$லா� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) அ�0 

அ� $தி�ம.7.11.09.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ�� மாமல, உ0ேள ெதளி�ேதா, $தி�ம.7.11.09.3 

 பா, ஐ> 3ண�� பைட��_வி.எ7.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.7.11.09.4 

 உைழ  ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) P நB, ஒ�>3 

உட� ஏ�தி $தி�ம.7.11.10.1 



 மைழ  ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா 

�கி$_ெப.(�கி$_ெப.) ேம$ 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வாேனா, $தி�ம.7.11.10.2 

 தைழ  ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பாச� தய>கி 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ�த" $தி�ம.7.11.10.3 

 பிைழ"# இ�றி எ� ெப�மா� அ�0 ஆேம $தி�ம.7.11.10.4 

 ெவ0ள  கட$_ெப.(கட$_ெப.) உ0 வி5சைட ந�தி 3 $தி�ம.7.11.11.1 

 உ0ள  கட$_ெப.(கட$_ெப.) # 3 வா, )ைம P  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.11.11.2 

 க0ள  கட$_ெப.(கட$_ெப.) வி*/  ைக ெதாழ மா*டாதா, $தி�ம.7.11.11.3 

 அ0ள$_ெப.(அ0ள$_ெப.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) உ0 அ!�� கி�றாேர 

$தி�ம.7.11.11.4 

 கழி"ப/� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) 

உைட��_வி.எ7.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.11.12.1 

 வழி" ப/வா, மல, ெமா*/ அறியா,க0 $தி�ம.7.11.12.2 

 பழி" ப/வா, பல�� பழி வ Bழ_3ைற.எ7.(வ B6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.11.12.3 

 ெவளி" ப/ேவா, உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) ேமவி நி�றாேன $தி�ம.7.11.12.4 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ ப� 

மல, Hவி" $தி�ம.7.11.13.1 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அறிவா, 3 அர� தாேன பயி�� $தி�ம.7.11.13.2 

 நயன>க0 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உைடயா� அ% ேசர $தி�ம.7.11.13.3 



 வயன>களா$ எ�&� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.7.11.13.4 

 ஏ��வ, மா மல, Hவி� ெதா!�_வி.எ7.(ெதா!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.11.14.1 

 ஆ,��_வி.எ7.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எம� ஈச� அ�0 

ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) எ�ற� $தி�ம.7.11.14.2 

 2,�திைய 2வா �த$ உ�வா= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.11.14.3 

 தB,�தைன யா�� �தி��-வி.எ7.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உணராேர 

$தி�ம.7.11.14.4 

 ேதவ,கேளா/ இைச வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ம.ேணா/ உ&� $தி�ம.7.11.15.1 

 Pெவா/ நB,)ம�� ஏ�தி" #னிதைன $தி�ம.7.11.15.2 

 2வ5$ ப�ைம �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) ஆ= 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 $தி�ம.7.11.15.3 

 நB,ைமைய யாவ, 

நிைன க_3ைற.எ7.(நிைன_வி.+  _ெபா�.உ�.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லாேர 

$தி�ம.7.11.15.4 

 உைழ க வ$ேலா, ந/ நB, மல, ஏ�தி" $தி�ம.7.11.16.1 

 பிைழ"# இ�றி ஈச� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ேபணி" $தி�ம.7.11.16.2 

 இைழ  ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பாத�� 

இனமல, Hவி $தி�ம.7.11.16.3 

 மைழ  ெகா.ட$_ெப.(ெகா.ட$_ெப.) ேபாலேவ ம�னி நி$Uேர 

$தி�ம.7.11.16.4 



 ெவ�&_வி.எ7.(ெவ$_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ7.3றி.) 

விைர��_வி.எ7.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) விைர" பணி எ�றன, 

$தி�ம.7.11.17.1 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெபா��த_3ைற.எ7.(ெபா���_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இைற பணி ேந,பட� 

$தி�ம.7.11.17.2 

 ��& சல மல, Hவி� ெதா!தி%$ $தி�ம.7.11.17.3 

 ெகா.%/ நி�த�� <றிய அ�ேற $தி�ம.7.11.17.4 

 சா�தி@� ைவ��� சய�# எ�& ஏ�தி@� $தி�ம.7.11.18.1 

 ஏ�தி@� நாG� இைறைய அறிகிலா, $தி�ம.7.11.18.2 

 ஆ�தி மல கி*/ அக�� இ! 3 அ�ற  கா$ $தி�ம.7.11.18.3 

 மா�தி ேக ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வழி அ� 

ஆேம $தி�ம.7.11.18.4 

 ஆவி  கமல�தி� அ"#ற�� இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உற $தி�ம.7.11.19.1 

 ேமவி� தி5@� வி5சைட ந�திைய  $தி�ம.7.11.19.2 

 <வி  க�தி  ெகா/ ேபா=7 சிவ�� இைட $தி�ம.7.11.19.3 

 தாவி 3� ம�திர� தா� அறியாேர $தி�ம.7.11.19.4 

 சா. ஆக��_ெப.(ஆக�_ெப.+அ��_சா5.) உ0ேள அ!�திய மாணி க� 

$தி�ம.7.11.20.1 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அளD� க��� 

அறிவா, இ$ைல $தி�ம.7.11.20.2 

 ேபணி" ெப� கி" ெப� கி நிைன ேவா, 3 $தி�ம.7.11.20.3 



 மாணி க மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) #3�தாேன 

$தி�ம.7.11.20.4 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ந�தி பிண>கி 

இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ேநமி $தி�ம.7.11.21.1 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) த�ைமயா�� எ� ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா0ள_3ைற.எ7.(ெகா0_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.11.21.2 

 வ�� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) யாளைன வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $தி�ம.7.11.21.3 

 த�� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) யாளைன� தா>கி நி�றாேர $தி�ம.7.11.21.4 

 ஆகி�ற ந�தி அ%� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ப�றி" $தி�ம.7.12.1.1 

 ேபாகி�& உபேதச� Pசி 3� Pைச@� $தி�ம.7.12.1.2 

 ஆகி�ற ஆதார� ஆறா அதனி� ேம$ $தி�ம.7.12.1.3 

 ேபாகி�ற ெபா�ைப@� ேபா�&வ� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா5.) 

$தி�ம.7.12.1.4 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஞான�தி� மி கி%� 

ெம=" பர� $தி�ம.7.12.2.1 

 ஆவயி� ஞான ெநறி நி�ற$ அ,7சைன $தி�ம.7.12.2.2 

 ஓவற உ0 Pசைன ெச=யி$ உ�தம� $தி�ம.7.12.2.3 

 ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) ேசர$ 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அற$_ெப.(அற$_ெப.) தாேன 

$தி�ம.7.12.2.4 

 உ7சி@� காைல@� மாைல@� ஈசைன $தி�ம.7.12.3.1 

 ந7) மி� ந7சி நம எ�& நாம�ைத $தி�ம.7.12.3.2 



 வி7) மி� வி7சி வி5 )ட, 2�றி9� $தி�ம.7.12.3.3 

 ந7) மி� ேப, ந�தி நாயக� ஆ3ேம $தி�ம.7.12.3.4 

 #.ணிய ம.டல� Pைச N& 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ� $தி�ம.7.12.4.1 

 ப.ணிய ேமனி@� ப�� N& 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ� $தி�ம.7.12.4.2 

 எ. இலி 3 ஐய� இ%$ ேகா% 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ$ $தி�ம.7.12.4.3 

 ப. இ%$ ஞானி ஊ. பா, கி$ விேசடேம $தி�ம.7.12.4.4 

 இ��D� பா9D� 

இல>3�_ெப.எ7.(இல>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தல�� இைட 

$தி�ம.7.12.5.1 

 வ�தி�த� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) அ)ர, 3 வா5 ஆ� $தி�ம.7.12.5.2 

 இ��D� பா9D� இல>கா� தல�� இைட $தி�ம.7.12.5.3 

 வ�தி�த$ ந�தி 3 மா Pைச ஆேம $தி�ம.7.12.5.4 

 இ��D� பா9D� எ�ேற எ!கி�ற� ஓ, $தி�ம.7.12.6.1 

 வி��D� நாத�� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஈ� 

ஆன�ேத $தி�ம.7.12.6.2 

 சி�தைன சா கிரா தBத�ேத ெச�றி*/ $தி�ம.7.12.6.3 

 ந�திைய" Pசி க ந$Pைச ஆேம $தி�ம.7.12.6.4 

 மன பவன>கைள 2ல�தா� மா�றி $தி�ம.7.12.7.1 

 அனித உட$_ெப.(உட$_ெப.) Pத� ஆ கி அக�றி" $தி�ம.7.12.7.2 



 #னித� அ�0 தனி$ # 3 இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�ப�� $தி�ம.7.12.7.3 

 தனி உ& Pைச சதாசிவ�3 ஆேம $தி�ம.7.12.7.4 

 பக�� இரD� பயி$ கி�ற Pைச $தி�ம.7.12.8.1 

 இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) உைட ஈச, 3 இைண மல, ஆக" $தி�ம.7.12.8.2 

 பக�� இரD� பயிலாத Pைச $தி�ம.7.12.8.3 

 சகல�� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ெகா0வ� தா6 சைடேயாேன $தி�ம.7.12.8.4 

 பட மாட  ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) பகவ�3 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஈயி$ 

$தி�ம.7.13.01.1 

 நடமாட  ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) ந�ப, 3 அ>3 ஆகா $தி�ம.7.13.01.2 

 நடமாட  ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) ந�ப, 3 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஈயி� 

$தி�ம.7.13.01.3 

 பட மாட  ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) பகவ�3 அ� ஆேம $தி�ம.7.13.01.4 

 த./_ெப.(த.�_ெப.) அ& சி�ைத தேபாதன, தா� 

மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.13.02.1 

 உ.ட� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) #வன�� உ.ட� $தி�ம.7.13.02.2 

 ெகா.ட� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) #வன�� ெகா.ட� எ�& $தி�ம.7.13.02.3 

 எ. திைச ந�தி எ/��_வி.எ7.(எ/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைர�தாேன 

$தி�ம.7.13.02.4 

 மா�திைர ஒ�றினி$ ம�னி 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைற $தி�ம.7.13.03.1 

 யா�த9 3 ஈ�த அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆன� 

$தி�ம.7.13.03.2 



 2,�திக0 2வ, 3 2 ஏ6 3ரவ, 3� $தி�ம.7.13.03.3 

 தB,�த� அ� ஆ� ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வ Bேர 

$தி�ம.7.13.03.4 

 அகர�_ெப.(அகர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அ�தண, 3 ஈயி$ எ� 

$தி�ம.7.13.04.1 

 சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �% கி$ எ� $தி�ம.7.13.04.2 

 பக��_ெப.எ7.(பக,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஞானி 

பக$_ெப.(பக$_ெப.) ஊ. பல�� 3 $தி�ம.7.13.04.3 

 நிக, இைல எ�ப� நி7சய� தாேன $தி�ம.7.13.04.4 

 ஆறி/� ேவ0வி அ�மைற N$ அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.7.13.05.1 

 <றி/� அ�தண,_ெப.(அ�தண,_ெப.) ேகா% ேப, உ.பதி$ $தி�ம.7.13.05.2 

 நB& இ/� ெதா.ட, நிைனவி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இைல $தி�ம.7.13.05.3 

 ேப& எனி$ ஓ, பி% ேப& அ� ஆ3ேம $தி�ம.7.13.05.4 

 ஏ& உைடயா= இைறவா எ� பிரா� எ�& $தி�ம.7.13.06.1 

 நB& இ/வா, அ%யா, நிக6 ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.7.13.06.2 

 ஆ& அணி ெசJ_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சைட அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) 

இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) எ�& $தி�ம.7.13.06.3 

 ேவ& அணிவா, 3 விைன இ$ைல தாேன $தி�ம.7.13.06.4 

 சீ, ந�தி ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தி��கமா= 

வி*ட $தி�ம.7.13.07.1 

 ேப, ந�தி எ�9� பிற>3 சைடயைன $தி�ம.7.13.07.2 



 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெநா��_வி.எ7.(ெநா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெநா�� வ�� அளD� ெசா$ல" $தி�ம.7.13.07.3 

 ேப, ந�தி எ�9� பித�& ஒழிேயேன $தி�ம.7.13.07.4 

 அழி தகD_ெப.(தகD_ெப.) இ$லா அர� அ%யாைர� $தி�ம.7.13.08.1 

 ெதா! தைக ஞால��� H>3 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB>3� $தி�ம.7.13.08.2 

 ப!� படா வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) ப.பைன நா%� $தி�ம.7.13.08.3 

 ெதா!�_வி.எ7.(ெதா!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைவயக�ேதா, 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஆேம $தி�ம.7.13.08.4 

 பகவ�3 ஏதாகி�� ப.#_ெப.(ப.#_ெப.) இல, ஆகி" $தி�ம.7.13.09.1 

 #3� அ�தரா= நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) Pசைன 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.13.09.2 

 �க ம�ேதா/ ஒ�� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேதா&� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $தி�ம.7.13.09.3 

 அகம�த, ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�தாேர $தி�ம.7.13.09.4 

 தா6D இல, பி�9� �ய$வ, அ��தவ� $தி�ம.7.13.10.1 

 ஆ6 விைன ஆழ அவ, ேக அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.13.10.2 

 ஆ6 விைன நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அ�விைன 

த�ெனா/� $தி�ம.7.13.10.3 

 ேபா6 விைன தB, 3� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெபா� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆேம $தி�ம.7.13.10.4 



 திைக 3 உ5யா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேதவைன 

நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.14.01.1 

 வைக 3 உ5யா� ஒ�வாதி இ� கி$ $தி�ம.7.14.01.2 

 பைக 3 உ5யா, இ$ைல பா, மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெப=@�_ெப.எ7.(ெப=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.14.01.3 

 அக  3ைற ேக/ இ$ைல அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உல3 ேக 

$தி�ம.7.14.01.4 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலக�ேத 

பிற�த_ெப.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

உடெலா/� $தி�ம.7.14.02.1 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலக�ேத அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) நா/வ, $தி�ம.7.14.02.2 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலக�ேத அர� அ% </வ, $தி�ம.7.14.02.3 

 அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலக�ேத அ�0 ெப&வாேர $தி�ம.7.14.02.4 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3றி@� 3ல வைர 

உ7சி@� $தி�ம.7.14.03.1 

 அ.ட�� அ.ட�� அமர�� ஆதி@� $தி�ம.7.14.03.2 

 எ. திைச ேயா�� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� ைக� 

தல�தி� உ0 $தி�ம.7.14.03.3 

 உ./ எனி$ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இனி உ=�� ஒழி�ேதாேம 

$தி�ம.7.14.03.4 

 அ.ட>க0 ஏ!� அக.ட�� ஆவி@� $தி�ம.7.14.04.1 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சராசர� ��&� 

3ண>கG� $தி�ம.7.14.04.2 



 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) மைற@� பைட"# அளி"# ஆதி@� $தி�ம.7.14.04.3 

 க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சிவ9�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா5.) க. அ�றி இ$ைலேய $தி�ம.7.14.04.4 

 ெப._ெப.(ெப._ெப.) அ$ல ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) அ$ல ேப/ அ$ல 2ட��0 

$தி�ம.7.14.05.1 

 உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி ஒ�வ, 3 அறி 

ஒ.ணா  $தி�ம.7.14.05.2 

 க. இ�றி  காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெசவி 

இ�றி  ேக*%/� $தி�ம.7.14.05.3 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) ெப�ைமைய ஆ=�த� 2"ேப $தி�ம.7.14.05.4 

 இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உலகினி$ ஈச� 

அ%யா, $தி�ம.7.14.06.1 

 மய>கா வழி ெச$வ, வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஆ0வ, 

$தி�ம.7.14.06.2 

 #ய>கG� எ.திைச ேபா� பாதாள $தி�ம.7.14.06.3 

 மய>கா" பகிர.ட மா �% தாேன $தி�ம.7.14.06.4 

 அக� ப%கி�ற ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ஐயைன ஓ�� $தி�ம.7.14.07.1 

 அக� ப% 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

அ$லலி$ ேசரா, $தி�ம.7.14.07.2 

 அக� ப% உ0 # 3 அறிகி�ற ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) $தி�ம.7.14.07.3 

 அக� ப% க.டா� அழி க�� எ*ேட $தி�ம.7.14.07.4 

 கழிD �த�� காத$_ெப.(காத$_ெப.) �ைண@� $தி�ம.7.14.08.1 



 அழிD� அதா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆதி" 

பிராைன" $தி�ம.7.14.08.2 

 பழி@� #க!�_ெப.எ7.(#க6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப/ெபா�0 

��&� $தி�ம.7.14.08.3 

 ஒழி@� எ� ஆவி உழD_ெப.(உழD_ெப.) ெகா.டாேன $தி�ம.7.14.08.4 

 எ� தாேயா எ� அ"ப� ஏ6 ஏ6 பிறவி@� $தி�ம.7.14.09.1 

 அ�ேற சிவ9 3 எ!திய_ெப.எ7.(எ!�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஆவண� $தி�ம.7.14.09.2 

 ஒ�றா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பைட�தா� எ!தினா� $தி�ம.7.14.09.3 

 நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) ஏ, எ!�தாேய $தி�ம.7.14.09.4 

 �ணி�தா, அக� ப% ��னி_வி.எ7.(��9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

உைற@�_ெப.எ7.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.14.10.1 

 பணி�தா, அக�ப% பா$ ப*/ 

ஒ!3�_ெப.எ7.(ஒ!3_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.14.10.2 

 அணி�தா, அக�ப% ஆதி" பிராைன  $தி�ம.7.14.10.3 

 கணி�தா, ஒ�வ, 3  ைகவிட$ ஆேம $தி�ம.7.14.10.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைச வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தா0_ெப.(தா0_ெப.) 

சைட ந�தி $தி�ம.7.14.11.1 

 மிைல மிைச ைவ�தன� ெம=" பணி ெச=ய" $தி�ம.7.14.11.2 

 #ைல மிைச நB>கிய_ெப.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெபா� 

உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஆG� $தி�ம.7.14.11.3 

 பல மிைச ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பட, சைட 

ேயாேன $தி�ம.7.14.11.4 



 அறியா" ப�வ�� அர� அ%யாைர  $தி�ம.7.14.12.1 

 3றியா$ அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெகா.ட� அ%ைம $தி�ம.7.14.12.2 

 3றியா, சைட�% க*% நட"பா, $தி�ம.7.14.12.3 

 மறியா, #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) 26க மாதவ� ஆேம $தி�ம.7.14.12.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) பா$ அMகிேய 

அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ெச=வா,க0 $தி�ம.7.14.13.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பா$ அM3த$ ெச=யD� வ$ல� $தி�ம.7.14.13.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) பா$ அMகிேய 

நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ%யா, $தி�ம.7.14.13.3 

 இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) பா$ ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

இலய� அதாேம $தி�ம.7.14.13.4 

 �� இ��தா, �!�� எ. கண� ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) 

$தி�ம.7.14.14.1 

 எ. இற��_வி.எ7.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

பா$ வ�வ,_வி.�.(வா_வி.+I_இ.இ.கா.+அ,_பட,.ப�.) இ�நில�� 

$தி�ம.7.14.14.2 

 எ. இ� நா� திைச அ�தர� ஒ க" $தி�ம.7.14.14.3 

 ப�னி� காத� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பாேர $தி�ம.7.14.14.4 

 சிவ ேயாகிஞானி ெசறி�த_ெப.எ7.(ெச5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) ேதச� $தி�ம.7.14.15.1 

 அவ ேயாக� இ�றி அறிேவா, உ.டா3� $தி�ம.7.14.15.2 



 நவ ேயாக� ைக </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) இய$ 

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.14.15.3 

 பவ ேயாக� இ�றி" பரேலாக� ஆேம $தி�ம.7.14.15.4 

 ேம$ உண,வா� மி3 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) பைட�தவ� $தி�ம.7.14.16.1 

 ேம$ உண,வா� மி3 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) கட�தவ� $தி�ம.7.14.16.2 

 ேம$ உண,வா, மி3ஞால�� அமர,க0 $தி�ம.7.14.16.3 

 ேம$ உண,வா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ெம= அ%யா,கேள $தி�ம.7.14.16.4 

 எ*/� திைச@� இைறவ� அ%யவ, 3 $தி�ம.7.15.1.1 

 அ*ட அ%சி$ அ�� எ�& எதி, ெகா0வ, $தி�ம.7.15.1.2 

 ஒ*% ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ0பவ, அ�நில� 

$தி�ம.7.15.1.3 

 வி*/  கிட கி$ வி�"#_ெப.(வி�"#_ெப.) அறியாேர $தி�ம.7.15.1.4 

 அ7சிவ� உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�ைள 

அறி�தவ, $தி�ம.7.15.2.1 

 உ7சிய� ேபா� ஆக உ0 அம, ேகாவி�3" $தி�ம.7.15.2.2 

 பி7ைச பி%��_வி.எ7.(பி%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ./ ேபத� அற 

நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.15.2.3 

 இ7ைச வி*/ ஏகா�த�� ஏறி இ�"பேர $தி�ம.7.15.2.4 

 வி7)  கல�_ெப.(கல�_ெப.) உ./ ேவலி7 ெச= ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ 

$தி�ம.7.16.3.1 

 உ7சி 3 ��ேன உழD_ெப.(உழD_ெப.) சைம�த� $தி�ம.7.16.3.2 



 அ7ச�_ெப.(அ7ச�_ெப.) ெக*/ அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ெச= 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

உ.ண_3ைற.எ7.(உ._வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) மா*டாதா, $தி�ம.7.16.3.3 

 இ7ைச 3" பி7ைச இர கி�ற வாேற $தி�ம.7.16.3.4 

 பி7ைச அ� ஏ�றா� பிரம� தைல_ெப.(தைல_ெப.) த�னி$ $தி�ம.7.16.4.1 

 பி7ைச அ� ஏ�றா� பி5யா அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெச=ய" $தி�ம.7.16.4.2 

 பி7ைச அ� ஏ�றா� பிரம� சிர� கா*%" $தி�ம.7.16.4.3 

 பி7ைச அ� ஏ�றா� பிரம� பர� ஆகேவ $தி�ம.7.16.4.4 

 பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� 

பைட�த பிராைன $தி�ம.7.16.5.1 

 இர��_வி.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உணி எ�பா,க0 எ�& 3 

இர 3�_ெப.எ7.(இர 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.16.5.2 

 நிர�தர� ஆக நிைன@� அ%யா, $தி�ம.7.16.5.3 

 இர��_வி.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ./ த�கழ$ எ*ட7 

ெச=தாேன $தி�ம.7.16.5.4 

 வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) இ��தா� வழி நி�றி/� ஈச� 

$தி�ம.7.16.6.1 

 தர இ��தா� த�ைன ந$லவ, 3 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $தி�ம.7.16.6.2 

 ெபார இ��தா� #கேல #க$_ெப.(#க$_ெப.) ஆக $தி�ம.7.16.6.3 

 வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) இ��தா$ 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ�_பட,.ஒ�.) எ�ப� 

ஆேம $தி�ம.7.16.6.4 

 அ>கா, பசி@� அவாD� ெவ3ளி@� $தி�ம.7.16.7.1 



 த>கா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ%யா, சXர�� இைட" $தி�ம.7.16.7.2 

 ெபா>கா, #வன��� #.ணிய ேலாக��� $தி�ம.7.16.7.3 

 த>கா, சிவைன� தைல" ப/ வாேர $தி�ம.7.16.7.4 

 ெம= அக ஞான� மிக�� ெதளி�தா,கG� $தி�ம.7.16.8.1 

 ைக அக நB.டா, கைட� தைல ேக ெச$வ, $தி�ம.7.16.8.2 

 ஐய� #காம$ இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தவசியா, 

$தி�ம.7.16.8.3 

 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

வர_3ைற.எ7.(வா_வி.+அ_3ற.எ7.3றி.) இ��தாேர $தி�ம.7.16.8.4 

 நா$ ஏ! மாறேவ ந.ணிய ��திைர $தி�ம.7.17.01.1 

 பா$ ஆன ேமான ெமாழியி$ பதிவி�� $தி�ம.7.17.01.2 

 ேம$ ஆன ந�தி தி�வ% மீ� உ=ய  $தி�ம.7.17.01.3 

 ேகாலா கல�_ெப.(கல�_ெப.) ெக*/  </ ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ��திேய 

$தி�ம.7.17.01.4 

 �5ய� க. 2�&� ெசா�கி� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.17.02.1 

 அ5ய உைர�தார� அ>ேக அட கி $தி�ம.7.17.02.2 

 ம�விய சா�பவி ேகச5 உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) $தி�ம.7.17.02.3 

 ெப�விய ஞான� பிற6 ��திைரேய $தி�ம.7.17.02.4 

 சா�பவி ந�தி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�0 பா,ைவ_ெப.(பா,ைவ_ெப.) ஆ� 

$தி�ம.7.17.03.1 

 ஆ� பவ� இ$லா அ�0 பணி ��திைர $தி�ம.7.17.03.2 



 ஓ� பயி$ ஓ>கிய_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உ.ைமய 

ேகச5 $தி�ம.7.17.03.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) பயி$ நாத� ெம=J ஞான ��திைரேய 

$தி�ம.7.17.03.4 

 தான�தி� உ0ேள சதாசிவ� ஆயி/� $தி�ம.7.17.04.1 

 ஞான�தி� உ0ேள ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆதலா$ 

$தி�ம.7.17.04.2 

 ஏைன7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� ெசாYப� மைற�தி*ட $தி�ம.7.17.04.3 

 ேமான�� ��திைர ��தா�த ��திேய $தி�ம.7.17.04.4 

 வா 3� மன�� இற./_ெப.(இர./_ெப.) மDன� ஆ� $தி�ம.7.17.05.1 

 வா 3 மDன�� வ�தா�� 2>ைக ஆ� $தி�ம.7.17.05.2 

 வா 3� மன�� மDன�� ஆ� )�தேர $தி�ம.7.17.05.3 

 ஆ 3� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) )�த�ைத யா, அறிவா,கேள $தி�ம.7.17.05.4 

 ேயாக�தி� ��திைர ஓ, அ*ட சி�தி ஆ� $தி�ம.7.17.06.1 

 ஏக�த ஞான�� ��திைர எ.M�கா$ $தி�ம.7.17.06.2 

 ஆக� த3 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேகச5 சா�பவி $தி�ம.7.17.06.3 

 ேயாக��  ேகச5 ேயாக ��திைரேய $தி�ம.7.17.06.4 

 ேயாகி எ. சி�தி அ�0 ஒலி வாதைன $தி�ம.7.17.07.1 

 ேபாகி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) #�தி #�டா,�த ந$ெநறி $தி�ம.7.17.07.2 

 ஆ3 ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) ச�தி@� ஆதார ேசாதைன $தி�ம.7.17.07.3 

 ஏக�� க./ ஒ�றி$ எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.7.17.07.4 



 �வாதச மா, க� எ� ேசாடச மா, க� ஆ� $தி�ம.7.17.08.1 

 அவா அ& ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ வைக அ>க� ஆ&� $தி�ம.7.17.08.2 

 தவா அ& ேவதா�த சி�தா�த� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $தி�ம.7.17.08.3 

 நவா அகேமா/ உ�ன ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) )�த ைசவேம $தி�ம.7.17.08.4 

 ேமான�� ��திைர ��த, 3 ��திைர $தி�ம.7.17.09.1 

 ஞான�� ��திைர நாத, 3 ��திைர $தி�ம.7.17.09.2 

 ேதனி 3 ��திைர சி�தா�த ��திைர $தி�ம.7.17.09.3 

 கானி 3 ��திைர க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சமயேம $தி�ம.7.17.09.4 

 H ெநறி க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) )வ/ ந/ எ!� 

$தி�ம.7.17.10.1 

 P ெநறி க.ட� ெபா� அக� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.17.10.2 

 ேம$ ெநறி க.ட� ெவ.மதி ேமதினி $தி�ம.7.17.10.3 

 நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ெநறி க./ள நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மல� ஆேம 

$தி�ம.7.17.10.4 

 வள, பிைறயி$ ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) த� பாலி� ம�னி $தி�ம.7.18.1.1 

 உள, ஒளி பா9வி� உ0ேள ஒ/>கி� $தி�ம.7.18.1.2 

 தள,D இ$ பிதி, பத�_ெப.(பத�_ெப.) த>கி7 சசி@0 $தி�ம.7.18.1.3 

 உள� உ&� ேயாகி உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

வி*டா$_நி.எ7.(வி/_வி.+ஆ$_நி.எ7.3றி.) தாேன $தி�ம.7.18.1.4 



 தா�_த�.).(தா�_த�.).) இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சமாதி ைக <டா� 

$தி�ம.7.18.2.1 

 ேபான_ெப.எ7.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) விேயாகி #க$_ெப.(#க$_ெப.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேபா�� பி� $தி�ம.7.18.2.2 

 ஆனைவ தBர_3ைற.எ7.(தB,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நிர�தர மாேயாக� 

$தி�ம.7.18.2.3 

 ஆனைவ ேச,வா, அ�ளி� சா,வாகிேய $தி�ம.7.18.2.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) இIவைகேய #விேயா, ெநறி த>கி $தி�ம.7.18.3.1 

 ஆன சிவேயாக�� ஆ� ஆ& அIவி�� $தி�ம.7.18.3.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அதி$ அ�த7 சிவ ேயாகி ஆ3 �� $தி�ம.7.18.3.3 

 ஊன�ேதா, சி�தி வ�ேதா, காய� ஆ3ேம $தி�ம.7.18.3.4 

 சிவேயாகி ஞானி சிைத�� உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

வி*டா$_நி.எ7.(வி/_வி.+ஆ$_நி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.18.4.1 

 தவ ேலாக� ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பி� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) <%7 

$தி�ம.7.18.4.2 

 சிவ ேயாக ஞான�தா$ ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) நி�ப, $தி�ம.7.18.4.3 

 #வேலாக� ேபா�&ந, #.ணிய� ேதாேர $தி�ம.7.18.4.4 

 ஊன� இ$ ஞானி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேயாகி உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

வி*டா$_நி.எ7.(வி/_வி.+ஆ$_நி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.18.5.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அற ேமான7 சமாதி@0 த>கிேய $தி�ம.7.18.5.2 



 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பரகாய� சாராேத 

$தி�ம.7.18.5.3 

 ஊன� இ$ ��தரா= மீளா, உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உ�ேற $தி�ம.7.18.5.4 

 ெச�தா, ெப&�_ெப.எ7.(ெப&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஏ� எனி$ 

$தி�ம.7.18.6.1 

 ெச�� நB, ேச,வ� சி�திைன  <%%$ $தி�ம.7.18.6.2 

 ெச�தா, இ��தா, ெசக�தி$ தி5மல� $தி�ம.7.18.6.3 

 ெச�தா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆகிேய சி�த, தாேம $தி�ம.7.18.6.4 

 உ�ன  க�வி*/ உரேவா� அர� அ�0 $தி�ம.7.18.7.1 

 ப�ன" பரேன அ�0 3ல�_ெப.(3ல�_ெப.) பாலி"ப� $தி�ம.7.18.7.2 

 எ�ன" #த$வ, 3� ேவ.%_வி.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ/ ஞானி $தி�ம.7.18.7.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) இ7ைச 3 ஈச� உ�7 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தாேன $தி�ம.7.18.7.4 

 எ>3� சிவமா= அ�ளா� இதய��� $தி�ம.7.18.8.1 

 த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவஞானி 3 எ>3� 

ஆ� த�பர� $தி�ம.7.18.8.2 

 அ>3 ஆ>3 என நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சக� உ.ட 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா=த$ $தி�ம.7.18.8.3 

 இ>ேக இற��_வி.எ7.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3மா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஈசேன 

$தி�ம.7.18.8.4 



 அ�த� இ$ ஞானி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) தBயினி$ 

$தி�ம.7.19.01.1 

 ெவ�தி%� நா/ எலா� ெவ"#ற� தBயினி$ $தி�ம.7.19.01.2 

 ெநா��_வி.எ7.(ெநா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ� நா=_ெப.(நா=_ெப.) ந5 

Fக5� உ. ெச� $தி�ம.7.19.01.3 

 வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நா=_ெப.(நா=_ெப.) ந5 3 

உணD_ெப.(உணD_ெப.) ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ைவயகேம $தி�ம.7.19.01.4 

 எ.ணிலா ஞானி உட$_ெப.(உட$_ெப.) எ5 தாவி%$ $தி�ம.7.19.02.1 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) த� ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) அழ$ இ*ட� 

ஆ>3 ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.19.02.2 

 ம.ணி� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விழா ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) பJச� 

ஆ� $தி�ம.7.19.02.3 

 எ. அ� ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) இழ"பா, அரேச $தி�ம.7.19.02.4 

 #.ணிய� ஆ� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) த�ைம" #ைத"ப� 

$தி�ம.7.19.03.1 

 ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அன$ ேகா கி$ நா*%$ 

அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.19.03.2 

 ம.ணி$_ெப.(ம._ெப.+இ$_இட.ேவ.) அழியி$ அல>கார ப>க� ஆ� 

$தி�ம.7.19.03.3 

 ம._ெப.(ம._ெப.) உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) மய>3� 

அன$ ம.%ேய $தி�ம.7.19.03.4 

 அ�த� இ$ ஞானி அ�ைள அைட�த  கா$ $தி�ம.7.19.04.1 



 அ�த உட$_ெப.(உட$_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 3ைக_ெப.(3ைக_ெப.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தி%$ $தி�ம.7.19.04.2 

 )�தர ம�ன�� ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) #வி உ0ேளா�� $தி�ம.7.19.04.3 

 அ�த� இ$ இ�ப அ�0 ெப&வாேர $தி�ம.7.19.04.4 

 நவ மி3 சாணாேல ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஆழ� 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.19.05.1 

 3ைவ மி3 Kழ_3ைற.எ7.(K6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஐJ சா. ஆக  ேகா*%� 

$தி�ம.7.19.05.2 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) மி3 3ைக_ெப.(3ைக_ெப.) � ேகாண �7சா. ஆ கி" 

$தி�ம.7.19.05.3 

 பவ� அ& ந$3ைக ப�மா சனேம $தி�ம.7.19.05.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) மைன சாைல 3ள�_ெப.(3ள�_ெப.) கைர ஆ�& இைட 

$தி�ம.7.19.06.1 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மல,7 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நக5� 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) Pமி $தி�ம.7.19.06.2 

 உ�ன�> கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

உய,�த_ெப.எ7.(உய,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மைல7 

சார$_ெப.(சார$_ெப.) $தி�ம.7.19.06.3 

 இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 3ைக 3 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இட>கேள 

$தி�ம.7.19.06.4 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 3ைக_ெப.(3ைக_ெப.) நா$ வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) 

பJசா>க பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ஆ= $தி�ம.7.19.07.1 

 நி�கி�ற பாத நவ பாத ேந,விழ" $தி�ம.7.19.07.2 



 ெபா�பம, ஓச�� 2�& 3 2�&_ெப.(2�&_ெப.) அணி $தி�ம.7.19.07.3 

 நி�பவ, தா� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேந,ைம 

அ� ஆேம $தி�ம.7.19.07.4 

 பJச ேலாக>க0 நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) பா5�� $தி�ம.7.19.08.1 

 விJச" ப/�த_ெப.எ7.(ப/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

ேம$ ஆசன� இ*/ $தி�ம.7.19.08.2 

 �Jசி ப/��_வி.எ7.(ப/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) நB& இ*/ அத� ேமேல $தி�ம.7.19.08.3 

 ெபா� ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

).ண� ெபாதிய�� ஆேம $தி�ம.7.19.08.4 

 ந0 3ைக_ெப.(3ைக_ெப.) நா$ வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) 

ப/�த_ெப.எ7.(ப/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�ேம$ சார  $தி�ம.7.19.09.1 

 க0 அவி6 தாம� களப� க�H5@� $தி�ம.7.19.09.2 

 ெத0ளிய சா�� #!3 ப�ன B, ேச,�� $தி�ம.7.19.09.3 

 ஓ0ளிய_ெப.அ.(ஓ0ளிய_ெப.அ.) Hப� 

உவ��_வி.எ7.(உவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ/ வ Bேர $தி�ம.7.19.09.4 

 ஓதி/� ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) நB�றா$ உ� H0 அ� 3"பாய 

$தி�ம.7.19.10.1 

 மீதினி$ இ*ட ஆசன�தி� ேம$ ைவ��" $தி�ம.7.19.10.2 

 ேபா� அ& ).ண�� நB&� ெபாலிவி�� $தி�ம.7.19.10.3 

 மீதி$ இ��தி வி5�தி/ வ Bேர $தி�ம.7.19.10.4 

 வி5�த பி�னா$ சா� ேமDத$ 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.19.11.1 



 ெபா5�த கறி ேபானக� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நB�� $தி�ம.7.19.11.2 

 3��தல� ைவ�ேதா, 3ைழ �க�_ெப.(�க�_ெப.) பா,ைவ_ெப.(பா,ைவ_ெப.) 

$தி�ம.7.19.11.3 

 த5�த பி� ேம$ வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) சா�தி/வ Bேர $தி�ம.7.19.11.4 

 மீ� ெசா5�தி/� ெவ._ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) நB&� ).ண�� $தி�ம.7.19.12.1 

 ேபா� பல ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) த,"ைப" 

#$_ெப.(#$_ெப.) வி$வ�� $தி�ம.7.19.12.2 

 பாத உக�தா� மJசன� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பா, 

$தி�ம.7.19.12.3 

 மீ� 2�& 3 2�&_ெப.(2�&_ெப.) அணி நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெச=@ேம 

$தி�ம.7.19.12.4 

 ஆதன� மீதி$ அர)_ெப.(அர)_ெப.) சிவலி>க� $தி�ம.7.19.13.1 

 ேபா�� இர.%னி$ ஒ�ைற� தாபி�� $தி�ம.7.19.13.2 

 ேமத3 ச�நிதி ேமD� தர� P,வ� $தி�ம.7.19.13.3 

 காதலி$ ேசாடச� கா. உப சாரேம $தி�ம.7.19.13.4 

 உதய�தி$ வி��வி$ ஓ>3_ஏவ.(ஓ>3_வி.) 3.டலி@� $தி�ம.7.20.01.1 

 உதய  3%லி$ வயி�தவ� ஒ�பா� $தி�ம.7.20.01.2 

 விதியி$ பிரம ஆதிக0 மி3 ச�தி $தி�ம.7.20.01.3 

 கதியி$ கரண� கைலைவ க5ேய $தி�ம.7.20.01.4 

 ெச=தி/� வி�� ேபத�தி� திற� ஐ ஐ��� $தி�ம.7.20.02.1 

 ெச=தி/� நாத ேபத� திறனா$ ஆ&� $தி�ம.7.20.02.2 



 ெச=தி/� ம�& அைவ ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) இர.%$ திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

$தி�ம.7.20.02.3 

 ெச=தி/� மாறா� ேச, த��வ>கேள $தி�ம.7.20.02.4 

 வ�தி/ ேபத� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) பர வி��ேம$ $தி�ம.7.20.03.1 

 த�தி/ மா மாைய வாேகசி த�பைர $தி�ம.7.20.03.2 

 உ�� 3%ைலேயா/ ஏ�& 3.டலி $தி�ம.7.20.03.3 

 வி��வி$ இ�நா�3� மாவா விள>3ேம $தி�ம.7.20.03.4 

 விள>3 நிவி,�� ஆதி ேமD அகர ஆதி $தி�ம.7.20.04.1 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா0 உகார மகார�� உ0 வி�� $தி�ம.7.20.04.2 

 கள>க� இ$ நாதா�த� க.ணி� உ0 

ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.20.04.3 

 உள� ெகா0 ம� ஆதி@0 அ�த�� ஆேம $தி�ம.7.20.04.4 

 அ�த�� ஆதி@� ஆகி" பரா பர� $தி�ம.7.20.05.1 

 க�த� அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காரண கா5ய� 

$தி�ம.7.20.05.3 

 த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஐ> க�ம�� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வ Bயேம $தி�ம.7.20.05.4 

 வ Bய� அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வி��வி� 

ச�தியா$ $தி�ம.7.20.06.1 

 ஆய அக.ட�� அ.ட�� பா5"ப  $தி�ம.7.20.06.2 

 காய_3ைற.எ7.(கா=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஐ�Pத�� கா5ய மாையயி$ 

$தி�ம.7.20.06.3 



 ஆயிட வி�� அக� #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) ஆ3ேம $தி�ம.7.20.06.4 

 #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) அக� எ>3� #3�� ஒளி, வி�� $தி�ம.7.20.07.1 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) அ� ெவ.ைம நிக6 நாத� ெச�ைம $தி�ம.7.20.07.2 

 உற மகி6 ச�தி சிவ பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ஆ= உ0 $தி�ம.7.20.07.3 

 திறெனா/ வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) 

அளி 3�_வி.எ7.(அளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ெகா.ேட $தி�ம.7.20.07.4 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வி�� பரம� ேபா$ ேகா� அற $தி�ம.7.20.08.1 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பட� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஆ= நிைல நி�றலி$ $தி�ம.7.20.08.2 

 க.டக$ ஆதியி� காரண கா5ய�� $தி�ம.7.20.08.3 

 அ.ட� அைன��� ஆ= மா மாைய ஆ3ேம $தி�ம.7.20.08.4 

 அ� வி�திேல நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ� 

க.ணி 3 ந�தி $தி�ம.7.20.09.1 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) வி�திேல உள ஆ�ைற 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.7.20.09.2 

 ம� வி�திேல மல, அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) அ� ஆகி" $தி�ம.7.20.09.3 

 ெபா� வி�திேல நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #.ணிய� 

தாேன $தி�ம.7.20.09.4 

 வி�தினி$ அ�றி �ைள இ$ைல அ� �ைள $தி�ம.7.20.10.1 

 வி�தினி$ அ�றி ெவளி"ப/� ஆறி$ைல $தி�ம.7.20.10.2 



 வி��� �ைள@� உட� அ�றி ேவ& அ$ல $தி�ம.7.20.10.3 

 அ�த�ைம ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அர� ெநறி 

காMேம $தி�ம.7.20.10.4 

 அ��திய_ெப.எ7.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) அைவ 2�&_ெப.(2�&_ெப.) <& ஆ� 

$தி�ம.7.20.11.1 

 ெபா���� உட$_ெப.(உட$_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேபா$ மல� எ�ன� 

$தி�ம.7.20.11.2 

 தி���� உட$_ெப.(உட$_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஆ� <& ேச,�தி*/ 

$தி�ம.7.20.11.3 

 இ��தன_வி.�.(இ�_வி.��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட,.ப�.) ��னா0 

இரத� அ� ஆ3ேம $தி�ம.7.20.11.4 

 இரத� �த$ ஆன ஏ6 தா�_ெப.(தா�_ெப.) 2�றி� $தி�ம.7.20.12.1 

 உ5ய தின�தி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) #$_ெப.(#$_ெப.) பனி ேபா$ 

$தி�ம.7.20.12.2 

 அ5ய �ளி வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஏ6 2�றி� 

$தி�ம.7.20.12.3 

 ம�விய வி�� வள��_ெப.எ7.(வள,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

காய�திேல $தி�ம.7.20.12.4 

 காய�திேல 2�&_ெப.(2�&_ெப.) நாளி$ கல�தி*/ $தி�ம.7.20.13.1 

 காய�� உ0 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கலா வி�� 

$தி�ம.7.20.13.2 



 ேநய�ேத நி�ேறா, 3 

நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) விடாைமயி� 

$தி�ம.7.20.13.3 

 மாய�ேத ெச$ேவா, மன�ேதா/ அழி@ேம $தி�ம.7.20.13.4 

 அழிகி�ற வி�� அளைவ 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.20.14.1 

 கழிகி�ற த�ைன உ0 கா க�� ேதரா, $தி�ம.7.20.14.2 

 அழிகி�ற காய�� அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அய, 

உ�ேறா,_வி.அ.ெப.(உ&_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.20.14.3 

 அழிகி�ற த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழியாேர $தி�ம.7.20.14.4 

 பா, கி�ற மாதைர" பாரா� 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேபா= $தி�ம.7.21.01.1 

 ஓ, கி�ற உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) உ�க அழ$ 2*%" $தி�ம.7.21.01.2 

 பா, கி�ற க. ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) பா6 பட 2ல�ேத $தி�ம.7.21.01.3 

 ேச, கி�ற ேயாகி சிவ ேயாகி தாேன $தி�ம.7.21.01.4 

 தாேன அ�ளா$ சிவேயாக� 

த>கா�_எதி,.ம.வி.எ7.(த>3_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.21.02.1 

 தாேன அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) காம�_ெப.(காம�_ெப.) ஆதி த>3ேவா9� 

உ*3� $தி�ம.7.21.02.2 

 தாேன அதிகார� த>கி$ சட� ெக/� $தி�ம.7.21.02.3 

 ஊேன அவ�&0 உயி, ஓ�பா மா@ேம $தி�ம.7.21.02.4 

 மாயா0 வச�ேத ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ேவ.%$ $தி�ம.7.21.03.1 



 ஓயா இ� ப க�� உ0 வள, ப க��0 $தி�ம.7.21.03.2 

 ஏயா எ.ணா0 இ�ப ேம$ பனி 2�&_ெப.(2�&_ெப.) 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) $தி�ம.7.21.03.3 

 ஆயா அபர��0 ஆதி நா0_ெப.(நா0_ெப.) ஆ& ஆேம $தி�ம.7.21.03.4 

 ஆ& ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ப� ெனா�&� அ�றி7 சக மா, க� $தி�ம.7.21.04.1 

 ேவ& அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ேவ./ேவா, Pவ5$ பி� ன�ேதா/ 

$தி�ம.7.21.04.2 

 ஏ&� இ� ப�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா0_ெப.(நா0_ெப.) இைட�� 

ஓ>3�_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.21.04.3 

 ஆறி� மி3�� ஓ>3�_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ கால� ெச=யேவ $தி�ம.7.21.04.4 

 ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அள�& இ� நா$ 

�<,�தேம $தி�ம.7.21.05.1 

 எ=@� கைல கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ�� ப�தி கா$ $தி�ம.7.21.05.2 

 ைந@� இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) ஓ%ன� காம N$ ெநறி 

$தி�ம.7.21.05.3 

 ெச=க_விய>.வி.�.(ெச=_வி.+க_விய>.வி.�.) வல� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

தB,��_வி.எ7.(தB,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வி/ கேவ $தி�ம.7.21.05.4 

 வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கா. �� 

ஐ�தி5ய>கைள" ேபா$ $தி�ம.7.21.06.1 

 ந/>கா� இ�"பா9� ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ந.ண" $தி�ம.7.21.06.2 

 ப/>காத$ மாதி�பா$ ப�& அற வி*/  $தி�ம.7.21.06.3 

 க/>கா$ கரண� க��� உற  ெகா.ேட $தி�ம.7.21.06.4 



 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3ணேன நலேன 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேகாமள� $தி�ம.7.21.07.1 

 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) உ�ேவ பக,வா= பவளேம $தி�ம.7.21.07.2 

 மி./ தனேம மிைடய வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேபாதி$ $தி�ம.7.21.07.3 

 க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கரண� உ0 ெச$ல  

க./ ஏவிேட $தி�ம.7.21.07.4 

 வி*ட பி� க,"ப உ�ப�தி விதியிேல $தி�ம.7.21.08.1 

 ெதா*/ உ&� கால>க0 ேதா�ற  

க�திய_ெப.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.21.08.2 

 க*%ய வா6 நா0_ெப.(நா0_ெப.) சா நா0_ெப.(நா0_ெப.) 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) 

கீ6ைம சீ," $தி�ம.7.21.08.3 

 ப*ட ெநறி இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) எ�& எ.ணி@� பா, கேவ 

$தி�ம.7.21.08.4 

 பா,�தி*/ ைவ��" பர"# அ�& உ�" 

ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.21.09.1 

 வா,7ெச�ற ெகா>ைக மட�ைதைய நB கிேய $தி�ம.7.21.09.2 

 ேச,�� உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) இ� 

தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) ேசரா� அகலி9� $தி�ம.7.21.09.3 

 2"# உ�ேற பி� நாளி$ ஆ� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) உ0ளேவ 

$தி�ம.7.21.09.4 

 வி�� இ/ேவா, 3 அ�றி ேமேலா, விைளD இ$ைல $தி�ம.7.21.10.1 

 வி�� இ/ேவா, 3 அ�றி மி ேகா, அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) இ$ைல 

$தி�ம.7.21.10.2 



 வி�தினி$ வி�ைத வி� அர உண,வ ேர$ $தி�ம.7.21.10.3 

 ம�தி$ இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஓ, மா>கனி ஆேம 

$தி�ம.7.21.10.4 

 க��தினி$ அ கர� ஆ= உயD� யாD� $தி�ம.7.21.11.1 

 க��� உள� ஈச� க� உயிேரா/� $தி�ம.7.21.11.2 

 க��த� வி�தா=  காரண கா5ய� $தி�ம.7.21.11.3 

 க��� உ&மா& இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) க�பைன தாேன 

$தி�ம.7.21.11.4 

 ஒழியாத வி�� உட� நி�க_விய>.வி.�.(நி$_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.21.12.1 

 அழியா" பிராண� அதிபல� ச�தி $தி�ம.7.21.12.2 

 ஒழியாத #�தி தப� ெசப� ேமான� $தி�ம.7.21.12.3 

 அழியாத சி�தி உ.டா� வி�� வ�றிேல $தி�ம.7.21.12.4 

 வ�ற அனைல  ெகாGவி மறி�� ஏ�றி $தி�ம.7.21.13.1 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) )ழி அன$ ெசா�கி7 )ட, உ�& 

$தி�ம.7.21.13.2 

 ��& மதிய�� அ�ைத �ைற �ைற $தி�ம.7.21.13.3 

 ெச�& உ.பவேர சிவ ேயாகியாேர $தி�ம.7.21.13.4 

 ேயாகி@� ஞானி@� உ�தம சி�த9� $தி�ம.7.21.14.1 

 ேயாகி@� ஞான #ர�தர� ஆேவா9� $தி�ம.7.21.14.2 

 ேமாக� உறி9� உைர அமி, உ.ேபா9� $தி�ம.7.21.14.3 



 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வி�� அழியாத 

அ.ணேல $தி�ம.7.21.14.4 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

அன$ வி��D� $தி�ம.7.21.15.1 

 ம._ெப.(ம._ெப.) இைட 

மா= 3�_ெப.எ7.(மா=_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பிராண� ஆ� வி��D� $தி�ம.7.21.15.2 

 க.M� கன$_ெப.(கன$_ெப.) இைட  க*% 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ5�� $தி�ம.7.21.15.3 

 உ.ணி$ அமி,�_ெப.(அமி,�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ேயாகி 3 அறிவாேம 

$தி�ம.7.21.15.4 

 அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) அழிகி�ற 

ஆதலா$ நாG� $தி�ம.7.21.16.1 

 ெபாறியா$ அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) #ல�# 

கி�றா,க0 $தி�ம.7.21.16.2 

 அறிவா= நனவி$ அதBத� #5ய7 $தி�ம.7.21.16.3 

 ெசறிவா= இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேசரேவ மா@ேம 

$தி�ம.7.21.16.4 

 மாதைர மாய வ�� <�ற� எ�& உ�ன  $தி�ம.7.21.17.1 

 காத$_ெப.(காத$_ெப.) அ� 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

கழி�தி/� $தி�ம.7.21.17.2 

 சாத�� இ$ைல சத ேகா% ஆ.%9� $தி�ம.7.21.17.3 



 ேசாதியி� உ0ேள �5) அ&� காலேம $தி�ம.7.21.17.4 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) கட�தவ� கா. வி�� ெச�றவ� $தி�ம.7.21.18.1 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அழி�தா� வி�� ெச�றவ� $தி�ம.7.21.18.2 

 கால>களி� வி�� ெச�& உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

கா5ைக $தி�ம.7.21.18.3 

 காலி� க. வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கல"# அறியாேர 

$தி�ம.7.21.18.4 

 கல 3 நா0_ெப.(நா0_ெப.) ��னா0 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) இைட  

காத$_ெப.(காத$_ெப.) $தி�ம.7.21.19.1 

 நல� தக ேவ.%$ அ� நா5 உதர  $தி�ம.7.21.19.2 

 கல�தி� மல�ைத� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) சீத�ைத" பி�ைத $தி�ம.7.21.19.3 

 வில 3வன ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேம$ அைணவ Bேர 

$தி�ம.7.21.19.4 

 ேமலா நில��_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா5.) எ! வி��D� நாத�� 

$தி�ம.7.21.20.1 

 ேகாலா$ நட�தி  3றி வழிேய 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.21.20.2 

 பா$ ஆ� அமி,�_ெப.(அமி,�_ெப.) உ./ ப�& அற" ப�றினா$ $தி�ம.7.21.20.3 

 மா$ ஆன� மாள மாG� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வி��ேவ $தி�ம.7.21.20.4 

 வி�� விைள@� விைளவி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) ��&� $தி�ம.7.21.21.1 

 அ�த அழிD� அட க�தி$ ஆ க�� $தி�ம.7.21.21.2 

 ந�திய நாத�� நாத�தா$ ேபத�� $தி�ம.7.21.21.3 



 த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உண,ேவா, 37 சய� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வி��ேவ $தி�ம.7.21.21.4 

 வி�� எ� வ Bச�ைத ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

2ல�� $தி�ம.7.21.22.1 

 ந�திய அ>கியினாேல நய�_ெப.(நய�_ெப.) ெத5�� $தி�ம.7.21.22.2 

 அ�த� இ$ பா9 அதி க.ட� ேம$ ஏ�றி7 $தி�ம.7.21.22.3 

 ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) சா,# உற� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) அ�� ஆேம 

$தி�ம.7.21.22.4 

 அ�த7 சசிவி�� ஆ� வி�� மாள $தி�ம.7.21.23.1 

 அ�த" #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) ஓ% அ>கியி� மாள $தி�ம.7.21.23.2 

 அ�த7 சிவ ேபாக� ஆதலா$ சி�தி $தி�ம.7.21.23.3 

 அ�த" பலாவன ஆ>3 உ&� ேயாகி ேக $தி�ம.7.21.23.4 

 ேயாக� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வி�� ஒழியா வைக 

#ண,��_வி.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.21.24.1 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) கல�தா�� ஆ>3 

உறா" $தி�ம.7.21.24.2 

 ேபாக� சிவேபாக� ேபாகி ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேபாகமா $தி�ம.7.21.24.3 

 ேமாக� ெகட_3ைற.எ7.(ெக/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) �ய>கா, 2ட, 

மாத, ேக $தி�ம.7.21.24.4 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) இட�ேத ெச��தி9� அIவி�� $தி�ம.7.21.25.1 

 காதலி� ஆ$ விடா, ேயாக� கல�தவ, $தி�ம.7.21.25.2 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) உயி, ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ைக  ெகா.ேட வா/வ, 

$தி�ம.7.21.25.3 



 காதல,_ெப.(காதல,_ெப.) ேபா�& அ>ங� காதலா� சா�றிேல $தி�ம.7.21.25.4 

 சா�றிய வி�� சய� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ச�தியா$ $தி�ம.7.21.26.1 

 ஏ�றிய 2ல� தழைல எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 2*% 

$தி�ம.7.21.26.2 

 நா�றிைச ஓடா ந/ நா% நாத�ேதா/ $தி�ம.7.21.26.3 

 ஆ�றி அ�த� அ��த_3ைற.எ7.(அ���_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வி�� ஆேம 

$தி�ம.7.21.26.4 

 வி��D� நாத�� ேமவ  கன$_ெப.(கன$_ெப.) 2ல $தி�ம.7.21.27.1 

 வ�தவ�_வி.அ.ெப.(வா_வி.+��_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) மயி, கா$ ேதா&� ம�னிட7 $தி�ம.7.21.27.2 

 சி�தைன மாற7 சிவ மக� ஆகேவ $தி�ம.7.21.27.3 

 வி��D� மாG� ெம=  காய�தி$ வி�திேல $தி�ம.7.21.27.4 

 வி��  3�& உ.பா� விைல_ெப.(விைல_ெப.) அறியாதவ� $தி�ம.7.21.28.1 

 வி��  3�& உ.ணாம$ வி��7 )*/ உ.பவ� $தி�ம.7.21.28.2 

 வி��  3�& உ.பானி$ ேவ& அல� நB�றவ� $தி�ம.7.21.28.3 

 வி��  3�& உ.ணாம$ வி�� வி�தா� ந�ேற $தி�ம.7.21.28.4 

 அ�ன�தி$ வி�� அட>3� ப% க./ $தி�ம.7.21.29.1 

 ம�ன" பிராண� ஆ� வி�� மறி�தி*/ $தி�ம.7.21.29.2 

 மி� ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வி�� நாதா�த�� வி*%ட 

$தி�ம.7.21.29.3 

 அ�ன அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) தி� வி�� ஆ@� காய�திேல $தி�ம.7.21.29.4 



 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) பிராண� எ�றா, 3� இ�வி�� $தி�ம.7.21.30.1 

 த�ைன அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ./ சாதி க 

வ$லா, 37 $தி�ம.7.21.30.2 

 ெசா�ன_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா� உ��ேதா�&� எ. 

சி�தி ஆ� $தி�ம.7.21.30.3 

 அ�னவ, எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) அற நி�றேத 

$தி�ம.7.21.30.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சிகார� 

நிைன 3�_ெப.எ7.(நிைன_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பிராண� ஆ= $தி�ம.7.21.31.1 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) மகார� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 2�ேறா/ 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அைவ $தி�ம.7.21.31.2 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பரா ச�தி வி�� சய� 

த�ைன $தி�ம.7.21.31.3 

 ஒ�ற உைர க உபேதச� தாேன $தி�ம.7.21.31.4 

 தாேன உபேதச� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ$லாத� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

இ$ைல $தி�ம.7.21.32.1 

 வாேன உய,வி�� வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பதினா�3 

$தி�ம.7.21.32.2 

 மாேன, அட>க_3ைற.எ7.(அட>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அத� பி�# #�தி@� 

$தி�ம.7.21.32.3 

 தாேன சிவகதி த�ைம@� ஆேம $தி�ம.7.21.32.4 

 வி��D� நாத�� விைளய விைள�த� $தி�ம.7.21.33.1 



 வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ"_)*.(இ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப$ 

உயி, ம� உயி, 3 எலா� $தி�ம.7.21.33.2 

 அ�த�� ஆதி@� ஆ� ம�திர>கG� $தி�ம.7.21.33.3 

 வி�� அட>க_3ைற.எ7.(அட>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) விைள@� சிேவாகேம 

$தி�ம.7.21.33.4 

 வ& கி�ற வா& மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உலா 

ெவ�றி_ெப.(ெவ�றி_ெப.) $தி�ம.7.21.34.1 

 நி& கி�ற வா&� அ� நB0 வைர ஒ*%" $தி�ம.7.21.34.2 

 ெபாறி கி�ற வா&� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெபா$லா விைனைய 

$தி�ம.7.21.34.3 

 அ& கி�ற நா0_ெப.(நா0_ெப.) வ�� அ�தி" பழேம $தி�ம.7.21.34.4 

 வி��D� நாத�� ேமவி உட� <%7 $தி�ம.7.21.35.1 

 ச�திரேனாேட தைல" ப/� ஆயி%$ $தி�ம.7.21.35.2 

 அ�தர வான��_ெப.(வான�_ெப.+அ��_சா5.) அ�த� 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊறி/� $தி�ம.7.21.35.3 

 அ>3தி ம�திர� ஆ3தி ஆ3ேம $தி�ம.7.21.35.4 

 மன�ெதா/ ச�� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெசவி அ�ன $தி�ம.7.21.36.1 

 இன�� எ!வா,க0 இைச�தன நா% $தி�ம.7.21.36.2 

 மன�தி$_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) எ!கி�ற வா 3 வசன� 

$தி�ம.7.21.36.3 

 கன�த இரத� அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) காம�ைத நா%ேல $தி�ம.7.21.36.4 

 ச�த�� ச�த மன�� மன  க��� $தி�ம.7.21.37.1 

 ஒ�� அறிகி�ற இட�� அறிகில, $தி�ம.7.21.37.2 



 ெம=�� அறிகி�ற இட�_ெப.(இட�_ெப.) அறிவாள, 3 $தி�ம.7.21.37.3 

 அ�த� இ�"பிட� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) தாேன 

$தி�ம.7.21.37.4 

 உரம% ேமதினி உ�தியி$ அ"பா� $தி�ம.7.21.38.1 

 விரவிய த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கீ6 அ>கி $தி�ம.7.21.38.2 

 க� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மீ மிைச ைக  கீழி$ கா$ ஆ� $தி�ம.7.21.38.3 

 விரவிய க�தர� ேம$ ெவளி ஆேம $தி�ம.7.21.38.4 

 ெசJ_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) )டேரா� �த$ 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.7.22.01.1 

 மJ) உைட ேம� வல� வ� காரண� $தி�ம.7.22.01.2 

 எ� )ட, ஈச� இைறவ� இைண அ% $தி�ம.7.22.01.3 

 அ� )ட, ஆக வண>3�_ெப.எ7.(வண>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தவேம $தி�ம.7.22.01.4 

 பகலவ� மாலவ� ப$ உயி, 3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.7.22.02.1 

 #கலவ� ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #.ணிய 

நாத� $தி�ம.7.22.02.2 

 இக$ அற ஏ6 உல3�_ெப.(உல3_ெப.+உ�_சா5.) உற 

ஓ>3�_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.22.02.3 

 பகலவ� ப$ உயி, 3 ஆதி@� ஆேம $தி�ம.7.22.02.4 

 ஆதி�த� அ�பிேனா/ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாம�� $தி�ம.7.22.03.1 



 ேசாதியி� உ0ேள )ட, ஒளியா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.22.03.2 

 ேவதிய, ேவ.%9� வி.ணவ,_ெப.(வி.ணவ,_ெப.) ெசா$லி9� 

$தி�ம.7.22.03.3 

 ஆதியி$ அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ப! கி�ற வாேற $தி�ம.7.22.03.4 

 தாேன உல3 3� த��வ� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.22.04.1 

 தாேன உல3 3� ைதய�� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.22.04.2 

 தாேன உல3 37 ச�#D� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.22.04.3 

 தாேன உல3 3� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) )ட, ஆ3ேம $தி�ம.7.22.04.4 

 வைலய �  ேகாண� வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) அ& ேகாண� $தி�ம.7.22.05.1 

 �ைல இ� வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) �=ய வித�_ெப.(வித�_ெப.) எ*%$ 

$தி�ம.7.22.05.2 

 அைல உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

வ*ட�தி$_ெப.(வ*ட�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) 

எ*/ இத6_ெப.(இத6_ெப.) ஆ� $தி�ம.7.22.05.3 

 மைலD_ெப.(மைலD_ெப.) அ�& உதி�தன� ஆதி�த� ஆேம $தி�ம.7.22.05.4 

 ஆதி�த� உ0ளி$ ஆன �  ேகாண�தி$ $தி�ம.7.22.06.1 



 ேசாதி�� இல>3�_ெப.எ7.(இல>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) K5ய�_ெப.(K5ய�_ெப.) N$ ஆ>3 $தி�ம.7.22.06.2 

 ஏத� உ&� ேகணி K5ய�_ெப.(K5ய�_ெப.) எ*%$ $தி�ம.7.22.06.3 

 ேசாதி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ*%$ ேசாடச� தாேன 

$தி�ம.7.22.06.4 

 ஆதி�தேனாேட அவனி இ�.ட� $தி�ம.7.22.07.1 

 ேபதி�த நா�� பித�றி  கழி�த� $தி�ம.7.22.07.2 

 ேசாதி 30 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �% இைட 

ெச=கி�ற $தி�ம.7.22.07.3 

 ேவத" ெபா�ைள விள>3கிUேர $தி�ம.7.22.07.4 

 பா� 3  கீேழ பகேலா� வ�� வழி $தி�ம.7.22.08.1 

 யா� 3� காண ஒ.ணாத அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.7.22.08.2 

 நB� 3� தB 3� ந/ேவ உதி"பவ� $தி�ம.7.22.08.3 

 ஆ� 3� எ*டாத ஆதி�த� தாேன $தி�ம.7.22.08.4 

 ம.ைண இட�� அதி� கீ6 

ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆதி�த� $தி�ம.7.22.09.1 

 வி.ைண இட�� ெவளி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றி/� $தி�ம.7.22.09.2 

 க.ைண இட�� களி த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆன�த� 

$தி�ம.7.22.09.3 

 எ.M� கிழைம 3 இைச��_வி.எ7.(இைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.7.22.09.4 



 பாைர இட�� பகேலா� வ�� வழி $தி�ம.7.22.10.1 

 யா�� அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

அ�>_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) கைட Nலவ, $தி�ம.7.22.10.2 

 தBர� இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தி� மைல K6 எ�ப, 

$தி�ம.7.22.10.3 

 ஊைர உண,�தா, உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தாேர $தி�ம.7.22.10.4 

 நி�&� இ���� கிட��� நட��� $தி�ம.7.22.11.1 

 க�&_ெப.(க�&_ெப.) ஆய ந�தி  க���0 

இ��தன�_வி.�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) 

$தி�ம.7.22.11.2 

 ெகா�&_வி.எ7.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மல>க0 3ழ$வழி 

ஓ%ட $தி�ம.7.22.11.3 

 ெவ�&_வி.எ7.(ெவ$_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ7.3றி.) 

விள>3�_ெப.எ7.(விள>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வி5)ட, 

காMேம $தி�ம.7.22.11.4 

 ஆதி�த� ஓ% அட>3� இட�_ெப.(இட�_ெப.) க./ $தி�ம.7.22.12.1 

 சாதி க வ$லவ, த�ைம உண,�தவ, $தி�ம.7.22.12.2 

 ேபதி�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பித�&� பித�& எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.7.22.12.3 

 ஆதி�தேனாேட அட>3 கி�றாேர $தி�ம.7.22.12.4 

 உ�வி" #ற"ப*/ உலைக வல� 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.22.13.1 

 ெசா�கி  கிட 3� �ைற அறிவா, இ$ைல $தி�ம.7.22.13.2 



 ெசா�கி  கிட 3� �ைற அறிவாள, 3 $தி�ம.7.22.13.3 

 உ�கி  கிட 3� எ� உ0 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) தாேன $தி�ம.7.22.13.4 

 எறிகதி, ஞாயி&_ெப.(ஞாயி&_ெப.) மி� பனி ேசா�� $தி�ம.7.22.14.1 

 எறிகதி, ேசாம� எதி, நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எறி"ப 

$தி�ம.7.22.14.2 

 வி5கதி, உ0ேள விய>3� எ� ஆவி $தி�ம.7.22.14.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கதி, ஆகி$ உவா அ� ஆேம $தி�ம.7.22.14.4 

 ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) K5ய�_ெப.(K5ய�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

வ5$ Pசைன $தி�ம.7.22.15.1 

 ��திய பா9வி$ இ�� வ�ேத= �ைற $தி�ம.7.22.15.2 

 அ�த இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) உபய 

நில�தி$_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) $தி�ம.7.22.15.3 

 சி�ைத ெதளி�தா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆயினாேர $தி�ம.7.22.15.4 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கைலேயா/ அ� க� 

அன$ மதி $தி�ம.7.22.16.1 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கைல இைட 

நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) என$ ஆ� எ�பா, $தி�ம.7.22.16.2 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ� க� அன$ 

மதிேயா/ ஒ�ற $தி�ம.7.22.16.3 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) Pரைன ஆ� எ�& அறி@ேம $தி�ம.7.22.16.4 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) அ.ட�� அ"பா$ இய>கிய அIெவாளி $தி�ம.7.22.17.1 

 ஓ, அ.ட�தா, 3� உணரா உண,வ� $தி�ம.7.22.17.2 



 ேப, அ.ட�� ஊேட பிற>3 ஒளியா= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.22.17.3 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) அ.ட� த கா, அ5ய�த காேர $தி�ம.7.22.17.4 

 ஒ�பதி� ேமவி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) வல� வ�� $தி�ம.7.22.18.1 

 ஒ�ப�� ஈச� இய$ அறிவா, இ$ைல $தி�ம.7.22.18.2 

 ��பதி� ேமவி �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) அ�0 

இலா,_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.22.18.3 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) இலா,_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) 

இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) Kழ_3ைற.எ7.(K6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�றாேர 

$தி�ம.7.22.18.4 

 வி�� அபர� பர� இர.டா= வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.22.19.1 

 அ�த அபர� பர� நாத� ஆகிேய $தி�ம.7.22.19.2 

 வ�தன த�மி$ பர� கைல ஆதி 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.22.19.3 

 உ��� அ�ேணா தய� எ�ன உ0ள�ேத $தி�ம.7.22.19.4 

 உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) அ�ேணாதய�� எ!� ஓைச தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

$தி�ம.7.22.20.1 

 ெத0G� பர நாத�தி� ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) எ�பதா$ 

$தி�ம.7.22.20.2 

 வ0ள$ பரவி�� ைவக5 ஆதி வா 3 $தி�ம.7.22.20.3 

 உ0ளன ஐ� கைல 3 ஒ�றா� உதயேம $தி�ம.7.22.20.4 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிரா� திைச ப��� உதய� 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.22.21.1 



 2வ, பிரா� என �� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�� $தி�ம.7.22.21.2 

 நா$வ, பிரா� ந/வா= உைரயா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.22.21.3 

 ேமD பிரா� எ�ப, வி.ணவ,_ெப.(வி.ணவ,_ெப.) தாேம $தி�ம.7.22.21.4 

 ெபா= இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) ெம=ய� #வனா பதி 

எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) $தி�ம.7.22.22.1 

 ைம இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

நB 3�_ெப.எ7.(நB 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மதி அ>கி 

ஞாயி&_ெப.(ஞாயி&_ெப.) $தி�ம.7.22.22.2 

 ெச= இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

நB 3�_ெப.எ7.(நB 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி� உைட ந�தி எ�& 

$தி�ம.7.22.22.3 

 ைக இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB>க  

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!�தாேன $தி�ம.7.22.22.4 

 தனி7)ட, எ�றி� தய>3_வி.(தய>3_வி.) இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

நB>க_3ைற.எ7.(நB>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.7.22.23.1 

 அனி�தி/ ேமைல அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) கனி ஊற$ $தி�ம.7.22.23.2 

 கனி7 )டரா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கயிைலயி$ 

ஈச� $தி�ம.7.22.23.3 

 நனி7 )ட, ேம$ ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வ.ண�� ஆேம $தி�ம.7.22.23.4 

 ேந, அறிவாக நிர�பிய ேப, ஒளி $தி�ம.7.22.24.1 

 ேபா, அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) #வன>க0 

ேபா= வ�� $தி�ம.7.22.24.2 



 ேத, அறியாத திைச ஒளி ஆ= இ/� $தி�ம.7.22.24.3 

 ஆ, அறிவா, இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) நாயக� ஆேம $தி�ம.7.22.24.4 

 ம.டல�� உ0ேள மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!� 

ஆதி�த� $தி�ம.7.22.25.1 

 க.%ட�� உ0ேள கதி, ஒளியா= இ/� $தி�ம.7.22.25.2 

 ெச�றிட�� எ*/� திைச எ>3� ேபா=வ�� $தி�ம.7.22.25.3 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இட�ேத நிைல ேந, 

அறிவா, ேக $தி�ம.7.22.25.4 

 நாபி  க. நாசி நயன ந/வி9� $தி�ம.7.22.26.1 

 Hபிேயா/ ஐ��� )ட, வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேசாதிைய $தி�ம.7.22.26.2 

 ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) ஈச� தி�மா$ பிரம9� $தி�ம.7.22.26.3 

 2வ�� ஆக உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேர 

$தி�ம.7.22.26.4 

 அ�றிய பாச இ�G� அJஞான�� $தி�ம.7.22.27.1 

 ெச�றி/ ஞான7 சிவ" பிரகாச�தா$ $தி�ம.7.22.27.2 

 ஒ�&� இ� )ட, ஆ� அ�ண உதய� $தி�ம.7.22.27.3 

 ��& இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB>3த$_ெதா.ெப.(நB>3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) 

ேபால� ெதாைல�தேத $தி�ம.7.22.27.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட� ேதா&� கதிரவ� ேதா�றி$ $தி�ம.7.22.28.1 

 அட>கிட 2%$ அவ�றி$ அட>கா� $தி�ம.7.22.28.2 



 விட�_ெப.(விட�_ெப.) ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

க.ட9� ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காய�� 

$தி�ம.7.22.28.3 

 அட>கிட நி�ற�� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப5) ஆேம $தி�ம.7.22.28.4 

 தாேன வி5)ட, 2�&� ஒ�றா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.22.29.1 

 தாேன அய� மா$ என நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

தாபி 3� $தி�ம.7.22.29.2 

 தாேன உட$_ெப.(உட$_ெப.) உயி, ேவ& அ�றி 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உள� $தி�ம.7.22.29.3 

 தாேன ெவளி ஒளி தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ�*/ ஆேம $தி�ம.7.22.29.4 

 ெத=வ7_ெப.அ.(ெத=வ�_ெப.+7_ஒ�.) )ட, அ>கி ஞாயி&� தி>கG� 

$தி�ம.7.22.30.1 

 ைவய� #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) அன$ மா�த� வானக� $தி�ம.7.22.30.2 

 ைசவ" ெப��பதி தா>கிய_ெப.எ7.(தா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப$ 

உயி, $தி�ம.7.22.30.3 

 ஐவ, 3 இட�_ெப.(இட�_ெப.) இைட ஆ& அ>க� ஆேம $தி�ம.7.22.30.4 

 உ�9�_ெப.எ7.(உ�9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அளவி$ உண�� 

ஒ�வைன" $தி�ம.7.23.01.1 

 ப�9� மைறக0 பயி�� பரமைன $தி�ம.7.23.01.2 

 எ� உ0 இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இைளயா 

விள கிைன $தி�ம.7.23.01.3 



 அ�ன மய� எ�& அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா.ேடேன $தி�ம.7.23.01.4 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள ஆ�ற> கைரயினி$ 

$தி�ம.7.23.02.1 

 ��னி_வி.எ7.(��9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) �ைண" பி5யா� அ�ன $தி�ம.7.23.02.2 

 த�னிைல அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) தனி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ� எ�ற  

கா$ $தி�ம.7.23.02.3 

 பி�ன மட அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ேப& அM காேத $தி�ம.7.23.02.4 

 ைவக5 ஆதி@� மாயா மலா தி@� $தி�ம.7.23.03.1 

 ெபா= க5 ஆன #�ட ஆதி ேபத�� $தி�ம.7.23.03.2 

 ெம= க5 ஞான� கி5யா விேசட��7 $தி�ம.7.23.03.3 

 ெச= க5 ஈச� அனாதிேய ெச=தேத $தி�ம.7.23.03.4 

 அMவி$ அMவிைன ஆதி" பிராைன $தி�ம.7.23.04.1 

 அMவி$ அMவிைன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) <& இ*/ $தி�ம.7.23.04.2 

 அMவி$ அMைவ அMக வ$லா, க*3 $தி�ம.7.23.04.3 

 அMவி$ அMைவ அMக�� ஆேம $தி�ம.7.23.04.4 

 பட, ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆ$ அதி� வி�� 

அ� ேபால7 $தி�ம.7.23.05.1 

 )ட, ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அMவிைன� 

Hவழி ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.7.23.05.2 

 இட, ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பாச 

இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) அற ஓ*% $தி�ம.7.23.05.3 



 நட, ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந$வழி நாட�� 

ஆேம $தி�ம.7.23.05.4 

 அMD0 அவ9� அவ90 அMD� $தி�ம.7.23.06.1 

 கM அற நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கல"ப� 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.7.23.06.2 

 இைண இலி ஈச� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ>3� ஆகி� 

$தி�ம.7.23.06.3 

 தணிD அற நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) சராசர� 

தாேன $தி�ம.7.23.06.4 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சீவ� வ%D அ� 

ெசா$லி%$ $தி�ம.7.23.07.1 

 ேகாவி� மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) N&ட� <& இ*/ 

$தி�ம.7.23.07.2 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) <& அ� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயினா$ $தி�ம.7.23.07.3 

 ஆவியி� <& N& ஆயிர�� ஒ�ேற $தி�ம.7.23.07.4 

 உ./ ெதளிவ� உைர க விேயாகேம $தி�ம.7.23.08.1 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பயி�� 

3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) இ$ைல 

ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) $தி�ம.7.23.08.2 

 ப./ பயி�� பயி$ சீவனா, பி�ைன  $தி�ம.7.23.08.3 

 க./ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உ�  ெகா0வ, க��� உேள $தி�ம.7.23.08.4 



 மாயா உபாதி வச�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேசதன�� $தி�ம.7.23.09.1 

 ஆய 3� அ�ளாேல அதி$ H.ட $தி�ம.7.23.09.2 

 ஓ@� உபாதிேயா/ ஒ�றி ஒ�றா� உயி, $தி�ம.7.23.09.3 

 ஆய �5ய� #3�� அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆகேவ $தி�ம.7.23.09.4 

 க�ற ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) கதறி� தி5யி9� $தி�ம.7.23.10.1 

 ெகா�ற ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) 3றி க*% ேமயி9� $தி�ம.7.23.10.2 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 3ட� பா$ ேபா�� $தி�ம.7.23.10.3 

 ம�ைற" ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) வற0 ப)_ெப.(ப)_ெப.) தாேன $தி�ம.7.23.10.4 

 ெகா$ைலயி$ ேம@�_ெப.எ7.(ேம=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ப) கைள7 ெச=வ� எ� $தி�ம.7.23.11.1 

 எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) கட"பி�� இைறவ� அ% <*% $தி�ம.7.23.11.2 

 வ$ல ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ�ற மதி�த பி� 

அ$ல� $தி�ம.7.23.11.3 

 ெகா$ைல ெச= ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) 3றி"#_ெப.(3றி"#_ெப.) அறியாேத 

$தி�ம.7.23.11.4 

 சீவ� என7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�ன ேவ& இ$ைல $தி�ம.7.23.12.1 

 சீவனா, சிவனாைர அறிகில, $தி�ம.7.23.12.2 

 சீவனா, சிவனாைர அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� 

$தி�ம.7.23.12.3 

 சீவனா, சிவனா= இ*/ இ�"பேர $தி�ம.7.23.12.4 



 3ண விள 3 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) <�த" 

பிரா9� $தி�ம.7.23.13.1 

 மண விள 3 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ம� 

உயி, 3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.7.23.13.2 

 பண விள 3 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப$ 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) $தி�ம.7.23.13.3 

 கண விள 3 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க. காணி 

ஆ3ேம $தி�ம.7.23.13.4 

 அறிவா= அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) 

நி>கி_வி.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அவேன $தி�ம.7.23.14.1 

 ெபாறிவா= ஒழி�� எ>3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ேபாத� 

$தி�ம.7.23.14.2 

 அறிவா= அவ�றி� உ0 தானா 

அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.7.23.14.3 

 ெசறிD ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

சீவ9� ஆ3ேம $தி�ம.7.23.14.4 

 ஆ& ஆறி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேத9 3 

$தி�ம.7.23.15.1 

 ஆ& ஆறி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவி�தா� ேப, ந�தி $தி�ம.7.23.15.2 

 ஆ& ஆறி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ�ளா$ அறி�தபி� $தி�ம.7.23.15.3 

 ஆ& ஆ& 3 அ"#ற� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.7.23.15.4 



 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ�0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.23.16.1 

 அவ� ஆ� மல� ஐ��� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.23.16.2 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆன ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

தைல" பறிகி�றா, $தி�ம.7.23.16.3 

 நவ� ஆன த��வ� நாட கிலாேர $தி�ம.7.23.16.4 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� ஈச� நட��� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) உ�னா, 

$தி�ம.7.23.17.1 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� ஈச� 

நய��_வி.எ7.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊ*ட$ நா%டா, 

$தி�ம.7.23.17.2 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� ஈச� ந$ேலா, 3 அ�0 ந$க$ ஆ$ 

$தி�ம.7.23.17.3 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� நாடா,க0 நா0_ெப.(நா0_ெப.) விைன யாளேர 

$தி�ம.7.23.17.4 

 ஆக மத�தன ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) களி&_ெப.(களி&_ெப.) உள $தி�ம.7.24.1.1 

 ஆக மத�� அறிேயா/ அைண கி�றில $தி�ம.7.24.1.2 

 பாக9� ெம=�தைவ தா�� இைள�த பி� $தி�ம.7.24.1.3 

 ேயா3 தி���த$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அறிேயாேம $தி�ம.7.24.1.4 

 க��தி� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) N$ க�&  கா$ ெகா�தி" பாக� 

$தி�ம.7.24.2.1 



 தி��த�� பா= மா� திைக�� அ�றி" பாயா $தி�ம.7.24.2.2 

 எ���_ெப.(எ���_ெப.) உறேவ இ� கி�� ஆ>ேக $தி�ம.7.24.2.3 

 வ��தி9� அ�மா வழி நடவாேத $தி�ம.7.24.2.4 

 #ல� ஐ��� #0_ெப.(#0_ெப.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) #0_ெப.(#0_ெப.) 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ேம@�_ெப.எ7.(ேம=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.24.3.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) நB, ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) நB,ைம@� 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) $தி�ம.7.24.3.2 

 3ல�_ெப.(3ல�_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ேகா$ 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேம="பா� 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $தி�ம.7.24.3.3 

 உல� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேபா�வழி ஒ�ப� தாேன 

$தி�ம.7.24.3.4 

 அJ) உள சி>க�_ெப.(சி>க�_ெப.) அடவியி$ வா6வன $தி�ம.7.24.4.1 

 அJ)� ேபா= ேம=�த�� அJ)கேம #3� $தி�ம.7.24.4.2 

 அJசி� உகி�� எயி&� அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

இ*டா$ $தி�ம.7.24.4.3 

 எJசா� இைறவைன எ=த�� ஆேம $தி�ம.7.24.4.4 

 ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) அைம7ச�0 ெதா.V�& அ&வ,க0 $தி�ம.7.24.5.1 

 ஐவ�� ைம�த�� ஆள  க��வ, $தி�ம.7.24.5.2 

 ஐவ�� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) சின�ெதாேட நி�றி%$ $தி�ம.7.24.5.3 

 ஐவ, 3 இைற இ&��_வி.எ7.(இ&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ�ற 

கிேலாேம $தி�ம.7.24.5.4 



 ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கி$ேல� )ட,7 ேசாதிைய 

நா0_ெப.(நா0_ெப.) ெதா&� $தி�ம.7.24.6.1 

 ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கி$ேல� தி� ம>ைக@� 

அ>3 உள $தி�ம.7.24.6.2 

 ெவ$ல கி$ேல� #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ��ட� த�ைன@� $தி�ம.7.24.6.3 

 ெகா$ல நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3திைர_ெப.(3திைர_ெப.) 

ஒ�ேதேன $தி�ம.7.24.6.4 

 எ. இலி இ$லி உைட��_வி.எ7.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) இ�*/ அைற $தி�ம.7.24.7.1 

 எ. இலி இ$லிேயா/ ஏகி$ பிைழத�� $தி�ம.7.24.7.2 

 எ. இலி இ$லிேயா/ ஏகாைம கா 3 ேம$ $தி�ம.7.24.7.3 

 எ. இலி இ$ல� ஓ, இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.7.24.7.4 

 விதியி� ெப�வலி ேவைல K6 ைவய� $தி�ம.7.24.8.1 

 �தியி� ெப�வலி ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.7.24.8.2 

 மதியி� ெப�வலி மா9ட, வா6 ைக_ெப.(வா6 ைக_ெப.) $தி�ம.7.24.8.3 

 நிதியி� ெப�வலி நB,வலி தாேன $தி�ம.7.24.8.4 

 3*ட� ஒ��ழ� உ0ள� அைர �ழ� $தி�ம.7.25.01.1 

 வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) அைம�த� ஓ, வாவி@0 வா6வன $தி�ம.7.25.01.2 

 ப*டன மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) பல பரவ� வைல_ெப.(வைல_ெப.) ெகாண,�� 

$தி�ம.7.25.01.3 

 இ*டன� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) இனி ஏத� இேலாேம $தி�ம.7.25.01.4 



 கிட 3� உடலி$ கிள, இ�தி5ய� $தி�ம.7.25.02.1 

 அட க�� உ&� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) தாேன அமர� 

$தி�ம.7.25.02.2 

 விட 3 இர.%� #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) ேமD& சி�ைத $தி�ம.7.25.02.3 

 நட கி� 

நட 3�_ெப.எ7.(நட_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நட 3� 

அளேவ $தி�ம.7.25.02.4 

 அJ)� அட 3 அட 3 எ�ப, அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

இலா,_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.25.03.1 

 அJ)� அட 3� அமர�� அ>3 இைல $தி�ம.7.25.03.2 

 அJ)� அட கி$ அேசதன� ஆ� எ�& இ*/ $தி�ம.7.25.03.3 

 அJ)� அட கா அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறி�ேதேன $தி�ம.7.25.03.4 

 �ழ கி எ!வன �� மத ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $தி�ம.7.25.04.1 

 அட க அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) எ�9� ேகா*ைடைய ைவ�ேத� 

$தி�ம.7.25.04.2 

 பிைழ�தன ஓ%" ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேக/ ம.%  $தி�ம.7.25.04.3 

 ெகா!�தன ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 3ைல கி�ற வாேற $தி�ம.7.25.04.4 

 ஐ�தி$ ஒ/>கி$ அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.7.25.05.1 

 ஐ�தி$ ஒ/>கி$ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.7.25.05.2 

 ஐ�தி$ ஒ/>கி$ அர� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.7.25.05.3 



 ஐ�தி$ ஒ/>கி$ அ�0 உைடயாேர $தி�ம.7.25.05.4 

 ெப� க" பித�றி$ எ� ேப=�ேத, 

நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� $தி�ம.7.25.06.1 

 வி5�த ெபா�*3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) வி�� 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) 

$தி�ம.7.25.06.2 

 ெப� கி$ ெப� 3� )� கி$ )� 3� $தி�ம.7.25.06.3 

 அ��த�� அ�தைன ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா0வா, ேக $தி�ம.7.25.06.4 

 இைள கி�ற வா& அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ� 

உயி, ைவ�த $தி�ம.7.25.07.1 

 கிைள 3 ஒ�&� ஈசைன  ேக/இ$ #கேழா� $தி�ம.7.25.07.2 

 தைள  ெகா�ற நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஐJ) 

ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஒ/ க� $தி�ம.7.25.07.3 

 �ைள  ெகா.ட� அIவழி 

H>3�_ெப.எ7.(H>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பைட�ேத 

$தி�ம.7.25.07.4 

 பா=�தன Pத>க0 ஐ��� பட, ஒளி $தி�ம.7.25.08.1 

 சா,�தி/� ஞான� தறியினி$ P*/ இ*/ $தி�ம.7.25.08.2 

 ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0 ஆன�த� எ�9� 

அ�0 ெச=யி$ $தி�ம.7.25.08.3 

 ேவ=��_வி.எ7.(ேவ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0 ேமைல விதி அ� 

தாேன $தி�ம.7.25.08.4 

 நட கி�ற ந�திைய நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� உ�னி$ $தி�ம.7.25.09.1 



 பட, கி�ற சி�ைதைய" ைபய ஒ/ கி  $தி�ம.7.25.09.2 

 3றி  ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சி�ைத 3றிவழி 

ேநா கி$ $தி�ம.7.25.09.3 

 வட ெகா/ ெத�3 மன  ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) ஆேம $தி�ம.7.25.09.4 

 ெச�றன நாழிைக நா0க0 சில பல $தி�ம.7.25.10.1 

 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) நB0 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) நB, ேம$ எ!�� ஒ�� $தி�ம.7.25.10.2 

 ெவ�&_வி.எ7.(ெவ$_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ7.3றி.) #ல�க0 

விைர��_வி.எ7.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வி/மி�க0 

$தி�ம.7.25.10.3 

 3�& விழ அதி$ தா>க�� ஆேம $தி�ம.7.25.10.4 

 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இைச��" #னித� தி� 

ேமனிைய" $தி�ம.7.25.11.1 

 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ெச= மீ*ேட 

#ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ��� #�தி ஆ$ $தி�ம.7.25.11.2 

 நா$ திைச 3� பி�ைன யா� 3� நாதைன $தி�ம.7.25.11.3 

 ஊ�& ைக உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) ஒ�>க�� ஆேம 

$தி�ம.7.25.11.4 

 த5 கி�ற ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) சகள�தி� உ0ேள $தி�ம.7.25.12.1 

 அ5 கி�ற ஐவைர யா�� 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.7.25.12.2 

 சி5 கி�ற வா& சில பல ேபசி$ $தி�ம.7.25.12.3 



 வ5  ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ைம K6 வைர 

அ� ஆேம $தி�ம.7.25.12.4 

 ைக விடலா$ ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல க��தி� உ0 $தி�ம.7.25.13.1 

 எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அவைன இைசயினா$ 

ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) மி� $தி�ம.7.25.13.2 

 ஐவ�ைடய அவா வினி$ 

ேதா�றிய_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.25.13.3 

 ெபா= வ�ைடய #ல�கG� ஐ�ேத $தி�ம.7.25.13.4 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலா 2ட� 

உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) ஓராேதா� $தி�ம.7.26.1.1 

 கM இ�றி ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஆகம ெநறி காணா� $தி�ம.7.26.1.2 

 பணி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலா ேதா� பர நி�ைத ெச=ேவா� $தி�ம.7.26.1.3 

 அMவி� 3ண�ேதா� அச$ 3� ஆேம $தி�ம.7.26.1.4 

 ம�திர த�திர மா ேயாக ஞான�� $தி�ம.7.26.2.1 

 ப�த�� வ B/� த5சி��" பா,"பவ, $தி�ம.7.26.2.2 

 சி�தைன ெச=யா� ெதளிDயா� ஊ. ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.7.26.2.3 

 அ�தக, ஆேவா, அச$ 3� ஆேம $தி�ம.7.26.2.4 

 ஆ� ஆ& அறியாேதா�_3றி.வி.அ.ெப.(அறி_ெப.+ஆ�_எதி,.ம.+ஓ,_பட,.ப�.) 

2ட� அதி 2ட� $தி�ம.7.26.3.1 

 காம ஆதி நB>கா  கலதி கலதிக*3 $தி�ம.7.26.3.2 

 ஆமா அச�� அறிவி"ேபா� அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) இேலா�& $தி�ம.7.26.3.3 



 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) அல� அசன�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3ரவேன $தி�ம.7.26.3.4 

 க�பாய க�ப>க0 நB காம$ க�பி�தா$ $தி�ம.7.26.4.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 3�&� தன ேக பைக 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.26.4.2 

 ந� பா$ அர) 3� நா*/ 3� ேக/ எ�ேற $தி�ம.7.26.4.3 

 ��பாேல ந�தி ெமாழி�� ைவ�தாேன $தி�ம.7.26.4.4 

 3�ட, 3  ேகா$ கா*%7 

ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

3�ட,_ெப.(3�/_ெப.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.26.5.1 

 �ரM� பழ� 3ழி வ B6வா,க0 ��பி� $தி�ம.7.26.5.2 

 3�ட�� வ B6வா,க0 �� பி� அறேவ $தி�ம.7.26.5.3 

 3�ட�� வ B6வா, 3�டேரா/ ஆகிேய $தி�ம.7.26.5.4 

 தா0_ெப.(தா0_ெப.) த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அளி 3�_வி.எ7.(அளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தைலவேன ச�3� $தி�ம.7.27.01.1 

 தா0_ெப.(தா0_ெப.) த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) த�ைன 

அறிய� தர வ$ேலா� $தி�ம.7.27.01.2 

 தா0_ெப.(தா0_ெப.) த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) த��வா 

தBத��7 சா, சீவ� $தி�ம.7.27.01.3 

 தா$ த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பாச� தணி 3� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ச�ேத $தி�ம.7.27.01.4 

 தவிர ைவ�தா� விைன த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ%யா, ேகா0 $தி�ம.7.27.02.1 



 தவிர ைவ�தா� சிர�ேதா/ த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

$தி�ம.7.27.02.2 

 தவிர ைவ�தா� நம� H�வ, <*ட�_ெப.(<*ட�_ெப.) $தி�ம.7.27.02.3 

 தவிர ைவ�தா� பிறவி� �ய, தாேன $தி�ம.7.27.02.4 

 க&�த இ��ேப கனக� அ� ஆனா$ $தி�ம.7.27.03.1 

 மறி�� இ��#_ெப.(இ��#_ெப.) ஆகா வைக அ� ேபால  $தி�ம.7.27.03.2 

 3றி�த_ெப.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ"ேபாேத 3� அ�0 

ெப�றா$ $தி�ம.7.27.03.3 

 மறி��" பிறவியி$ வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அMகாேன 

$தி�ம.7.27.03.4 

 பாச�ைத நB கி" பரேனா/ த�ைன@� $தி�ம.7.27.04.1 

 ேநச�� நா% மல� அற நB 3 ேவா, $தி�ம.7.27.04.2 

 ஆ) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�3� ஆேவா, 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அ�&" $தி�ம.7.27.04.3 

 Pச�3 இர>3ேவா, ேபாத  3� அ�ேற $தி�ம.7.27.04.4 

 ேநய�ேத 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நிமல� 

மல� அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.27.05.1 

 ேநய�ைத ந$க வ$ேலா� நி�த� )�தேன $தி�ம.7.27.05.2 

 ஆய�தவ, த��வ� உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தா� 

க�ற $தி�ம.7.27.05.3 

 ேநய, 3 அளி"பவ� நB/� 3ரவேன $தி�ம.7.27.05.4 

 ப5சன ேவதி ப5சி�த� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.7.27.06.1 



 வ5ைசத�� ெபா� வைக 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மா ேபா$ $தி�ம.7.27.06.2 

 3� ப5சி�த 3வலய� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.7.27.06.3 

 தி5 மல� தB,��_வி.எ7.(தB,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிவகதி ஆேம 

$தி�ம.7.27.06.4 

 தாேன என நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�3� ச�நிதி 

$தி�ம.7.27.07.1 

 தாேன என நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெவளி"ப%$ $தி�ம.7.27.07.2 

 தாேன தைன" ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ேவ./� ச�, 

ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.7.27.07.3 

 ஊேன என நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓ,�� ெகா0 

உ�னிேல $தி�ம.7.27.07.4 

 வ�� வழி ேபா� வழி மாயா வழிைய  $தி�ம.7.27.08.1 

 க�வழி 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

காணா வழிைய" $தி�ம.7.27.08.2 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) வழியா ந�தி 

ேப)�_ெப.எ7.(ேப)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வழிைய  $தி�ம.7.27.08.3 

 3� வழிேய ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) <ட�� ஆேம 

$தி�ம.7.27.08.4 

 3� எ�பவேன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஆகம� <&� $தி�ம.7.27.09.1 

 பர இ�ப� ஆகி7 சிவேயாக� பாவி�� $தி�ம.7.27.09.2 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சி�ைத இ�றி உய, பாச� 

நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.27.09.3 

 வ� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 3ரவ� பா$ ைவ க�� ஆேம $தி�ம.7.27.09.4 

 ச��� அச��� சத ச��� தா�_த�.).(தா�_த�.).) கா*%7 $தி�ம.7.27.10.1 

 சி��� அசி��� சிவ பர�ேத ேச,��7 $தி�ம.7.27.10.2 

 )�த� அ)�த� அற7 )க� ஆன ெசா$ $தி�ம.7.27.10.3 

 அ�த� அ�0 3�வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) <றிேல 

$தி�ம.7.27.10.4 

 உ�றி/� ஐ� மல� பாச உண,வினா$ $தி�ம.7.27.11.1 

 ப�& அ& நாத� அ%யி$ பணிதலா$ $தி�ம.7.27.11.2 

 )�றிய_ெப.எ7.()�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேபத� �5ய� 2�றா$ 

வா*%� $தி�ம.7.27.11.3 

 த�பர� ேமD� ஓ, சாதக, ஆேம $தி�ம.7.27.11.4 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) இைறவ� இைறவி உட� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

$தி�ம.7.27.12.1 

 வ$லா, #ல9� வ��கா$ உயி, ேதா�றி7 $தி�ம.7.27.12.2 

 ெசா$லா மல� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) அட>கி இ*/ ஓ>கிேய $தி�ம.7.27.12.3 

 ெச$லா7 சிவ கதி ேச,த$_ெதா.ெப.(ேச,_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) விைளயா*ேட 

$தி�ம.7.27.12.4 

 ஈன" பிறவியி$ இ*ட� மீ*/ ஊ*%� $தி�ம.7.27.13.1 

 தான��0 இ*/� தைன ஊ*%� தா6�த�� $தி�ம.7.27.13.2 

 ஞான�தி� மீ*ட�� நா*ட�� வ B/உ�& $தி�ம.7.27.13.3 



 ேமான��0 ைவ�த�� ��த� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெச=ைகேய 

$தி�ம.7.27.13.4 

 அ�த� அ�ளி� விைளயா*/ இட�_ெப.(இட�_ெப.) சட� $தி�ம.7.27.14.1 

 சி�ெதா/ சி�� அற� ெதளிவி�த சீவைன7 $தி�ம.7.27.14.2 

 )�த9� ஆ கி� �ைட�� மல�திைன7 $தி�ம.7.27.14.3 

 ச��ட� ஐ� க�ம�� இ/� த�ைமேய $தி�ம.7.27.14.4 

 ஈ ச��வ� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ$ைல எ�& 

அ"#ற� $தி�ம.7.27.15.1 

 பாச�� உ0ேள எ�&� பாவி@� அ.ணைல $தி�ம.7.27.15.2 

 ேநச�� உ0ேள நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மல� எ� இைற $தி�ம.7.27.15.3 

 ேதச�ைத எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைவ�தாேன $தி�ம.7.27.15.4 

 மாணி க மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

மல,��_வி.எ7.(மல,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! ம.டல� 

$தி�ம.7.27.16.1 

 ஆணி" ெபா� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 அ�த� 

விைள�த� $தி�ம.7.27.16.2 

 ேபணி  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ.டா, பிற"# 

அ�& இ��தா,க0 $தி�ம.7.27.16.3 

 ஊM 3 இ��தா, உணராத மா கேள $தி�ம.7.27.16.4 

 அச�ெதா/ ச��� அச�� ச�� நB>க_3ைற.எ7.(நB>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.27.17.1 

 இைச�தி/ பாச" ப�& ஈ>3 அ& மாேற $தி�ம.7.27.17.2 



 அைச��_வி.எ7.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ� மாைய 

அM�தா9� ஆ>ேக $தி�ம.7.27.17.3 

 இைச� தா9� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அறிவி"ேபா� இைறேய $தி�ம.7.27.17.4 

 ஏ& ெநறிேய மல�ைத எ5�த$ ஆ$ $தி�ம.7.27.18.1 

 ஈ& இ$ உைரயா$ இ�ைள அ&�தலா$ $தி�ம.7.27.18.2 

 மா& இ$ ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� வா*டலா$ வ B/க $தி�ம.7.27.18.3 

 <& பரேன 3� வா� இய�பிேல $தி�ம.7.27.18.4 

 க. காணி இ$ எ�& க0ள� பல 

ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.28.01.1 

 க. காணி இ$லா இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ$ைல காM> கா$ $தி�ம.7.28.01.2 

 க. காணி ஆக  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� 

நி�றாைன  $தி�ம.7.28.01.3 

 க. காணி க.டா, களD_ெப.(களD_ெப.) ஒழி�தாேர $தி�ம.7.28.01.4 

 ெச=தா� அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) ெச!� 

கட$_ெப.(கட$_ெப.) வ*ட��" $தி�ம.7.28.02.1 

 ெபா=தா� மிகD� #ல�#� மனித,க0 $தி�ம.7.28.02.2 

 ெம=தா� உைர கி$ வி.ேணா,_ெப.(வி.ேணா,_ெப.) ெதாழ7 ெச=வ� 

$தி�ம.7.28.02.3 

 ைம தா6�� இல>3 மிட& உைடேயாேன $தி�ம.7.28.02.4 

 ப�தி வி�& உ./ பகைல  கழிவி/ $தி�ம.7.28.03.1 

 ம�தக, 3 அ�ேறா ம& பிற"# உ0ள� $தி�ம.7.28.03.2 

 வி��  3�& உ./ விைள #ல� பா6ெச=@� $தி�ம.7.28.03.3 



 பி�த, க*3 எ�&� பிற"# இ$ைல தாேன $தி�ம.7.28.03.4 

 வட 3 வட 3 எ�ப, ைவ�த� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல $தி�ம.7.28.04.1 

 நட க உ&வேர ஞான� இ$லாதா, $தி�ம.7.28.04.2 

 வட கி$ அட>கிய_ெப.எ7.(அட>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.7.28.04.3 

 அக�தி$ அட>3� அறிDைட ேயா, ேக $தி�ம.7.28.04.4 

 காய  3ழ"பைன  காய_3ைற.எ7.(கா=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நாடைன  $தி�ம.7.28.05.1 

 காய�தி� உ0ேள கம6கி�ற ந�திைய� $தி�ம.7.28.05.2 

 ேதய�� உேள எ>3� ேத%� தி5வ,க0 $தி�ம.7.28.05.3 

 காய�� உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க��� 

அறியாேர $தி�ம.7.28.05.4 

 க. காணி ஆகேவ ைக அக�ேத எ!� $தி�ம.7.28.06.1 

 க. காணி ஆக  க��� உ0 இ��தி/� $தி�ம.7.28.06.2 

 க. காணி ஆக  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வழி 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.28.06.3 

 க. காணி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) தாேன $தி�ம.7.28.06.4 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைற க�ேறா, 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைற $தி�ம.7.28.07.1 

 ம�னிய மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=ேவா, ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைற 

$தி�ம.7.28.07.2 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) உ�னி 

உண,�ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைற $தி�ம.7.28.07.3 

 எ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ஈச� இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) அறியாேர 

$தி�ம.7.28.07.4 

 காணாத க.ணி$ படலேம க. ஒளி $தி�ம.7.28.08.1 

 காணாதவ, க*3� காணாத அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ெவாளி $தி�ம.7.28.08.2 

 காணாதவ, க*3� க. ஆ� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க.ைண  

$தி�ம.7.28.08.3 

 காணா� க.டா, களD_ெப.(களD_ெப.) ஒழி�தாேர $தி�ம.7.28.08.4 

 பி�த� ம��தா$ ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

பிரகி�தி $தி�ம.7.28.09.1 

 உ=��_வி.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�&மா ேபா$ வழி அ�த� 

க. ஒளி $தி�ம.7.28.09.2 

 அ�த�ைம ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) ேபா$ ந�தி அ�0 தர7 

$தி�ம.7.28.09.3 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ெதளி�ேத� 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஒழி�ேதேன $தி�ம.7.28.09.4 

 பிரா� மய� ஆக" ெபய,�தன எ*/� $தி�ம.7.28.10.1 

 பரா� மய� எ�& எ.ணி" ப0ளி_ெப.(ப0ளி_ெப.) 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.7.28.10.2 

 )ரா மய� உ�னிய K6விைன யாள, $தி�ம.7.28.10.3 

 நிரா மய� ஆக நிைன"# ஒழி�தாேர $தி�ம.7.28.10.4 



 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�றி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆயிேனா, 3 $தி�ம.7.28.11.1 

 ஒ�&� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) ஒ�கா�� <%டா 

$தி�ம.7.28.11.2 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) எ�ேற உைர த�ேவா, 3 

எலா� $தி�ம.7.28.11.3 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இர.டா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஒ�ேறா/ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆனேத $தி�ம.7.28.11.4 

 உயி, அ� நி�றா$ உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) எ>3� 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.28.12.1 

 அய, அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) இ$ைல ஆ$ ஆ�ட$ 

வ B!�_ெப.எ7.(வ B6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.28.12.2 

 உயி�� உட�� ஒ�>கி  கிட 3� $தி�ம.7.28.12.3 

 பயி�� கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ள" பா>3 

அறியாேர $தி�ம.7.28.12.4 

 உயி, அ� ேவறா உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) எ>3� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.28.13.1 

 உயிைர அறியி$ உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.28.13.2 

 உயி, அ�& உடைல வி!>3� உண,ைவ $தி�ம.7.28.13.3 



 அய�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆ>3 

அறியாேர $தி�ம.7.28.13.4 

 உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஆணி ஒ.)ட, உ�தம சி�த� $தி�ம.7.28.14.1 

 நில ஆணி ஐ�தி� உ0 ேந, உற 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.28.14.2 

 சில ஆணி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராைன� $தி�ம.7.28.14.3 

 தைலவாணி ெச=வ� த�ைன அறிவேத $தி�ம.7.28.14.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�த� ஆ� என 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தனி7)ட, $தி�ம.7.28.15.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அ�த� ஆ= உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஆ= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, 

$தி�ம.7.28.15.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ�த� ஆ= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சி�றி�ப� 

நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ஒழி $தி�ம.7.28.15.3 

 ேகா� அ�த� இ$லா  3ண�� அ�0 ஆேம $தி�ம.7.28.15.4 

 உ� �த$ ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உயி, உ./ எ9� $தி�ம.7.28.16.1 

 க� �த$ ஈச� க��� அறிவா, இ$ைல $தி�ம.7.28.16.2 

 ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) �த$ ஏறிய_ெப.எ7.(ஏ&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

நாம� அற நி�றா$ $தி�ம.7.28.16.3 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) �த$ 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த��வ� ஆேம 

$தி�ம.7.28.16.4 

 இ�திய� அ�த  கரண� இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) உயி, 

$தி�ம.7.28.17.1 

 வ�தன K க உட$_ெப.(உட$_ெப.) அ�&� ஆன� $தி�ம.7.28.17.2 

 த�தி/� ஐ வித�தா$ த�#�ட9� $தி�ம.7.28.17.3 

 ��� உள ம�9� ஆ& ஆ& �%விேல $தி�ம.7.28.17.4 

 வி��" ெபாதிவா, விைரவி*/ நா�&வா, $தி�ம.7.29.01.1 

 அ�றத� வா6நா0 அறிகிலா" பாவிக0 $தி�ம.7.29.01.2 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) விைன�� உய, ஒ�&� 

அறிகிலா, $தி�ம.7.29.01.3 

 ��& ஒளிதBயி� �னிகி�ற வாேற $தி�ம.7.29.01.4 

 ேபா� சட  என" ேபாகி�ற� க./� $தி�ம.7.29.02.1 

 வா�ெச=� எ�ேனா மனித, ெப&வ� $தி�ம.7.29.02.2 

 நBதி உ0ேள நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மல� தா0_ெப.(தா0_ெப.) 

பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.02.3 

 ஆதிைய அ�பி$ அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கி$லா,கேள 

$தி�ம.7.29.02.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகா./ெந$_ெப.(ெந$_ெப.) 3��  ைகயைர ஊ*% 

$தி�ம.7.29.03.1 

 உட�பிைன ஓ�பி உயிரா� தி5வ, $தி�ம.7.29.03.2 



 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சார$_ெப.(சார$_ெப.) தழ$ ��/ ஏறி $தி�ம.7.29.03.3 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உடலா, கிட கி�ற வாேற $தி�ம.7.29.03.4 

 விைர��_வி.எ7.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�& நா$வ, 3 

ெம="பதி K6��_வி.எ7.(K6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.04.1 

 #ர�த க$ ஆ$ நிழ$_ெப.(நிழ$_ெப.) #.ணிய� 

ெசா�ன_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.04.2 

 பர� த�ைன ஓரா" பழி ெமாழி யாள, $தி�ம.7.29.04.3 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஆக ஒ�>கி நி�றா,கேள 

$தி�ம.7.29.04.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

#க!�_ெப.எ7.(#க6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நிைற தவ�� 

உ.ைம@� $தி�ம.7.29.05.1 

 எ�&� எ� ஈச� அ%யவ, ேக 

ந$3�_ெப.எ7.(ந$3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.05.2 

 அ�றி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

ேதெவ�& $தி�ம.7.29.05.3 

 3�& ைகயாேல 3ைற" ப*ட வாேற $தி�ம.7.29.05.4 

 இ�ப�� உேள பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�ப�� 

உேள வள,��_வி.எ7.(வள,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.06.1 

 இ�ப�� உேள நிைன கி�ற இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

மற��_வி.எ7.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.06.2 

 ��ப�� உேள சில,_ெப.(சில,_ெப.) ேசா ெறா/ <ைற எ�& $தி�ம.7.29.06.3 



 ��ப�� உேள நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) H>3 

கி�றா,கேள $தி�ம.7.29.06.4 

 ெப&த�3 அ5ய பிறவிைய" ெப�&� $தி�ம.7.29.07.1 

 ெப&த�3 அ5ய பிரா� அ% ேபணா, $தி�ம.7.29.07.2 

 ெப&த�3 அ5ய பிராணிக0 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.7.29.07.3 

 ெப&த�3 அ5ய� ஓ, ேப, இழ�தாேர $தி�ம.7.29.07.4 

 ஆ,வ மன�� அளD இ$ இளைம@� $தி�ம.7.29.08.1 

 ஈர�� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) எ�& இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உ& கால��� 

$தி�ம.7.29.08.2 

 தBர_3ைற.எ7.(தB,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ�வ� ஓ, காம� 

ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.7.29.08.3 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

மற��_வி.எ7.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி�தா,கேள $தி�ம.7.29.08.4 

 இ"_)*.(இ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப5ேச இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ஞாயி&_ெப.(ஞாயி&_ெப.) ேபா$ உ� $தி�ம.7.29.09.1 

 அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப5) அ>கியி� உ0 உைற அ�மாைன 

$தி�ம.7.29.09.2 

 இ"_)*.(இ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப5ேச கமல�� உைற ஈசைன $தி�ம.7.29.09.3 

 ெம=" ப5ேச வினவா� இ��ேதாேம $தி�ம.7.29.09.4 

 <ட கி$லா, 3� ைவ�த 3றி க./ $தி�ம.7.29.10.1 

 நாட கி$லா, நய�_ெப.(நய�_ெப.) ேபசி� தி5வ,க0 $தி�ம.7.29.10.2 



 பாட_3ைற.எ7.(பா/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கி$லா, 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப5) 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.10.3 

 ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ேப& எ� ஆேம $தி�ம.7.29.10.4 

 ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) நிைற��_வி.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ>3 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) )ட, $தி�ம.7.29.11.1 

 நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) எ�பிரா� எ�& நாதைன நா0_ெப.(நா0_ெப.) ெதா&� 

$தி�ம.7.29.11.2 

 �J)�_ெப.எ7.(�J)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அளD� ெதா!மி� 

ெதாழா வி%$ $தி�ம.7.29.11.3 

 அJ) அ�& வி*ட� ஓ, ஆைண@� ஆேம $தி�ம.7.29.11.4 

 மி�க மனித, மி ேகா, பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $தி�ம.7.29.12.1 

 ஒ�வ,_ெப.(ஒ�வ,_ெப.) ெச= அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�னாத� இ$ைல 

$தி�ம.7.29.12.2 

 ப�3வேரா/ அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) பா,"பய� ெகா0வ, 

$தி�ம.7.29.12.3 

 தி� ம� மாதவ� ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உண,�தாேர $தி�ம.7.29.12.4 

 நBதி இேலா, ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெபா� ேபா$ 

இைறவைன7 $தி�ம.7.29.13.1 



 ேசாதியி$ ஆ�� ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறிவா, இ$ைல $தி�ம.7.29.13.2 

 ஆதி பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�& அமர, பிரா� எ�& $தி�ம.7.29.13.3 

 நாதிேய ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ� நா/கி�ேறேன 

$தி�ம.7.29.13.4 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மல, அைள�� 

இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உற வ./_ெப.(வ./_ெப.) $தி�ம.7.29.14.1 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இைழ கி�ற ெப�றிைம 

ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.7.29.14.2 

 வ�� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) Fகரா� வா=#3 ேதைன $தி�ம.7.29.14.3 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ேதைன யா�� 

அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கிலாேர $தி�ம.7.29.14.4 

 க��� அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) கழி�தன 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $தி�ம.7.29.15.1 

 அ��தி உ0ளா� அமரா பதி நாத� $தி�ம.7.29.15.2 

 ஒ��த� உ0ளா� உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா5.) உயி, 3 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.7.29.15.3 

 வ��தி நி$லா� வ! 3 கி�றாேர $தி�ம.7.29.15.4 

 3தி��_வி.எ7.(3தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓ%" ேபாகி�ற <�ற�� 

சா,வா= $தி�ம.7.29.16.1 

 விதி�தன நா*கG� வ B6��_வி.எ7.(வ B6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கழி�த_ெப.எ7.(கழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.16.2 

 அதி,�� இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� ெச=தி, 

ஆ&தி, ஆகி$ $தி�ம.7.29.16.3 



 ெகாதி கி�ற <ழி$ �/"# இடலாேம $தி�ம.7.29.16.4 

 கைர அ�3 ஆறா  கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

விைள�த_ெப.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.17.1 

 திைர அ�கா ��ன� ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.7.29.17.2 

 வைர அ�3 ஊறிய மாதவ� ேநா கி� $தி�ம.7.29.17.3 

 நைர உ�வா7 ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நா0_ெப.(நா0_ெப.) இலவாேம $தி�ம.7.29.17.4 

 வரD_ெப.(வரD_ெப.) அறிவாைன 

மய>கி_வி.எ7.(மய>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

ஞால�� $தி�ம.7.29.18.1 

 இரD_ெப.(இரD_ெப.) அறிவாைன எ!� )ட,7 ேசாதிைய $தி�ம.7.29.18.2 

 அரD அறிவா, �� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) எ�& 

$தி�ம.7.29.18.3 

 விரD அறியாமேல ேம$ ைவ�த வாேற $தி�ம.7.29.18.4 

 மற��_வி.எ7.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி ம._ெப.(ம._ெப.) மிைச 

ம�னா" பிறவி $தி�ம.7.30.01.1 

 இற��_வி.எ7.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழி கால��� ஈசைன 

உ03� $தி�ம.7.30.01.2 

 பற�� அலம�� ப/�ய, தB,"பா� $தி�ம.7.30.01.3 

 சிற�த_ெப.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சிவ ெநறி சி�ைத ெச=யேீர 

$தி�ம.7.30.01.4 



 ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அளD� ெச���மி� 

சி�ைதைய $தி�ம.7.30.02.1 

 வ$ல ப5சா$ உைரமி�க0 வா=ைமைய $தி�ம.7.30.02.2 

 இ$ைல எனி9� ெப5�_ெப.(ெப5�_ெப.) உள� எ� இைற $தி�ம.7.30.02.3 

 ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) வர� ெநறி நா/மி� நBேர $தி�ம.7.30.02.4 

 ஒ�ேற 3ல�� ஒ�வேன ேதவ9� $தி�ம.7.30.03.1 

 ந�ேற நிைனமி� நம� இ$ைல நாணாேம $தி�ம.7.30.03.2 

 ெச�ேற #3� கதி இ$ைல F�_தி5.(F�_��.ஒ�.) சி�த�� $தி�ம.7.30.03.3 

 நி�ேற நிைல ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நB, 

நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ=மிேன $தி�ம.7.30.03.4 

 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ெசய� 

த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) கயிைல" ெபா�"பைன $தி�ம.7.30.04.1 

 நா$ திைச 3� ந/வா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ந�பைன  $தி�ம.7.30.04.2 

 கா�&_ெப.(கா�&_ெப.) 

இைச 3�_ெப.எ7.(இைச_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கம6 ஆ ைகைய  ைக ெகா./ $தி�ம.7.30.04.3 

 <�& உைத�தா� த�ைன  <றி_வி.எ7.(<&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ=மி�ேன $தி�ம.7.30.04.4 

 இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) காய� 

நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இனி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

காய�தி$ $தி�ம.7.30.05.1 

 # 3" பிறவாம$ ேபா� வழி நா/மி� $தி�ம.7.30.05.2 



 எ கால�� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எம 3_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+ 3_ெகா.ேவ.) ஆன� எ� $தி�ம.7.30.05.3 

 அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) உ�ன அ�0 ெபறலாேம 

$தி�ம.7.30.05.4 

 ேபாகி�ற ஆேற #3கி�ற அ"ெபா�0 $தி�ம.7.30.06.1 

 ஆகி�ற ேபா�� அர� அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

உள� $தி�ம.7.30.06.2 

 சாகி�ற ேபா�� தைலவைன நா/மி� $தி�ம.7.30.06.3 

 ஆகி�ற அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) அ கைர 

ஆ3ேம $தி�ம.7.30.06.4 

 பற கி�ற ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) உற 

ேவ.%�_நி.எ7.(ேவ./_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.30.07.1 

 இற கி�ற கால��� ஈசைன உ03� $தி�ம.7.30.07.2 

 சிற"ெபா/ ேச��_ெப.எ7.(ேச,-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவ கதி 

பி�ைன" $தி�ம.7.30.07.3 

 பிற"# ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலாைம@� ேப, உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.7.30.07.4 

 <%@� நி�&� ெதா!�_வி.எ7.(ெதா!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� 

இைறவைன" $தி�ம.7.30.08.1 

 பா% உேள நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணிமி�க0 $தி�ம.7.30.08.2 

 ஆ% உேள நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ெச=வா,க*3 $தி�ம.7.30.08.3 



 நB%ய_ெப.எ7.(நB/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஈ�&" ப)_ெப.(ப)_ெப.) அ� 

ஆேம $தி�ம.7.30.08.4 

 வி/கி�ற சீவனா, ேம$ எ!� ேபா� $தி�ம.7.30.09.1 

 ந/ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நா/ மி� நாத� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $தி�ம.7.30.09.2 

 ெக/கி�ற வ$ விைன ேக/இ$ #கேழா� $தி�ம.7.30.09.3 

 இ/கி�றா� உ�ைம இைமயவ ேராேட $தி�ம.7.30.09.4 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உ&வ B, அறி�ேத எ� இைறவைன $தி�ம.7.30.10.1 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ&வ B, தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெம= ஞான��" 

$தி�ம.7.30.10.2 

 ப.#_ெப.(ப.#_ெப.) உ&வ B, பிறவி� ெதாழிேல 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.7.30.10.3 

 ��#_ெப.(��#_ெப.) உ& பாச�� உைழ�� ஒழி�தBேர $தி�ம.7.30.10.4 

 ேம� ெகா0ள$ ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஓ, ெம=�தவ� 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.7.30.11.1 

 ேம� ெகா0ள$ ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஓ, ெம=�தாG� 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.7.30.11.2 

 ேம� ெகா0ள$ ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஓ, ெம=� ெநறி 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.7.30.11.3 

 ேம� ெகா0ள$ ஆ� வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) 

ேவ.%_வி.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�ேறா, ேக 

$தி�ம.7.30.11.4 



 சா,�தவ, 3 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

ெகா/ 3�_ெப.எ7.(ெகா/_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தழ$ வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.7.30.12.1 

 ேப,�� அவ, 3 இ�னா" பிறவி ெகா/�தி/� $தி�ம.7.30.12.2 

 <,��_வி.எ7.(<,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அவ, ேக 3ைரகழ$ 

கா*%/� $தி�ம.7.30.12.3 

 ேச,�தவ, ேதவைர7 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உண, 

வாேர $தி�ம.7.30.12.4 

 ��திைய ஞான�ைத �� தமி6 ஓைசைய $தி�ம.7.30.13.1 

 எ�தைன கால�� ஏ��வ, ஈசைன $தி�ம.7.30.13.2 

 ெந=� தைல" பா$ ேபா$ நிமல9� அ>3 உள� $தி�ம.7.30.13.3 

 அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த� ேசாதி அ� வி��பாேர $தி�ம.7.30.13.4 

 நியம�த� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மல� ைவ�த $தி�ம.7.30.14.1 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ�தைன எ�& ஒ�வ�� ேதறா, $தி�ம.7.30.14.2 

 பவம�திேல வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பா=கி�ற� 

அ$லா$ $தி�ம.7.30.14.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�ைத ஒ�&� 

ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கி$லாேர $தி�ம.7.30.14.4 

 இ>3 இ�ைத வா6D� எைன�ேதா, அகித�� $தி�ம.7.30.15.1 

 �J) ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கால��� H= 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ.ணைன $தி�ம.7.30.15.2 

 விJச�� உைற@�_ெப.எ7.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) விகி,தா 

என நி�ைன $தி�ம.7.30.15.3 



 நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) அ�றவ, 3 அ�றி நாட ஒ.ணாேத $தி�ம.7.30.15.4 

 பJச�� ஆ� #வி ச�3� பா$ ��னி $தி�ம.7.30.16.1 

 வJசக, ஆனவ, ைவகி$ அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) த�ைம 

$தி�ம.7.30.16.2 

 அJ)வ� நாத� அ� நரக�� இ/� $தி�ம.7.30.16.3 

 ெசJச நி�ேபாைர� ெத5சி க7 சி�திேய $தி�ம.7.30.16.4 

 சிவைன வழி ப*டா, எ. இலா� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $தி�ம.7.30.17.1 

 அவைன வழி ப*/ அ>3 ஆ� ஆ& ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல 

$தி�ம.7.30.17.2 

 அவைன வழி ப*/ அ>3 ஆ� ஆ& கா*/� $தி�ம.7.30.17.3 

 3�ைவ வழி ப%$ <ட�� ஆேம $தி�ம.7.30.17.4 

 நர�� )ர�� ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� ந.ணி  $தி�ம.7.30.18.1 

 க�>_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) களாேல கழிதலி$ க./ $தி�ம.7.30.18.2 

 3� எ�பவ� ஞானி ேகா� இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) ஆனா$ 

$தி�ம.7.30.18.3 

 பர� எ�ற$ அ�றி" பக, ஒ�&� இ�ேற $தி�ம.7.30.18.4 

 ஆ* ெகா.டவ, தனிநாயக� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உற $தி�ம.7.30.19.1 

 ேம� ெகா.டவ, விைன ேபா= அற நா0_ெப.(நா0_ெப.) ெதா&� $தி�ம.7.30.19.2 

 நB, கி�ற ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) சைட நBள� உ�வ�தி� $தி�ம.7.30.19.3 

 ேம$ ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வா& அைல 

வ Bவி�� உளாேன $தி�ம.7.30.19.4 

 காய" ைப ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) சர 3" பல உள $தி�ம.8.01.01.1 



 மாய" ைப ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ ம�&� ஓ, ைப உ./ $தி�ம.8.01.01.2 

 காய" ைப 3 உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க0வ� 

#ற"ப*டா$ $தி�ம.8.01.01.3 

 மாய" ைப ம.ணா மய>கிய_ெப.எ7.(மய>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வாேற $தி�ம.8.01.01.4 

 அ�த� அைம�த_ெப.எ7.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

உட$_ெப.(உட$_ெப.) இ� <றினி$ $தி�ம.8.01.02.1 

 )�த� அ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) K 3ம� 

ெசா$�>கா$ $தி�ம.8.01.02.2 

 ச�த ப5ச Yப ரச க�த� $தி�ம.8.01.02.3 

 #�திமா� ஆ>கார� #5 அ*ட காயேம $தி�ம.8.01.02.4 

 எ*%னி$ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�தி5ய> கG� 

$தி�ம.8.01.03.1 

 க*%ய 2�&_ெப.(2�&_ெப.) கரண�� ஆயி/� $தி�ம.8.01.03.2 

 ஒ*%ய பாச� உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) அ� ஆகேவ $தி�ம.8.01.03.3 

 க*% அவி6�தி/� க. Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) காMேம $தி�ம.8.01.03.4 

 இரத� உதிர� இைற7சி ேதா$ ேமைத $தி�ம.8.01.04.1 

 ம�விய அ�தி வ!�ெபா/ ம7ைச $தி�ம.8.01.04.2 

 பரவிய_ெப.எ7.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ) கில� பா6 ஆ� உபாதி 

$தி�ம.8.01.04.3 

 உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) அலா$ உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

எனலாேம $தி�ம.8.01.04.4 



 ஆேர அறிவா, அ%யி� ெப�ைமைய $தி�ம.8.01.05.1 

 யாேர அறிவா, அ>3 அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.8.01.05.2 

 யாேர அறிவா, அ&ப�� எ*/ ஆ ைகைய $தி�ம.8.01.05.3 

 யாேர அறிவா, அ%  காவ$_ெப.(காவ$_ெப.) ஆனேத $தி�ம.8.01.05.4 

 எ. சா. அளவா$ எ/�த_ெப.எ7.(எ/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

உட�# 3 உ0 $தி�ம.8.01.06.1 

 க. கா$ உடலி$ கர கி�ற ைககளி$ $தி�ம.8.01.06.2 

 #. கா$ அ&ப�� எ*/ ஆ ைக #ண, கி�ற $தி�ம.8.01.06.3 

 ந. பா$ உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) த�னா$ உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.8.01.06.4 

 உட�# 3� நா� 3� உயி, ஆய சீவ� $தி�ம.8.01.07.1 

 ஒ/>3� பரேனா/ ஒழியா" பிரம� $தி�ம.8.01.07.2 

 கட�ெதா& நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கண 3 அ� 

கா*% $தி�ம.8.01.07.3 

 அட>கிேய அ�ற� ஆ, அறிவாேர $தி�ம.8.01.07.4 

 ஆ& அ�த� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ந/Dட� <%னா$ 

$தி�ம.8.01.08.1 

 ேதறிய 2 ஆ&� சி  எ�& இ��தி/� $தி�ம.8.01.08.2 

 <&� கைலக0 பதிென*/� <%ேய $தி�ம.8.01.08.3 

 ஊ&� உட�ைப உயி, உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) எ.Mேம $தி�ம.8.01.08.4 

 ெம=யினி$ Hல� மி3�த �க�ைத@� $தி�ம.8.01.09.1 



 ெபா=யினி$ K க� ெபா���� உடைல@� $தி�ம.8.01.09.2 

 ைகயினி$ �$லி அ� கா*/� உடைல@� $தி�ம.8.01.09.3 

 ஐய� அ% 30 அட>3� உட�ேப $தி�ம.8.01.09.4 

 கா@� க/� ப5 கா$ ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வா>க$ ேபா$ $தி�ம.8.01.10.1 

 ேசய இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ.ைம_ெப.(அ.ைம_ெப.) ெச$லD� வ$ல� 

$தி�ம.8.01.10.2 

 காய� �கி, ேபா,ைவ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) வி*/ ஆ>3 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ*/ $தி�ம.8.01.10.3 

 ஏ@� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) எ�ன ஏ=�தி/� காயேம 

$தி�ம.8.01.10.4 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ5 ேபா�� 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) அ.டச� $தி�ம.8.01.11.1 

 ஆக நனாவி$ கனா_ெப.(கனா_ெப.) 

மற��_வி.எ7.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ$ல� $தி�ம.8.01.11.2 

 ேபாக�� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அர� 

அ�ளாேல ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.01.11.3 

 ஏ3� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�பய� உ.Mேம $தி�ம.8.01.11.4 

 உ./ நரக )வ, க�தி$ உ0ளன $தி�ம.8.01.12.1 

 க./ வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) K க� காரண 

மா7 ெசல" $தி�ம.8.01.12.2 

 ப./ ெதாடர" பரகாய ேயாகி ேபா$ $தி�ம.8.01.12.3 



 பி.ட�_ெப.(பி.ட�_ெப.) எ/ 3� 

_ெப.எ7.(எ/_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிற"# இற"# 

எ=திேய $தி�ம.8.01.12.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�பர� தா>கிேனா� 

$தி�ம.8.01.13.1 

 ஆன அைவ மா�றி" பரம�� அைட�தி/� $தி�ம.8.01.13.2 

 ஏைன உயி, விைன 3 எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெச�&� $தி�ம.8.01.13.3 

 வா9� நில9� #3��� வ���ேம $தி�ம.8.01.13.4 

 ஞானி 3  காய� சிவேம_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா5.) த9வா� அJ $தி�ம.8.01.14.1 

 ஞானி 3  காய� உட�ேப அ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.01.14.2 

 ேம$ நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேயாகி 3 வி��D� நாத�� $தி�ம.8.01.14.3 

 ேமானி 3  காய� �" பா6 ெக*ட ��திேய $தி�ம.8.01.14.4 

 விJஞான� ேதா, 3 ஆணவேம மி3த9 $தி�ம.8.01.15.1 

 எJஞான� ேதா, 3� த9 மாைய தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�ப 

$தி�ம.8.01.15.2 

 அJஞான� ேதா, 3  க�ம� த9 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.01.15.3 

 ெம= ஞான� ேதா, 37 சிவ த9 ேமDேம $தி�ம.8.01.15.4 

 மல� எ�& உட�ைப மதியாத ஊம, $தி�ம.8.01.16.1 

 தல� எ�& ேவ& த5�தைம க.R, $தி�ம.8.01.16.2 



 நல�_ெப.(நல�_ெப.) எ�& இதைனேய நா% இ� கி$ $தி�ம.8.01.16.3 

 பல� உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) காய�தி$ 

ப�&�_ெப.எ7.(ப�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அ.ட�ேத $தி�ம.8.01.16.4 

 ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) வசன�� வா 3� அனாதிக0 $தி�ம.8.01.17.1 

 ெம$ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) விைளயா/� விமல� அக�திேல $தி�ம.8.01.17.2 

 அ$ல ெசவி ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) ஆதி மன�ைத@� $தி�ம.8.01.17.3 

 ெம$ல� த5�தா, �க�தா, பசி�ேத $தி�ம.8.01.17.4 

 ப. ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) பயி�� வசன�� $தி�ம.8.02.1.1 

 வி._ெப.(வி._ெப.) ஆ� பிராண� 

விள>கிய_ெப.எ7.(விள>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�த�� 

$தி�ம.8.02.1.2 

 #. ஆ� உடலி$ ெபா���_வி.(ெபா���_வி.) மன�ைத@� $தி�ம.8.02.1.3 

 அ.ணா�� பா, க_3ைற.எ7.(பா,  _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அழி@� உட�ேப 

$தி�ம.8.02.1.4 

 அழிகி�ற ஓ, உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெசவி க. $தி�ம.8.02.2.1 

 கழிகி�ற கா$ அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) விரத>க0 தான� $தி�ம.8.02.2.2 

 ெமாழிகி�ற வா 3 �%கி�ற நா% $தி�ம.8.02.2.3 

 ஒழிகி�ற ஊ9 3 உ& �ைண இ$ைலேய $தி�ம.8.02.2.4 

 இைல ஆ� இைடயி$ எ!கி�ற காம $தி�ம.8.02.3.1 



 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) வாய ெந�ச��_ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ��_சா5.) 263� 

உள��� $தி�ம.8.02.3.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆய மி� உட$_ெப.(உட$_ெப.) தா>கி� தி5@� 

$தி�ம.8.02.3.3 

 சிைல ஆய சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) சிவ �� இைட ேக $தி�ம.8.02.3.4 

 ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ம�திைம ஆன� சா கிர� $தி�ம.8.03.01.01.1 

 ைக க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப$ நா�கி$ க./ 

அ> கனா_ெப.(கனா_ெப.) எ�ப, $தி�ம.8.03.01.01.2 

 ெபா= க./ இலாத #�ட� இதய�_ெப.(இதய�_ெப.) )!ைன $தி�ம.8.03.01.01.3 

 ெம= க.டவ� உ�தி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

�5யேம $தி�ம.8.03.01.01.4 

 �"பேதா/ ஆறி� �த$ நனா ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஆக7 $தி�ம.8.03.01.02.1 

 ெச" பதி� நா�கா=� திக6�� இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.01.02.2 

 அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பதி 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நியதி �தலாக7 

$தி�ம.8.03.01.02.3 

 ெச"#� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஈ& ஆ=� 

ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0ள Bேர $தி�ம.8.03.01.02.4 

 இ�திய� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) மா�திைர $தி�ம.8.03.01.03.1 

 ம�திர� ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா�த� 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��� $தி�ம.8.03.01.03.2 



 அ�த  கரண� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா�3� ஆ�மாD� $தி�ம.8.03.01.03.3 

 ப�த அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ச கர" பா$ அ� ஆ3ேம $தி�ம.8.03.01.03.4 

 பா, அ� ெபா�ைம ப)ைம_ெப.(ப)ைம_ெப.) உைடய� $தி�ம.8.03.01.04.1 

 நB, அ� ெவ.ைம ெச�ைம ெந�"#_ெப.(ெந�"#_ெப.) அ� $தி�ம.8.03.01.04.2 

 கா, அ� மா�த� க�"ைப உைடய� $தி�ம.8.03.01.04.3 

 வானக� Hம� மைற��_வி.எ7.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேர 

$தி�ம.8.03.01.04.4 

 Pத>க0 ஐ��� ெபாறி அைவ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உG� $தி�ம.8.03.01.05.1 

 ஏத� பட� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #றநிைல $தி�ம.8.03.01.05.2 

 ஓ� மல� 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆதாரேமா/ 

$தி�ம.8.03.01.05.3 

 ஆதி அவ�ைத  க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ெதா.V�& ஆேற $தி�ம.8.03.01.05.4 

 இட_3ைற.எ7.(இ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வைக ெசா$லி$ இ�ப�� அJ) 

ஆைன $தி�ம.8.03.01.06.1 

 ப/ பர ேசைன@� பா= ப5 ஐ��� $தி�ம.8.03.01.06.2 

 உைடயவ� ம�திைம உ0 உ& நா$வ, $தி�ம.8.03.01.06.3 

 அைடய_3ைற.எ7.(அைட_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) 

கைட ஐ�ெதா/ நா�ேக $தி�ம.8.03.01.06.4 

 உட�#� உட�#� உட�ைப� 

த!வி_வி.எ7.(த!D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.01.07.1 



 உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) இைட 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உயிைர 

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

$தி�ம.8.03.01.07.2 

 உட�ெபா/ உயி, இைட ந*#_ெப.(ந*#_ெப.) அறியாதா, $தி�ம.8.03.01.07.3 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) #3 நா=_ெப.(நா=_ெப.) ேபா$ மய>3_ஏவ.(மய>3_வி.) 

கி�றாேர $தி�ம.8.03.01.07.4 

 இ� கி�ற வா& ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அறிகில, ஏைழக0 $தி�ம.8.03.01.08.1 

 �� 3� அசைபைய மா�றி �க��_வி.எ7.(�க_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.01.08.2 

 க� ெகா./ காமா5 சார �க�_ெப.(�க�_ெப.) 

ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.01.08.3 

 உ�  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெதா க 

உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஒழியாேத $தி�ம.8.03.01.08.4 

 ஒளி�தி*/ இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஒ�பதினாைல $தி�ம.8.03.01.09.1 

 அளி�தன� எ� உ0ேள ஆறிய� 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.01.09.2 

 அளி 3�_வி.எ7.(அளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

கைலகளி� அ&ப�� $தி�ம.8.03.01.09.3 

 ஒளி�தி*/ ைவ�தா� ஒ/>கிய_ெப.எ7.(ஒ/>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சி�ேத $தி�ம.8.03.01.09.4 

 ம.ணினி$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) மல, நB�� அ>கா3� $தி�ம.8.03.01.10.1 

 ெபா�னினி$ அ>கி #க6 வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) 

$தி�ம.8.03.01.10.2 



 ம�9 மேனா #�தி ஆ>கார� ஓ, ஒ�றா= $தி�ம.8.03.01.10.3 

 உ�னி� �%�த_ெப.எ7.(�%_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Pத சயேம $தி�ம.8.03.01.10.4 

 ��னி 3 ஒ�மக� 2,�தி 3 இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) $தி�ம.8.03.01.11.1 

 வ�னி 3 2வ, வ�ைவ 3 நா$வ, $தி�ம.8.03.01.11.2 

 க�னி 3" பி0ைளக0 ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) �னா0 இ$ைல $தி�ம.8.03.01.11.3 

 க�னிைய  க�னிேய காதலி�தாேள $தி�ம.8.03.01.11.4 

 க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கனD_ெப.(கனD_ெப.) 

ஐ��� கல�தன தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஐ��� 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.01.12.1 

 உ.டன நா�3� ஒ�>ேக உண,�தபி� $தி�ம.8.03.01.12.2 

 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) அ� ஆகி" 

பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வியா கிர�� $தி�ம.8.03.01.12.3 

 அ.ட�� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ= 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.8.03.01.12.4 

 நி�றவ� நி�க" பதினாலி$ ப�� நB�� $தி�ம.8.03.01.13.1 

 ஒ�றிய அ�த  கரண>க0 நா�3ட� $தி�ம.8.03.01.13.2 

 ம�& கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மைன 

வா6 ைக_ெப.(வா6 ைக_ெப.) வாதைன $தி�ம.8.03.01.13.3 

 க�றிய க.ட�தி$ க.டா� கனD_ெப.(கனD_ெப.) அேத $தி�ம.8.03.01.13.4 

 தான� இழ��_வி.எ7.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தனி # 3 இதய�� 

$தி�ம.8.03.01.14.1 



 மான� அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மதி ெக*/ மா$ 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.01.14.2 

 ஆன வி5D அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) விய�த�தி� $தி�ம.8.03.01.14.3 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

)!�திய� ஆேம $தி�ம.8.03.01.14.4 

 )!ைனைய7 ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உள 

2�&_ெப.(2�&_ெப.) உட� கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) $தி�ம.8.03.01.15.1 

 ெக!மிய சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) பிராண� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) $தி�ம.8.03.01.15.2 

 ஒ!க  கமல�தி� உ0ேள இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.01.15.3 

 வி!ம" ெபா�Gட� ேமவி நி�றாேன $தி�ம.8.03.01.15.4 

 தான�� எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) த� 3� �5ய�தி� 

$தி�ம.8.03.01.16.1 

 வான��_ெப.(வான�_ெப.+அ��_சா5.) 

எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேபா= ைவய� பிறகி*/  

$தி�ம.8.03.01.16.2 

 கான��_ெப.(கான��_ெப.) எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

க��தி� தைலயிேல $தி�ம.8.03.01.16.3 

 ஊன�� அவி�ைத வி*/ ஊமனி� நி�றாேன $தி�ம.8.03.01.16.4 

 ஊைம எ!�ெதா/ ேப)�_ெப.எ7.(ேப)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

எ!�� உறி$ $தி�ம.8.03.01.17.1 

 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அக�தினி$ அJ)� அட>கி/� $தி�ம.8.03.01.17.2 



 ஓமய� உ�ற� உ0 ஒளி ெப�ற� $தி�ம.8.03.01.17.3 

 நாமய� அ�ற� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அறிேயாேம $தி�ம.8.03.01.17.4 

 �5ய� இ�"ப�� சா கிர�� உ0ேள $தி�ம.8.03.01.18.1 

 ந5க0 பதினா�� நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) உ./ ெச�தன $தி�ம.8.03.01.18.2 

 ப5ய_3ைற.எ7.(ப5_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) #ரவி@� பாறி" பற�த� 

$தி�ம.8.03.01.18.3 

 �5ய� இற�த_ெப.எ7.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணாேத $தி�ம.8.03.01.18.4 

 மாறா மல� ஐ�தா� ம�9� அவ�ைதயி� $தி�ம.8.03.01.19.1 

 ேவ& ஆய மாயா அF கரண ஆதி 3 இ>3 $தி�ம.8.03.01.19.2 

 ஈ& ஆகாேத எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ�.) உயி�� 

பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ&�� $தி�ம.8.03.01.19.3 

 ஆறாத வ$ விைனயா$ அ% உ.Mேம $தி�ம.8.03.01.19.4 

 உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ஊ/ ஆடா� ஊ*%/� மாைய@� $தி�ம.8.03.01.20.1 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) அ�0 

ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ��தி அ� 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.8.03.01.20.2 

 ந.ண$ இலா உயி, ஞான�தினா$ 

பிற��_வி.எ7.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.01.20.3 

 எ.V& ஞான�தி� ேந, ��தி எ=�ேம $தி�ம.8.03.01.20.4 

 அதி 2ட நி�திைர ஆணவ� ந�த_3ைற.எ7.(ந��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.01.21.1 



 அதனா$ உண,ேவா� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) க�ம� உ�னி� 

$தி�ம.8.03.01.21.2 

 தித� ஆன ேகவல� இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.01.21.3 

 பர� ஆகா ைவய அவ�ைத" ப/வாேன $தி�ம.8.03.01.21.4 

 ஆசா� ��ேன �யி$ மாணவ,தைம� $தி�ம.8.03.01.22.1 

 ேதசாய த.டா$ எ!"#� ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ேபா$ 

$தி�ம.8.03.01.22.2 

 ேநசாய ஈச9 நB/ ஆணவ� தைர $தி�ம.8.03.01.22.3 

 ஏசாத மாயா0 த�னாேல எ!"#ேம $தி�ம.8.03.01.22.4 

 மJெசா/ ம�தாகினி 3ட� ஆ� என $தி�ம.8.03.01.23.1 

 விJ) அறி வி$ேலா� விள�# மி3மதி $தி�ம.8.03.01.23.2 

 எJசலி$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) எ9� ஆ& என இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

உட$_ெப.(உட$_ெப.) $தி�ம.8.03.01.23.3 

 அJ) உM ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) அ�ேற ேபா� அளேவ $தி�ம.8.03.01.23.4 

 ப% உைட ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) பா= ப5 ஏறி $தி�ம.8.03.01.24.1 

 வ% உைட மாநக, தா�_த�.).(தா�_த�.).) வ�� ேபா� $தி�ம.8.03.01.24.2 

 அ% உைட ஐவ�� அ>3 உைற ேவா�� $தி�ம.8.03.01.24.3 

 �% இ$ல� ப�றி� �யி�றன, தாேம $தி�ம.8.03.01.24.4 

 ேநரா மல�ைத நB/ அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அவ�ைதயி� $தி�ம.8.03.01.25.1 

 ேநரான வா& உ�னி நB/ நனவினி$ $தி�ம.8.03.01.25.2 



 ேநரா மல� ஐ��� ேநேர த5சி�� $தி�ம.8.03.01.25.3 

 ேந, ஆ� பர��ட� நி�ப� நி�தேம $தி�ம.8.03.01.25.4 

 சா கிர சா கிர� த�னி$ திேரா தாயி $தி�ம.8.03.02.01.1 

 சா கிர ெசா"பன� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) இைட மா மாைய $தி�ம.8.03.02.01.2 

 சா கிர� த�னி$ )!�தி த� காமிய� $தி�ம.8.03.02.01.3 

 சா கிர� த�னி$ �5ய�� மாையேய $தி�ம.8.03.02.01.4 

 மாைய எ!"#� கலாதிைய ம�& அதி� $தி�ம.8.03.02.02.1 

 ேநய விரா3 ஆதி ஏ=�த �5ய��� $தி�ம.8.03.02.02.2 

 ேதா@� )!ைன கனா_ெப.(கனா_ெப.) நனாD� 

��னி_வி.எ7.(��9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.02.02.3 

 ஆயின� அ�த7 சகல�� உளாேன $தி�ம.8.03.02.02.4 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�தக� விழி க. 3�ட� 

ஆ� $தி�ம.8.03.02.03.1 

 ஆவயி� �� அ%  காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ� க./ $தி�ம.8.03.02.03.2 

 ேமD� த% ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெசா$�� 

விழிெபற $தி�ம.8.03.02.03.3 

 2வயினா� மா �ய�� க�மேம $தி�ம.8.03.02.03.4 

 ம�திம� ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) சில�தி_ெப.(சில�தி_ெப.) 

வலய��0 $தி�ம.8.03.02.04.1 

 ஒ�� அ>3 இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயி, 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ&ேபா$ 

$தி�ம.8.03.02.04.2 



 அ�த9� ஐ� ெபாறி ஆடக�� உ0 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.02.04.3 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) �த$ ஐ��� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆேற 

$தி�ம.8.03.02.04.4 

 ைவ7சன வ7) வைக இ�ப�� அJ) $தி�ம.8.03.02.05.1 

 �7)� ஊட� அைணவா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) உள� $தி�ம.8.03.02.05.2 

 பி7ச� ெப5ய� பிற"# இலி எ�& எ�& $தி�ம.8.03.02.05.3 

 ந7சி அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ�0 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ=�த வாேற $தி�ம.8.03.02.05.4 

 நா� ஆ& உட� #�ட� அ�& த��வ�ட� $தி�ம.8.03.02.06.1 

 ேவ& ஆன ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ெம="#�ட� பர� $தி�ம.8.03.02.06.2 

 <றா விேயாம� பர� என  

ெகா.டன�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) 

$தி�ம.8.03.02.06.3 

 ேவ& ஆன நா� ஏ! ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த த��வேம 

$தி�ம.8.03.02.06.4 

 ஏல� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக 

இைடெயா/ பி>கைல $தி�ம.8.03.02.07.1 

 ேகால� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக 

3ண�தி� உட�# 3 $தி�ம.8.03.02.07.2 

 2ல� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக �& கி 

� ேகாணி�� $தி�ம.8.03.02.07.3 



 கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) அ% காண�� ஆேம 

$தி�ம.8.03.02.07.4 

 நா%க0 ப��� நல�_ெப.(நல�_ெப.) திக6 வா@D� $தி�ம.8.03.02.08.1 

 ஓ%ய காலி$ ஒ/>கி_வி.எ7.(ஒ/>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இ��தி/� 

$தி�ம.8.03.02.08.2 

 <%ய காம�_ெப.(காம�_ெப.) 3ளி 3� இரத�� $தி�ம.8.03.02.08.3 

 நா%ய ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மன�� உடலிேல $தி�ம.8.03.02.08.4 

 ப�ெதா/ ப��� ஓ, 2�&� ப3தி@� $தி�ம.8.03.02.09.1 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �5ய�� உ0 உண, 

கால�� $தி�ம.8.03.02.09.2 

 ெம=�த விேயாம�� ேமைல� �5ய�� $தி�ம.8.03.02.09.3 

 த��வ நா$ ஏ! என உ�ன� த கேத $தி�ம.8.03.02.09.4 

 விள>கி/� ��N�& �"பேதா/ ஒ�பா� $தி�ம.8.03.02.10.1 

 தள� ெகா0 இர*%ய ஆ& நட�தா$ $தி�ம.8.03.02.10.2 

 வண>கி/� ஐ� மல� வா@ எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.02.10.3 

 விள>கி/� அIவழி த��வ� நி�ேற $தி�ம.8.03.02.10.4 

 நா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேகா%ேய நா�ப�� எ. ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

$தி�ம.8.03.02.11.1 

 ேம�� ஓ, ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) N& ேவறா= அட>கி/� $தி�ம.8.03.02.11.2 

 பா$ அைவ ெதா.Vேறா/ ஆ& உ* ப/� அைவ $தி�ம.8.03.02.11.3 



 ேகாலிய ஐ ஐ��0 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

3றி கிேல $தி�ம.8.03.02.11.4 

 ஆகி�ற ெதா.Vேறா/ ஆ&� ெபா� எ�ப, $தி�ம.8.03.02.12.1 

 ஆகி�ற ஆறா அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ைசவ, த��வ� $தி�ம.8.03.02.12.2 

 ஆகி�ற நா$ ஏ6 ேவதா�தி வயி�_ெசா.உ�.(வயி�_ெசா.உ�.) அவ, 3 

$தி�ம.8.03.02.12.3 

 ஆகி�ற நா� ஆ& ஐ��� மாய வாதி ேக $தி�ம.8.03.02.12.4 

 த��வ� ஆன� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வழி நி�றி%$ $தி�ம.8.03.02.13.1 

 வி�தக� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

விள>கி_வி.எ7.(விள>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இ� கலா� 

$தி�ம.8.03.02.13.2 

 த��வ� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அகார எ!�ேத 

$தி�ம.8.03.02.13.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலாதன ஐ ஏ!� ஒ�&� 

$தி�ம.8.03.02.14.1 

 அறிகி�ற எ�ைன 

அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேத� 

$தி�ம.8.03.02.14.2 

 அறிகி�றா= நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) எ�& அ�0 ெச=தா, ந�தி 

$தி�ம.8.03.02.14.3 

 அறிகி�ற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�& 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா.ேடேன 

$தி�ம.8.03.02.14.4 

 சா கிர சா கிர� ஆதி தனி$ ஐ��� $தி�ம.8.03.02.15.1 



 ஆ 3� மல அவ�ைத ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதி 

$தி�ம.8.03.02.15.2 

 ேபா கி இவ�ெறா/� ெபா=யான ஆ& ஆ& $தி�ம.8.03.02.15.3 

 நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ெநறி 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஆகிேய நி�3ேம 

$தி�ம.8.03.02.15.4 

 ஆணவ� ஆதி மல� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) அலேரா9 3 $தி�ம.8.03.02.16.1 

 ஆணவ� ஆதி நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) ஆ� ஆ� அர9 3 $தி�ம.8.03.02.16.2 

 ஆணவ� ஆதி 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஈச, 3 இற./_ெப.(இர./_ெப.) எ�ப 

$தி�ம.8.03.02.16.3 

 ஆணவ� ஒ�ேற சதா சிவ�3 ஆவேத $தி�ம.8.03.02.16.4 

 த��வ� ஆ& ஆ& த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ம9 ஏ6ேகா% $தி�ம.8.03.03.1.1 

 ெம=�த3 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஐ� பா� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ேமதினி 

$தி�ம.8.03.03.1.2 

 ஒ�� இ� N�& இ�பா� நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) எ�பா� 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) $தி�ம.8.03.03.1.3 

 ைவ�த பத�_ெப.(பத�_ெப.) கைல ஓ, ஐ��� வ�தேவ $தி�ம.8.03.03.1.4 

 நா%ய ம.டல� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெத5��_வி.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.03.2.1 

 ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அவேரா/ உ0 இ�ப�� 

அJ)� $தி�ம.8.03.03.2.2 

 </வ, <%  3றிவழிேய ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.03.2.3 

 ேத%ய பி�ன,� திைக�� இ��தா,கேள $தி�ம.8.03.03.2.4 



 சா கிர சா கிர� ஆதி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ கி $தி�ம.8.03.03.3.1 

 ஆ கிய Hல� அளD ஆ கி அதBத��� $தி�ம.8.03.03.3.2 

 தா கிய_ெப.எ7.(தா 3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�பான தா.டவ� 

சா,�த� $தி�ம.8.03.03.3.3 

 ேத 3� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) 

ஐ��� சிவாயேம $தி�ம.8.03.03.3.4 

 நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதி Hலேம K க" ப3தி $தி�ம.8.03.04.01.1 

 அன� ஆன ஐ ஐ��� வி��வி� ச�தி $தி�ம.8.03.04.01.2 

 தன� ஆ� வி�� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேபா�� $தி�ம.8.03.04.01.3 

 கனவா நனவி$ கல�த� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஆேற $தி�ம.8.03.04.01.4 

 நனவி$ அதBத� பிற�தா, கிட�தா, $தி�ம.8.03.04.02.1 

 நனவி$ �5ய� நிக6�தா, தவ6�தா, $தி�ம.8.03.04.02.2 

 நனவி$ )!�தி நட�தா, வள,�தா, $தி�ம.8.03.04.02.3 

 நனவி$ கனேவா/ ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெச=தி ஆனேத $தி�ம.8.03.04.02.4 

 ெசறி@� கி5ைய சிவ த��வ� ஆ� $தி�ம.8.03.04.03.1 

 பிறிவி$ )க ேயாக� ேப, அ�0 க$வி $தி�ம.8.03.04.03.2 

 3றித$ தி�ேமனி 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பல 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.04.03.3 

 அறிவி$ சரா சர� அ.ட�� அளேவ $தி�ம.8.03.04.03.4 

 ஆதி பர� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ச�தி சதாசிவ� $தி�ம.8.03.04.04.1 

 ஏத� இ$ ஈச� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) வி�தியா த��வ� $தி�ம.8.03.04.04.2 



 ேபாத� கைல கால நியதி மா மாைய $தி�ம.8.03.04.04.3 

 நBதி ஈ& ஆக நி&�தின� எ�ேன $தி�ம.8.03.04.04.4 

 ேத) திக6 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ச�தி சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

$தி�ம.8.03.04.05.1 

 ஈச� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) வி�ைத இராக� கைலகால� $தி�ம.8.03.04.05.2 

 ஆ) அக$ வி�ைத நியதி மகா மாைய $தி�ம.8.03.04.05.3 

 ஆ) இ$ #�ட ஆதி ஆ�மா ஈ& ஆேற $தி�ம.8.03.04.05.4 

 ஆணவ மாைய@� க�ம�� மா மல� $தி�ம.8.03.04.06.1 

 காM �ைள 3� தவி/ உமிஆ�மாD� $தி�ம.8.03.04.06.2 

 தாMைவ ஒIவாம$ த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) �ல� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.04.06.3 

 ேபMவா= ம�& நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) பாச� பி5�ேத $தி�ம.8.03.04.06.4 

 ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) பல வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) பா$ 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.8.03.04.07.1 

 ப) கைள ேம= கி�ற ஆய� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.8.03.04.07.2 

 ப) கைள ேம= கி�ற ஆய� ேகா$ ேபா%$ $தி�ம.8.03.04.07.3 

 ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) தைலவைன" ப�றி விடாேவ $தி�ம.8.03.04.07.4 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) இ�திய மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஒ.#�தி 

சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) $தி�ம.8.03.04.08.1 



 அட$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அக�ைத 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) ம�னி  

$தி�ம.8.03.04.08.2 

 ெக/� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உயி, மய$ ேம�� கிைள�தா$ 

$தி�ம.8.03.04.08.3 

 அைடவ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஏ6 நரக�� உளாேய $தி�ம.8.03.04.08.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெத5யாத_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெத5_வி.+ஆ�-

எதி,.ம.+அ_ெப.எ7.3றி.) அதBத� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) காண அ� 

$தி�ம.8.03.04.09.1 

 ெசா$ ெத5கி�ற �5ய� ெசா$ காமிய� $தி�ம.8.03.04.09.2 

 ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) )!�தி" பி� ேப) உ&� 

காதலா$ $தி�ம.8.03.04.09.3 

 ம�& அ� உ.%  கன நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதேல $தி�ம.8.03.04.09.4 

 நனவி$ கனD_ெப.(கனD_ெப.) இ$ைல ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) நனவி$ 

$தி�ம.8.03.04.10.1 

 கனD_ெப.(கனD_ெப.) இலா7 K 3ம� 

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) )!�தி 

$தி�ம.8.03.04.10.2 

 தன$ உ. ப3திேய த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) <*/ மாைய $தி�ம.8.03.04.10.3 

 நனவி$ �5ய� அதBத� தைல_ெப.(தைல_ெப.) வ�ேத $தி�ம.8.03.04.10.4 

 ஆ& ஆறி$ ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) 

அகல_3ைற.எ7.(அக$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நனா நனா $தி�ம.8.03.04.11.1 

 ஆறா� அைவ விட ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நனா  கனா_ெப.(கனா_ெப.) $தி�ம.8.03.04.11.2 



 ேவ& ஆன ஐ��� விடேவ நனா வினி$ $தி�ம.8.03.04.11.3 

 ஈ& ஆ� )!�தி இதி$ மாைய தாேன $தி�ம.8.03.04.11.4 

 மாையயி$ வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #�ட� �5ய�தி$ 

$தி�ம.8.03.04.12.1 

 ஆய �ைற வி*ட�D� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�றாகி7 $தி�ம.8.03.04.12.2 

 ேசய ேகவல வி��ட� ெச$ல7 ெச�ற  கா$ $தி�ம.8.03.04.12.3 

 ஆய த9வி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ$ைல ஆேம $தி�ம.8.03.04.12.4 

 அதBத�� �5ய�� அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஆ� 

ஆ�மா $தி�ம.8.03.04.13.1 

 அதBத� �5ய அதனா$ #5�தா$ $தி�ம.8.03.04.13.2 

 அதBத�� எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மான� $தி�ம.8.03.04.13.3 

 �திய_ெப.அ.(��_ெப.) அனலி$ �5ய�� ��&ேம $தி�ம.8.03.04.13.4 

 ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ப��ட� ஆன� சா கிர� $தி�ம.8.03.04.14.1 

 ைக க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஐ ஐ�தி$ க.ட� 

கனா_ெப.(கனா_ெப.) எ�ப, $தி�ம.8.03.04.14.2 

 ெபா= க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 2வ, #�ட, 

)!ைனயி� $தி�ம.8.03.04.14.3 

 ெம= க.டவ� உ�தி ேமவ$_ெதா.ெப.(ேமD_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) இ�வேர 

$தி�ம.8.03.04.14.4 

 #5 அ*டகேம ெபா��த$ நனD_ெப.(நனD_ெப.) $தி�ம.8.03.04.15.1 



 #5 அ*டக� த�னி� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) கனD_ெப.(கனD_ெப.) 

$தி�ம.8.03.04.15.2 

 #5 அ*டக�தி$ இற./_ெப.(இர./_ெப.) )!�தி $தி�ம.8.03.04.15.3 

 #5 அ*டக�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) # க$ �5யேம $தி�ம.8.03.04.15.4 

 நனவி� நனD_ெப.(நனD_ெப.) #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) இ$ வழ க� 

$தி�ம.8.03.04.16.1 

 நனவி$ கனD_ெப.(கனD_ெப.) 

நிைன�த$_ெதா.ெப.(நிைன_வி.+�த$_ெதா.ெப.3றி.) 

மற�த$_ெதா.ெப.(மற_வி.+�த$_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.8.03.04.16.2 

 நனவி$ )!�தி உ. ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) இலாைம 

$தி�ம.8.03.04.16.3 

 நனவி$ �5ய� அதBத�� ந�திேய $தி�ம.8.03.04.16.4 

 கனவி� நனD_ெப.(நனD_ெப.) ேபா$ கா.ட$ நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆ� 

$தி�ம.8.03.04.17.1 

 கனவினி$ க./ மற�த$_ெதா.ெப.(மற_வி.+�த$_ெதா.ெப.3றி.) 

கனD_ெப.(கனD_ெப.) ஆ� $தி�ம.8.03.04.17.2 

 கனவி$ )!�தி@� காணாைம காண$ $தி�ம.8.03.04.17.3 

 அM ஆதி ெச=தலி$ ஆன �5யேம $தி�ம.8.03.04.17.4 

 )!�தி நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஒ�&� ேதா�றாைம ேதா�ற$ 

$தி�ம.8.03.04.18.1 

 )!�தி கனD_ெப.(கனD_ெப.) அத� உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) )!�தியி$ 

$தி�ம.8.03.04.18.2 

 )!�தி அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிவாேல அழிைக $தி�ம.8.03.04.18.3 

 )!�தி �5ய� ஆ� ெசா$ அ&� பாேழ $தி�ம.8.03.04.18.4 



 �5ய நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆ� இத� உண, ேபாத� $தி�ம.8.03.04.19.1 

 �5ய  கனD_ெப.(கனD_ெப.) ஆ� அக� உண, ேபாத� $தி�ம.8.03.04.19.2 

 �5ய7 )!�தி விேயாம� �5ய� $தி�ம.8.03.04.19.3 

 �5ய� பர� என� ேதா�றி/� தாேன $தி�ம.8.03.04.19.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிகி�ற அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) நனD_ெப.(நனD_ெப.) 

ஆ� $தி�ம.8.03.04.20.1 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) அைடய  

கனD_ெப.(கனD_ெப.) ஆ� $தி�ம.8.03.04.20.2 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறி அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) )!�தி 

$தி�ம.8.03.04.20.3 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆன�5யேம 

$தி�ம.8.03.04.20.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ>3� ஆய அவைன அ� மல� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) வி*/ $தி�ம.8.03.04.21.1 

 ஞான� தன� உ� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நய�தபி� 

$தி�ம.8.03.04.21.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ>3� ஆ= ெநறி 

நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

வி*/ $தி�ம.8.03.04.21.3 

 ேம� அ�த7 K க� அைவ வ�ன� ேம$ இ*ேட $தி�ம.8.03.04.21.4 

 ஐ ஐ��� ஆ&� ஓ, ஐ��� நனாவினி$ $தி�ம.8.03.04.22.1 



 எ=@� நனD_ெப.(நனD_ெப.) கனD_ெப.(கனD_ெப.) )!�தியா $தி�ம.8.03.04.22.2 

 ெம=@� பி� K க�� ெம=" ப3தி மாைய $தி�ம.8.03.04.22.3 

 ஐய�� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) �5ய�தேன $தி�ம.8.03.04.22.4 

 ஈ� எ�& அறி�தில� இ�தைன கால�� $தி�ம.8.03.04.23.1 

 ஈ� எ�& அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� ஏ�� 

அறி�திேல� $தி�ம.8.03.04.23.2 

 ஈ� எ�& அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) அறிைவ 

அறி�தபி� $தி�ம.8.03.04.23.3 

 ஈ� எ�& அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) 

இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) உைடேயாேன $தி�ம.8.03.04.23.4 

 உயி, 3 உயிராகி உ�வா= அ�வா= $தி�ம.8.03.04.24.1 

 அய$ #ண,D_ெப.(#ண,D_ெப.) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அறிவா=7 ெசறிவா= $தி�ம.8.03.04.24.2 

 நய"# உ& ச�தி@� நாத� உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஆதி $தி�ம.8.03.04.24.3 

 இய�# இ�றி எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 2ட� ஆேம 

$தி�ம.8.03.04.24.4 

 ச�தி இராக�தி$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) உயி, 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.04.25.1 

 ஒ�� உ& பாச மல� ஐ�ேதா/ ஆ& ஆ& $தி�ம.8.03.04.25.2 

 த��வ ேபத� சைம��  க�வி@� $தி�ம.8.03.04.25.3 

 ைவ�தன� ஈச� மல� அ&� ஆேற $தி�ம.8.03.04.25.4 



 சா கிரா தBத�தி$ ஆணவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) 

$தி�ம.8.03.04.26.1 

 சா கிரா தBத� �5ய�தி$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) உற7 $தி�ம.8.03.04.26.2 

 சா கிரா தBத�தி$ ஆணவ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) விடா7 $தி�ம.8.03.04.26.3 

 சா கிரா தBத� பர� உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) த>3ேம $தி�ம.8.03.04.26.4 

 மல  கல"பாேல மைற�த� ச�தி $தி�ம.8.03.04.27.1 

 மல  கல"பாேல மைற�த� ஞான� $தி�ம.8.03.04.27.2 

 மல  கல"பாேல மைற�தன� தாM $தி�ம.8.03.04.27.3 

 மல  கல"# அ�றா� மதி ஒளி ஆேம $தி�ம.8.03.04.27.4 

 திைக  கி�ற சி�ைத@0 சி>க>க0 2�&_ெப.(2�&_ெப.) $தி�ம.8.03.04.28.1 

 நைக  கி�ற ெநJ)0 ந5  3*% நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) $தி�ம.8.03.04.28.2 

 வைக  கி�ற ெநJசி� உ0 ஆைன  க�&_ெப.(க�&_ெப.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) 

$தி�ம.8.03.04.28.3 

 பைக  கி�ற ெநJ) 3" பா$ இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.8.03.04.28.4 

 கத& பதி ென*/  க.கG� ேபாக7 $தி�ம.8.03.04.29.1 

 சிதறி_வி.எ7.(சித&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ!�தி/� சி�ைதைய நB�� 

$தி�ம.8.03.04.29.2 

 வித& படா ��ன� ெம= வழி நி�றா$ $தி�ம.8.03.04.29.3 

 அதிர வ�வ� ஓ, ஆைன@� ஆேம $தி�ம.8.03.04.29.4 

 நனD_ெப.(நனD_ெப.) அக�ேத ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா$ ஐ��� வ Bட  

$தி�ம.8.03.04.30.1 



 கனD_ெப.(கனD_ெப.) அக�ேத உ0 கரண>கேளா/ $தி�ம.8.03.04.30.2 

 �னD அக�ேத நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உதறி உ0 

# 3 $தி�ம.8.03.04.30.3 

 நிைனD அக�� இ�றி )!�தி நி�றாேன $தி�ம.8.03.04.30.4 

 நி�றவ� ஆசா� நிக6 �5ய�தனா= $தி�ம.8.03.04.31.1 

 ஒ�றி உலகி� நிய� ஆதிக0 உ�&7 $தி�ம.8.03.04.31.2 

 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �5ய ஆதBத�ேத சில 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $தி�ம.8.03.04.31.3 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பர� ஆ= நி�மல� ஆேம 

$தி�ம.8.03.04.31.4 

 ஆன அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஈச� அதBத�தி$ வி�ைதயா� 

$தி�ம.8.03.04.32.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) உல3_ெப.(உல3_ெப.) உ./ சதாசிவ மா ச�தி 

$தி�ம.8.03.04.32.2 

 ேமனிக0 ஐ��� ேபா= வி*/7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.04.32.3 

 ேமான� அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒளி 2ல�த� 

ஆேம $தி�ம.8.03.04.32.4 

 ம.டல� 2�றி� உ0 மாய ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நாடைன  

$தி�ம.8.03.04.33.1 

 க./ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள க�தி  

கழிகி�ற $தி�ம.8.03.04.33.2 

 வி./_ெப.(வி./_ெப.) அல, தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம$ ஒ�&� கீ6 

ஆக� $தி�ம.8.03.04.33.3 



 த.ட�� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆக அக�தி� உ0 ஆேம $தி�ம.8.03.04.33.4 

 ேபா� அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) #ல�பின 

#0_ெப.(#0_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) $தி�ம.8.03.04.34.1 

 மா� அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைக 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மய>கின $தி�ம.8.03.04.34.2 

 ேவதறி ஆவண� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) எ� 

இைற $தி�ம.8.03.04.34.3 

 K�_ெப.(K�_ெப.) அறிவா, உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) 

K%_வி.எ7.(K/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேர $தி�ம.8.03.04.34.4 

 க��� அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�ப� க.ட�� 

ஆ>ேக $தி�ம.8.03.04.35.1 

 ெபா��� அறி�ேதா� #வனாபதி நா%� $தி�ம.8.03.04.35.2 

 தி��� அறி�ேத� மி3 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராைன $தி�ம.8.03.04.35.3 

 வ��� அறி�ேத� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ம�னி நி�றாேன $தி�ம.8.03.04.35.4 

 ஆன விள 3 ஒளி H./� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

எ�ன� $தி�ம.8.03.04.36.1 

 தான விள 3 ஒளியா� 2ல சாதன�� $தி�ம.8.03.04.36.2 

 ஆன விதி 2ல� தான�தி$ அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) விள 3 

$தி�ம.8.03.04.36.3 

 ஏைன மதி ம.டல� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ5@ேம $தி�ம.8.03.04.36.4 

 உ0 நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஐவ, 3� அ.ைட 

ஒ�>கிய $தி�ம.8.03.04.37.1 



 வி._ெப.(வி._ெப.) நாட நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெவளிைய வினDறி$ $தி�ம.8.03.04.37.2 

 அ.ணா�� பா,��_வி.எ7.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) <%ய ச�தியி$ $தி�ம.8.03.04.37.3 

 க.ணா% காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��� 

எ�றாேன $தி�ம.8.03.04.37.4 

 அறியாத வ�ைற அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

அறிவா� $தி�ம.8.03.04.38.1 

 அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) அறியாதா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆகா� $தி�ம.8.03.04.38.2 

 அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தவ�ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ��_சா5.+ஐ_ெச.ேவ.) அறிவாைன  <*% 

$தி�ம.8.03.04.38.3 

 அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிவாைன யா, 

அறிவாேர $தி�ம.8.03.04.38.4 

 �5ய த5சன� ெசா�ேறா� விேயாம� $தி�ம.8.03.04.39.1 

 அ5யன Hடண� அ� நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதி $தி�ம.8.03.04.39.2 

 ெப5யன கால பர�பி$ �5ய� $தி�ம.8.03.04.39.3 

 அ5ய அதBத� அதBத�த� ஆேம $தி�ம.8.03.04.39.4 

 மாையயி$ ேசதன� ம�9� ப3திேயா� $தி�ம.8.03.04.40.1 

 மாையயி� ம�& அ� நBD த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) மாைய ஆ� $தி�ம.8.03.04.40.2 

 ேகவல� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சகலமா 

ேயானி@0 $தி�ம.8.03.04.40.3 

 ேதா@� மனித, �5ய��0 சீவேன $தி�ம.8.03.04.40.4 



 த�ைன அறி )�த� த�ேக ஏவல� தா9� $தி�ம.8.03.05.01.1 

 பி�ன� உற நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேபத சகல9� 

$தி�ம.8.03.05.01.2 

 ம�னிய ச�� அச�� சத ச��ட� $தி�ம.8.03.05.01.3 

 ��9வ, த�த� ெதாழி�3 அளD ஆகேவ $தி�ம.8.03.05.01.4 

 தாேன தன 3" பைகவ9� ந*டா9� $தி�ம.8.03.05.02.1 

 தாேன தன 3 ம&ைம@� இ�ைம@� $தி�ம.8.03.05.02.2 

 தாேன தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) விைன" பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

�="பா9� $தி�ம.8.03.05.02.3 

 தாேன தன 3� தைலவ9� ஆேம $தி�ம.8.03.05.02.4 

 பாச� அ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பழமல� ப�& 

அற $தி�ம.8.03.05.03.1 

 ேநச� அதா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆறா� 

நB>கிட  $தி�ம.8.03.05.03.2 

 காச� இலாத 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) ேகவல )�த� $தி�ம.8.03.05.03.3 

 ஆ) அற நி�ற$ அ� )�த ைசவேம $தி�ம.8.03.05.03.4 

 ஆ� உயி, ேகவல� மா மாைய இ� 

நட��_வி.எ7.(நட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.05.04.1 

 ஆ� உயி, மாைய எறி"ப அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) உ�&  $தி�ம.8.03.05.04.2 

 காமிய� மாேயய�� கலவா நி�ப� $தி�ம.8.03.05.04.3 

 தா� உ& பாச� சகல அ�த�_ெப.(அ�த�_ெப.) ஆேம $தி�ம.8.03.05.04.4 

 சகல அவ�ைதயி$ சா,�ேதா, சகல, $தி�ம.8.03.05.05.1 



 #க�� மல� 2 வைக@� 

#ண,�ேதா,_வி.அ.ெப.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) $தி�ம.8.03.05.05.2 

 நிக, இ$ மலேரா� மா$ நB/ ப$ ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) 

$தி�ம.8.03.05.05.3 

 நிக6 நர, கீட� அ�த�� ஆேம $தி�ம.8.03.05.05.4 

 தாவிய மாையயி$ த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பிரளய $தி�ம.8.03.05.06.1 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ம�& அ� உட�பா= மி 3 

உ0ளன $தி�ம.8.03.05.06.2 

 ஓவ$ இல கண, ஒ�றிய சீக.ட, $தி�ம.8.03.05.06.3 

 ஆவயி� N�& எ*/ உ��திர, ஆேம $தி�ம.8.03.05.06.4 

 ஆகி�ற ேகவல�� ஆணவ� தானவ, $தி�ம.8.03.05.07.1 

 ஆகி�ற இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) ேதச, ஆ� அன�த ஆதிய, 

$தி�ம.8.03.05.07.2 

 ஆகி�ற எ.ம, எ! ேகா% ம�திர, $தி�ம.8.03.05.07.3 

 ஆகி�ற ஈச, அேநக�� ஆேம $தி�ம.8.03.05.07.4 

 ஆ� அவ5$ சிவனா, அ�0 ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உேளா, $தி�ம.8.03.05.08.1 

 ேபா� மல� த�னா$ #க6 வி�� நாத� வி*/ $தி�ம.8.03.05.08.2 

 ஓ� மய� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஒ/>கனலி� மல� 

$தி�ம.8.03.05.08.3 

 ேதா� அ& )�தா அவ�ைத� ெதாழிேல $தி�ம.8.03.05.08.4 

 ஓ59� 2வைக_ெப.(2வைக_ெப.) நா$ வைக@� உள $தி�ம.8.03.05.09.1 



 ேத5$ இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ேகவல மாைய ேச, இ7ைச 

$தி�ம.8.03.05.09.2 

 சா5ய$ ஆயைவ தாேம தண" பைவ $தி�ம.8.03.05.09.3 

 வா5 ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈச� மல� 

அ&�தாேன $தி�ம.8.03.05.09.4 

 ெபா= ஆன ேபாதா�த� ஆ& ஆ&� வி*/ 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.05.10.1 

 எ=யாைம நB>கேவ எ=தவ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.05.10.2 

 ெம= ஆ� சரா சர� ஆ= ெவளி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உ0# 3 $தி�ம.8.03.05.10.3 

 எ=தாம$ எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

)�தாவ�ைத எ�பேத $தி�ம.8.03.05.10.4 

 அனாதி ப)_ெப.(ப)_ெப.) வியா�தி 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இவைன 

$தி�ம.8.03.05.11.1 

 அனாதியி$ வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மல� ஐ�தா$ 

ஆ*%_வி.எ7.(ஆ*/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.05.11.2 

 அனாதியி$ ேகவல� அ7ச கல��_ெப.(கல�_ெப.+அ��_சா5.) இ*/ 

$தி�ம.8.03.05.11.3 

 அனாதி பிற"# அற7 )�த�� உளா3ேம $தி�ம.8.03.05.11.4 

 அ�தர� )�தா வ�ைத ேகவல�� ஆ& $தி�ம.8.03.05.12.1 

 த�ேதா,_வி.அ.ெப.(தா_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) த� )�த ேகவல�� 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�பர�� $தி�ம.8.03.05.12.2 

 இ� பா$ �5ய�� இைடேய அறிDற� $தி�ம.8.03.05.12.3 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பா$ தைன அறி த��வ� தாேன $தி�ம.8.03.05.12.4 

 ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஒ/>3� ஆ�மாவி$ ஆ�மாD� $தி�ம.8.03.05.13.1 

 ெம= க./ )�த அவ�ைதயி$ வ Bடா3� $தி�ம.8.03.05.13.2 

 �=ய அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வி�ைத �த$ 2�&� 

ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ச�தி $தி�ம.8.03.05.13.3 

 ஐய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) சி�தி ஆ� ேதா�ற� அIவாேற $தி�ம.8.03.05.13.4 

 ஐ ஐ��� ஆ�மாவி$ ஆேறா/ அட>கி/� $தி�ம.8.03.05.14.1 

 ெம= க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேம$ 

2�&_ெப.(2�&_ெப.) ேமD� ெம= ேயாக�தி$ $தி�ம.8.03.05.14.2 

 ைக க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�தி சிவ பாக�ேத 

காண $தி�ம.8.03.05.14.3 

 எ=@� ப% அட>3� நா$ ஏ6 எ=திேய $தி�ம.8.03.05.14.4 

 ஆணவ�தா, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அறியாத ேகவல, $தி�ம.8.03.05.15.1 

 ேபணிய மாைய" பிரளயாகல, 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.05.15.2 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உ�வின, காணாைம 

கா.பேவ $தி�ம.8.03.05.15.3 

 PM� சகல, �" பாச�� # ேகாேர $தி�ம.8.03.05.15.4 

 ஆணவ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) விJஞான 

கல� 3" $தி�ம.8.03.05.16.1 

 ேபணிய மாைய பிரளயா கல� ேக $தி�ம.8.03.05.16.2 

 ஆணவ மாைய@� க�ம� 2�&ேம $தி�ம.8.03.05.16.3 



 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சகல, 3  கா*/ 

மல>கேள $தி�ம.8.03.05.16.4 

 ேகவல� த�னி$ கிள,�த_ெப.எ7.(கிள,_ெப.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

விJஞாகல, $தி�ம.8.03.05.17.1 

 ேகவல� த�னி$ கிள, வி�� ச�தியா$ $தி�ம.8.03.05.17.2 

 ஆவயி$ ேகவல�� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சகல�ைத@� 

$தி�ம.8.03.05.17.3 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ம�திர மா மாைய 

ெம=�ைமேய $தி�ம.8.03.05.17.4 

 மாையயி� ம�9� பிரளயாகல, 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.05.18.1 

 மாைய@� ேதா�றா வைக நி�க_விய>.வி.�.(நி$_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) 

ஆணவ $தி�ம.8.03.05.18.2 

 மாய சகல��  காமிய மாமாைய $தி�ம.8.03.05.18.3 

 ஏய ம� N�& எ*/ உ��திர, எ�பேவ $தி�ம.8.03.05.18.4 

 �� மல� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

�ய>கி_வி.எ7.(�ய>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) மய>3ேவா, 

$தி�ம.8.03.05.19.1 

 அ� ெம=7 சகல�த, ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) )ர, நர, $தி�ம.8.03.05.19.2 

 ெம=�ைம இ$ ேவதா வி5மி3 கீடா�த�� $தி�ம.8.03.05.19.3 

 அ� �ைற ேயானி # கா, 3� சகலேர $தி�ம.8.03.05.19.4 

 )�த அவ�ைதயி$ ேதா=�தவ, �� மல7 $தி�ம.8.03.05.20.1 

 ச�� அச�ேதா/ அ�தனி� தனி பாச�� $தி�ம.8.03.05.20.2 



 ம�த இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன கதிராேல 

$தி�ம.8.03.05.20.3 

 ெதா�� அற வி*%ட7 )�த, ஆவா,கேள $தி�ம.8.03.05.20.4 

 த�ேக வல� ��தி தாேன தனிைம ஆ� $தி�ம.8.03.05.21.1 

 பி�பா$ சகல� கலாதி" பிறிவ� ஆ� $தி�ம.8.03.05.21.2 

 ெசா�பா$ #5)�த ேகவல� சா கிர� $தி�ம.8.03.05.21.3 

 த�பா$ #5வ� த� )�த� ஆேம $தி�ம.8.03.05.21.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) இ�றி ��த� அரா காதி ேசரா� $தி�ம.8.03.05.22.1 

 3றி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலா நி�த� <டா� கலாதி $தி�ம.8.03.05.22.2 

 ெசறி@� ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) இலா� 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) க�றவ$ேலா� $தி�ம.8.03.05.22.3 

 கிறிய� மல வியாபி ேக வல� தாேன $தி�ம.8.03.05.22.4 

 வி��D� மாைய@� ேமD� கி5ைய@� $தி�ம.8.03.05.23.1 

 ச�தத ஞான பைர@� த97 ச�தி $தி�ம.8.03.05.23.2 

 வி��வி� ெம=J ஞான� ேமD� பிரளய, $தி�ம.8.03.05.23.3 

 வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சகல )�த ஆ�மா க0 

ைவய�ேத $தி�ம.8.03.05.23.4 

 ேகவல� ஆதியி$ ேபத� கிள 3றி$ $தி�ம.8.03.05.24.1 

 ேகவல� 2�&� கிள�� சகல��0 $தி�ம.8.03.05.24.2 

 ஆவயி� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) மதி )�த 2டேவ $தி�ம.8.03.05.24.3 

 ஒவ$ இ$லா ஒ�பா� உ�& உண,ேவா, க*ேக $தி�ம.8.03.05.24.4 

 ேகவல�தி$ ேகவல� அதBதா தBத� $தி�ம.8.03.05.25.1 



 ேகவல�தி$ சகல>க0 வயி�_ெசா.உ�.(வயி�_ெசா.உ�.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $தி�ம.8.03.05.25.2 

 ேகவல�தி$ )�த� ேக/ இ$ விJஞாகலவ, 3 $தி�ம.8.03.05.25.3 

 ஆவயி� ஆத�_ெப.(ஆத�_ெப.) அ�. 2,�தி தாேன $தி�ம.8.03.05.25.4 

 சகல�தி$ ேகவல� சா கிரா தBத� $தி�ம.8.03.05.26.1 

 சகல சகலேம சா கிர சா கிர� $தி�ம.8.03.05.26.2 

 சகல�தி� )�தேம த� பரா வ�ைத $தி�ம.8.03.05.26.3 

 சகல�தி$ இ� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) த�ைம@� ஆேம $தி�ம.8.03.05.26.4 

 )�த�தி$ )�தேம ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆ3த$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.8.03.05.27.1 

 )�த�தி$ேகவல� ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உப சா�த�_ெப.(சா�த�_ெப.) 

ஆ� $தி�ம.8.03.05.27.2 

 )�த சகல� �5ய விலாச� ஆ� $தி�ம.8.03.05.27.3 

 )�த�தி$ இ� 2�&� ெசா$ல�� ஆேம $தி�ம.8.03.05.27.4 

 சா கிர சா கிர� த�னி$ கனெவா/� $தி�ம.8.03.05.28.1 

 சா கிர� த�னி$ )!�தி �5யேம $தி�ம.8.03.05.28.2 

 சா கிரா தBத� தனி$ )க ஆன�தேம $தி�ம.8.03.05.28.3 

 ஆ 3 மைற ஆதி ஐ� மல பாசேம $தி�ம.8.03.05.28.4 

 சா கிரா தBத�தி$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ&� ஆணவ� $தி�ம.8.03.05.29.1 

 சா கிரா தBத� பராவ�ைத 

த>கா�_எதி,.ம.வி.எ7.(த>3_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.05.29.2 

 ஆ 3 பேரா பாதியா உப சா�த�ைத $தி�ம.8.03.05.29.3 



 ேநா 3 மல� 3ண ேநா 3த$ ஆ3ேம $தி�ம.8.03.05.29.4 

 ெப�த�� ��தி@� ேபM�_ெப.எ7.(ேபM_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

�5ய�� $தி�ம.8.03.05.30.1 

 )�த அதBத�� ேதா�றாம$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) உM� $தி�ம.8.03.05.30.2 

 அ�த� அ�0 எ�& அ�ளா$ அறி�தபி� $தி�ம.8.03.05.30.3 

 சி�த�� இ$ைல ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) இ$ைல தாேன 

$தி�ம.8.03.05.30.4 

 எ=திய_ெப.எ7.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெப�த�� ��த�� 

எ�பன $தி�ம.8.03.05.31.1 

 எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அர� அ�ேள 

விைளயா*ேடா/ $தி�ம.8.03.05.31.2 

 எ=தி/ உயி, )�த�� இ/ ெநறி எ�னேவ $தி�ம.8.03.05.31.3 

 எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உயி, இைற பா$ 

அறிவாேம $தி�ம.8.03.05.31.4 

 ஐ� மல�தா�� மதி�த சகல�த, $தி�ம.8.03.05.32.1 

 ஐ� மல�தா�� அ�விைன" பாச�தா, $தி�ம.8.03.05.32.2 

 ஐ� மல�தா, )வ, க ெநறி ஆ0பவ, $தி�ம.8.03.05.32.3 

 ஐ� மல�தா, அரனா, 3 அறிேவாேர $தி�ம.8.03.05.32.4 

 க�வி$ அதBத� கல"பி 3� மாைய $தி�ம.8.03.05.33.1 

 அ5ய �5ய� அதி$ 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆைச@� 

$தி�ம.8.03.05.33.2 

 உ5ய )!�ைன �த$ எ*/� K க�� $தி�ம.8.03.05.33.3 



 அ5ய கனா_ெப.(கனா_ெப.) Hலா� அ� நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.8.03.05.33.4 

 ஆணவ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அதBத ேம$ 

மாைய@� $தி�ம.8.03.05.34.1 

 PM� �5ய� )!�தி ெபா=  காமிய� $தி�ம.8.03.05.34.2 

 ேபM�_ெப.எ7.(ேபM_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கனD� மா மாைய 

திேராதாயி $தி�ம.8.03.05.34.3 

 காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நனவி$ மல  கல"# 

ஆ3ேம $தி�ம.8.03.05.34.4 

 அர� �த$ ஆக அறிேவா� அதB த�த� $தி�ம.8.03.05.35.1 

 அர� �த$ ஆ� மாைய த>கி7 )!ைன $தி�ம.8.03.05.35.2 

 க�ம� உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மா மாைய  ைக  

ெகா.ேடா, $தி�ம.8.03.05.35.3 

 அ�G� அைறவ, சகல�� உ�றாேர $தி�ம.8.03.05.35.4 

 உ� உ�&" ேபாகேம ேபா கி அ���& $தி�ம.8.03.05.36.1 

 ம� உ�&" Pத� அனாதியா� ம�னி $தி�ம.8.03.05.36.2 

 வ�� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

ப�றி7 ச�� ஆதி ைவகி  $தி�ம.8.03.05.36.3 

 க� உ�றி/� சீவ� காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

சகல�ேத $தி�ம.8.03.05.36.4 

 இ�விைன ஒ�திட இ� அ�0 ச�தி $தி�ம.8.03.05.37.1 

 ம�விட ஞான�தி$ ஆதன ம�னி  $தி�ம.8.03.05.37.2 



 3�விைன  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 

ச�தி�� <*%" $தி�ம.8.03.05.37.3 

 ெப�மல� நB>கி" பிறவாைம )�தேம $தி�ம.8.03.05.37.4 

 ஆ& ஆ&� ஆறதி� ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) அவ�ைதேயா/ $தி�ம.8.03.05.38.1 

 ஈ& ஆ� அதBத� �5ய�� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ=த" 

$தி�ம.8.03.05.38.2 

 ேப& ஆன ஐவ�� ேபா� பிரகாச�� $தி�ம.8.03.05.38.3 

 நB& ஆ, பர� சிவ மாேதய� ஆ3ேம $தி�ம.8.03.05.38.4 

 த�ைன அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) உடைல 

�� தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�றா� $தி�ம.8.03.05.39.1 

 த�ைன �� க.டா� �5ய� தைன  க.டா� $தி�ம.8.03.05.39.2 

 உ�9�_ெப.எ7.(உ�9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) �5ய �� 

ஈசேனா/ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆ கா$ $தி�ம.8.03.05.39.3 

 பி�ைன@� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பிற�தி/� தாேன 

$தி�ம.8.03.05.39.4 

 சா கிர� த�னி$ அதBத� தைல"ப%$ $தி�ம.8.03.05.40.1 

 ஆ கிய அ�த வயி� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆன�த $தி�ம.8.03.05.40.2 

 ேநா 3�_ெப.(ேநா 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிற"# அ& ேநா� 

��தி சி�தி ஆ� $தி�ம.8.03.05.40.3 

 வா 3� மன�� ம�வ$ ெச=யாேவ $தி�ம.8.03.05.40.4 

 அ"#� அன�� அகல��ேள வ�� $தி�ம.8.03.05.41.1 

 அ"#� அன�� அகல��ேள வாரா $தி�ம.8.03.05.41.2 



 அ"#� அன�� அகல��_ெப.(அகல�_ெப.+^��_சா5.) உேள ஏ� எனி$ 

$தி�ம.8.03.05.41.3 

 அ"#� அன�� கல�த� அIவாேற $தி�ம.8.03.05.41.4 

 அ& நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) அ)�த� அதி )�தா )�த� $தி�ம.8.03.05.42.1 

 உ&� ஏ! மாைய உட� ஐ�ேத )�த� $தி�ம.8.03.05.42.2 

 ெப& மா& இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) 2�&� க.ட�தா$ ேபதி�� 

$தி�ம.8.03.05.42.3 

 உ&� மாைய மா மாைய ஆ�மாவிேனாேட $தி�ம.8.03.05.42.4 

 மாைய ைக� தா=_ெப.(தா=_ெப.) ஆக மா மாைய ஈ�றிட $தி�ம.8.03.05.43.1 

 ஆய பரசிவ� த�ைதயா= நி�கேவ $தி�ம.8.03.05.43.2 

 ஏ@� உயி, ேகவல சகல�� எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.05.43.3 

 ஆ=த� )�த�� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அைட@ேம $தி�ம.8.03.05.43.4 

 அJ)� கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அனாதி பர� ெத=வ 

$தி�ம.8.03.06.01.1 

 ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) அ� ஆய நிமல� பிற"# இலி $தி�ம.8.03.06.01.2 

 விJ)� உட$_ெப.(உட$_ெப.) உயி, ேவ& ப/�திட $தி�ம.8.03.06.01.3 

 வJச�� இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வைக அறி�ேதேன 

$தி�ம.8.03.06.01.4 

 ச�தி பரா பர� சா�தி தனி$ ஆன $தி�ம.8.03.06.02.1 

 ச�தி பரான�த� த�னி$ )ட, வி�� $தி�ம.8.03.06.02.2 

 ச�திய மாைய த97 ச�தி ஐ��ட� $தி�ம.8.03.06.02.3 



 ச�தி ெப&�_ெப.எ7.(ெப&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உயி, 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ>க�� ஆ&ேம $தி�ம.8.03.06.02.4 

 ஆ& ஆ& 3 அ"பா$ அறிவா, அறிபவ, $தி�ம.8.03.06.03.1 

 ஆ& ஆ& 3 அ"பா$ அ�ளா, ெப&பவ, $தி�ம.8.03.06.03.2 

 ஆ& ஆ& 3 அ"பா$ அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆ� அவ,க*ேக $தி�ம.8.03.06.03.3 

 ஆ& ஆ& 3 அ"பா$ அர� இனி� ஆேம $தி�ம.8.03.06.03.4 

 அJெசா/ நா�3� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அகேம 

# 3" $தி�ம.8.03.06.04.1 

 பJசணி கால��" ப0ளி_ெப.(ப0ளி_ெப.) �யி$ 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.06.04.2 

 விJைசய, ேவ�த9� ெம$லியலாேளா/ $தி�ம.8.03.06.04.3 

 நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) உற நாதி நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆேற $தி�ம.8.03.06.04.4 

 உ5ய நனா� �5ய�தி$ இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆ� 

$தி�ம.8.03.06.05.1 

 அ5ய �5ய நனா ஆதி 2�றி$ $தி�ம.8.03.06.05.2 

 ப5ய_3ைற.எ7.(ப5_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) பர �5ய�தி$ பர� ஆ� 

$தி�ம.8.03.06.05.3 

 தி5ய வ�� �5ய�தி$ சிவேம_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.8.03.06.05.4 

 பர� ஆ� அதBதேம ப�& அற" ப�ற" $தி�ம.8.03.06.06.1 

 பர� ஆ� அதBத� பயில" பயில" $தி�ம.8.03.06.06.2 

 பர� ஆ� அதBத� பயிலா� தேபாதன, $தி�ம.8.03.06.06.3 

 பர� ஆகா, பாச�� ப�& ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அறாேத $தி�ம.8.03.06.06.4 



 ஆ@� ெபா=� மாைய அக�#ற� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.06.07.1 

 வா@� மன�� கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மய 3 அறி� 

$தி�ம.8.03.06.07.2 

 Hய அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) சிவான�த� ஆகி" ேபா= $தி�ம.8.03.06.07.3 

 ேவ@� ெபா�ளா= விைள�த� தாேன $தி�ம.8.03.06.07.4 

 �5ய" ப5யி$ இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ7சீவைன" 

$தி�ம.8.03.06.08.1 

 ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) வியா கிர�� உ0ேள #கவி*/ $தி�ம.8.03.06.08.2 

 ந5கைள ஓட� �ர�திய நாத, 3 $தி�ம.8.03.06.08.3 

 உ5ய விைனக0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓல� இ*/ 

அ�ேற $தி�ம.8.03.06.08.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) 

சா கிர நB0 �5ய�தினி� $தி�ம.8.03.06.09.1 

 ம�ற9� அ>ேக மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நி�றி/� $தி�ம.8.03.06.09.2 

 ம�ற� மண�_ெப.(மண�_ெப.) ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

மாைய மைற�தி/� $தி�ம.8.03.06.09.3 

 அ�ேற இவ9� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) வ%D ஆேம 

$தி�ம.8.03.06.09.4 

 வி5�தி%$ சா கிர� ேமD� விள கா= $தி�ம.8.03.06.10.1 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) இைட ஈ/ ஆன மாைய $தி�ம.8.03.06.10.2 



 ெபா���� �5ய� #5யி$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.06.10.3 

 ெததி�த_ெப.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �5ய�ேத 

தB�_ெப.(தB�_ெப.) அகலாேத $தி�ம.8.03.06.10.4 

 உ�ைன அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) உடைல 

�� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�றா= $தி�ம.8.03.06.11.1 

 உ�ைன அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �5ய�� உற 

நி�றா= $தி�ம.8.03.06.11.2 

 த�ைன அறி��� பிறவி தணவா� ஆ$ $தி�ம.8.03.06.11.3 

 அ�ன வியா�த� அமல� எ�& அறிதிேய $தி�ம.8.03.06.11.4 

 க� வர�#_ெப.(வர�#_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காய� �5ய� 

$தி�ம.8.03.06.12.1 

 இ�வ�� க.R, பிற"# இற"# உ�றா, $தி�ம.8.03.06.12.2 

 3�வர� ெப�றவ, <%ய பி�ைன $தி�ம.8.03.06.12.3 

 இ�வ�� இ�றி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேர $தி�ம.8.03.06.12.4 

 அMவி� �5ய�தி$ ஆன நனD� $தி�ம.8.03.06.13.1 

 அM அைசவி� க. ஆன கனD� $தி�ம.8.03.06.13.2 

 அM அைசவி$ பரா தBத� )!�தி $தி�ம.8.03.06.13.3 

 பணியி$ பர�5ய� பர� ஆேம $தி�ம.8.03.06.13.4 

 பர �5ய�� நனD� பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.06.14.1 



 வி5 சக� உ.ட கனD_ெப.(கனD_ெப.) ெம=7 சா�தி $தி�ம.8.03.06.14.2 

 உ� உ&கி�ற )!�தி@� ஓவ� $தி�ம.8.03.06.14.3 

 ெத5@� சிவ �5 அ�த9� ஆேம $தி�ம.8.03.06.14.4 

 பரமா நனவி� பி� பா�சக� உ.ட $தி�ம.8.03.06.15.1 

 திரமா, கனD� சிற�த_ெப.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) )!�தி 

$தி�ம.8.03.06.15.2 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ஆ� உப சா�த�_ெப.(சா�த�_ெப.) உ�ற$ �றேவ 

$தி�ம.8.03.06.15.3 

 தரனா� சிவ �5 அ�த9� ஆேம $தி�ம.8.03.06.15.4 

 சீவ� �5ய �த$ ஆக7 சீ, ஆன $தி�ம.8.03.06.16.1 

 ஆவ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) �5 யா�த� அவ�ைத ப�� $தி�ம.8.03.06.16.2 

 ஓD� பரா ந�தி உ.ைம 30 ைவகிேய $தி�ம.8.03.06.16.3 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நா$ ஏ6 

வி/��_வி.எ7.(வி/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.8.03.06.16.4 

 பர� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேம$ ஆ� பரம� பர�தி$ $தி�ம.8.03.06.17.1 

 பர� பர� ேம$ ஆ� பர நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆக $தி�ம.8.03.06.17.2 

 வி5�த_ெப.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கனா_ெப.(கனா_ெப.) இட, 

வ B*/� )!ைன $தி�ம.8.03.06.17.3 

 உர�த3 மா ந�தி ஆ� உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) தாேன $தி�ம.8.03.06.17.4 

 சா,வா� பரசிவ� ச�தி பரநாத� $தி�ம.8.03.06.18.1 

 ேம$ ஆய வி�� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) மி 3 ஓ>கி" $தி�ம.8.03.06.18.2 

 பா$ ஆ=" பிரம� அ5 அமராபதி $தி�ம.8.03.06.18.3 



 ேதவா� உ��திர� ஈச� ஆ� காணிேல $தி�ம.8.03.06.18.4 

 கல"# அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

கட$_ெப.(கட$_ெப.) K6 உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� $தி�ம.8.03.06.19.1 

 உல"# அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

உடேலா/ உயி, த�ைன $தி�ம.8.03.06.19.2 

 அல"# அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ>3 அர சாள 

கிலாதா, $தி�ம.8.03.06.19.3 

 3றி"ப� ேகால மட$_ெப.(மட$_ெப.) அ� வாேம $தி�ம.8.03.06.19.4 

 பி�ைன அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தவ�� உ.ைமெச= $தி�ம.8.03.06.20.1 

 த�ைன அறியி$ தயாபர� எ� இைற $தி�ம.8.03.06.20.2 

 ��ைன அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) �%கி�ற கால�� $தி�ம.8.03.06.20.3 

 எ�ைன அறிய$ உ�& இ�#�ற வாேற $தி�ம.8.03.06.20.4 

 ெபா�ைன மைற�த� ெபா� அணி Pடண� $தி�ம.8.03.06.21.1 

 ெபா�னி� மைற�த� ெபா� அணி Pடண� $தி�ம.8.03.06.21.2 

 த�ைன மைற�த� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) கணரண>க0 ஆ� $தி�ம.8.03.06.21.3 

 த�னி� மைற�த� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) கரண>கேள $தி�ம.8.03.06.21.4 

 மர�ைத மைற�த� மா மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $தி�ம.8.03.06.22.1 

 மர�தி$ மைற�த� மா மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $தி�ம.8.03.06.22.2 

 பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) மைற�த� பா, �த$ Pத� $தி�ம.8.03.06.22.3 

 பர�தி$ மைற�த� பா, �த$ Pதேம $தி�ம.8.03.06.22.4 



 ஆ& ஆ& அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நமவி*/ 

அறிவாகி $தி�ம.8.03.06.23.1 

 ேவ& ஆன தாேன அகரமா= மி 3 

ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.06.23.2 

 ஈறா, பைரயி� இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�பர� $தி�ம.8.03.06.23.3 

 ேபறா, சிவாய அட>3� பி� ��திேய $தி�ம.8.03.06.23.4 

 �5ய�தி$ ஓ, ஐ��� ெசா$ அகராதி $தி�ம.8.03.06.24.1 

 வி5ய" பைரயி� மி3நாத� அ�த� $தி�ம.8.03.06.24.2 

 #5ய" பைரயி� பரா வ�தா, ேபாத� $தி�ம.8.03.06.24.3 

 தி5ய" பரம� �5ய� ெத5யேவ $தி�ம.8.03.06.24.4 

 ஐ��� சகல�� அ�ளா$ #5வ�&" $தி�ம.8.03.06.25.1 

 ப�தி/� )�த அவ�ைத" பைத" பினி$ $தி�ம.8.03.06.25.2 

 ந�தி பராவ�ைத நாட7 )ட, �ன� $தி�ம.8.03.06.25.3 

 அ�தி இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ேபா�� ஐ� மல� ஆ&ேம $தி�ம.8.03.06.25.4 

 ஐ ஐ��� எ*/" ப3தி@� மாைய@� $தி�ம.8.03.06.26.1 

 ெபா= க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா மாைய தா9� 

#�ட� க./ $தி�ம.8.03.06.26.2 

 எ=@� ப%யா= எவ�&� ஆ= அ�& 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.06.26.3 

 உ=@� பராவ�ைத உ0Gத$_ெதா.ெப.(உ0G_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) )�தேம 

$தி�ம.8.03.06.26.4 



 நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அ�G� பர�� �� 

ேநய�� $தி�ம.8.03.06.27.1 

 ஒ�றா= ம�D� உ�D� உபாதி@� $தி�ம.8.03.06.27.2 

 ெச�றா� எைன வி/��_வி.எ7.(வி/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>கி$ 

ெச$லாைம@� $தி�ம.8.03.06.27.3 

 ந�றான ஞான�தி� நாத" பிராேன $தி�ம.8.03.06.27.4 

 சா�திக� எ=� நனD_ெப.(நனD_ெப.) என7 சா�&> கா$ $தி�ம.8.03.07.1.1 

 வா=�த இராசத� ம�9� கனD_ெப.(கனD_ெப.) எ�ப $தி�ம.8.03.07.1.2 

 ஓ=�தி/� தாமத� உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) )!�தி 

ஆ� $தி�ம.8.03.07.1.3 

 மா=�தி/ நி, 3ண மா) இ$ �5யேம $தி�ம.8.03.07.1.4 

 ெப& பகிர.ட� ேபதி�த அ.ட� $தி�ம.8.03.08.1.1 

 எறிகட$ ஏழி� மண$_ெப.(மண$_ெப.) அளD ஆக" $தி�ம.8.03.08.1.2 

 ெபாறி ஒளி ெபா� அணி எ�ன விள>கி7 $தி�ம.8.03.08.1.3 

 ெசறி@� அ.டா சன� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராேன $தி�ம.8.03.08.1.4 

 ஆன�த த��வ� அ.டா சன�தி� ேம$ $தி�ம.8.03.08.2.1 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஆக வியா�த� �"ப�� ஆறா=� 

$தி�ம.8.03.08.2.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�த� இ$லாத த��வ� ஆனைவ $தி�ம.8.03.08.2.3 

 ஈன� இலா அ.ட�� எ. மட>3 ஆேம $தி�ம.8.03.08.2.4 

 அJசி$ அ��� ஓ, ஏழி� க. ஆன�த $தி�ம.8.03.09.1.1 

 �Jசி$ ஓ>கார� ஓ, ஒ�பா� பதிெனா�றி$ $தி�ம.8.03.09.1.2 



 வJசேம நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ைவ�தி%$ காய� 

ஆ� $தி�ம.8.03.09.1.3 

 கிJ)க7 ெசIவா=  கிளிெமாழி ேகேள $தி�ம.8.03.09.1.4 

 #�ட� உடேன ெபா��திய_ெப.எ7.(ெபா���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) $தி�ம.8.03.09.2.1 

 அ�வ ெமா/ ஆ&� அதBத� �5ய� $தி�ம.8.03.09.2.2 

 வி5@�_ெப.எ7.(வி5_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) )!�தியி� மி 3 உள 

எ*/� $தி�ம.8.03.09.2.3 

 அ5ய பதிெனா�&� ஆ� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அவ�ைதேய 

$தி�ம.8.03.09.2.4 

 கா*/� பதிெனா�&� ைக கல�தா$ உட$_ெப.(உட$_ெப.) $தி�ம.8.03.09.3.1 

 நா*% அ!�தி%� ந�தி அ$லா$ இ$ைல $தி�ம.8.03.09.3.2 

 ஆ*ட� ெச=யாத_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெச=_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ� 

விதிேய நிைன $தி�ம.8.03.09.3.3 

 ஈ*/� அ� திட� எ.ண�� ஆேம $தி�ம.8.03.09.3.4 

 ேகவல� த�னி$ கலவ7 சகல�தி� $தி�ம.8.03.10.1.1 

 ேமD� ெசலD விட வ� நB க��" $தி�ம.8.03.10.1.2 

 பாD� தைன  கா.ட$ 2�&� பட, 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.10.1.3 

 தB�_ெப.(தB�_ெப.) அ& சா கிரா தBத�தி$ )�தேம $தி�ம.8.03.10.1.4 

 ெவ$��_ெப.எ7.(ெவ$_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ7.3றி.) அளவி$ வி/மி� 

ெவ3ளிைய $தி�ம.8.03.10.2.1 



 ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அளD� ெச���மி� 

சி�ைதைய $தி�ம.8.03.10.2.2 

 அ$�� பக�� அ�Gட� H>கினா$ $தி�ம.8.03.10.2.3 

 க$�� பிள��_வி.எ7.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) க/ெவளி ஆேம 

$தி�ம.8.03.10.2.4 

 ஊைம  கிண�& அக�� உ0ேள உைறவ� ஓ, $தி�ம.8.03.11.01.1 

 ஆைமயி� உ0ேள அ!ைவக0 ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உள $தி�ம.8.03.11.01.2 

 வா=ைமயி� உ0ேள வ!வா� ஒ/>3ேம$ $தி�ம.8.03.11.01.3 

 ஆைமயி� ேம�� ஓ, ஆயிர�� ஆ.ேட $தி�ம.8.03.11.01.4 

 கால>கி நB,P  கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) $தி�ம.8.03.11.02.1 

 மால>கி ஈச� பிரம� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.8.03.11.02.2 

 ேம$ அJ)� ஓ% விரவ வ$லா, க*3  $தி�ம.8.03.11.02.3 

 கால9� இ$ைல க��� இ$ைல தாேன $தி�ம.8.03.11.02.4 

 ஆ�மாேவ ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) ஆயினா� எ�ப� $தி�ம.8.03.11.03.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) மா மைற அைற த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிகில, 

$தி�ம.8.03.11.03.2 

 ஆ� மாேவ ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) அர9 3 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�ற$ $தி�ம.8.03.11.03.3 

 ஆ� மாD� இ$ைலஆ$ ஐ ஐ��� இ$ைலேய $தி�ம.8.03.11.03.4 

 உதய� அ!>க$ ஒ/>க$ இ� 2�றி� $தி�ம.8.03.11.04.1 

 கதி சா கிர� கனD_ெப.(கனD_ெப.) ஆதி )!�தி $தி�ம.8.03.11.04.2 



 பதி த� ேசதன� ப�& ஆ� �5ய�� $தி�ம.8.03.11.04.3 

 அதி )ப� ஆய� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ந�தி ஆ3ேம $தி�ம.8.03.11.04.4 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) த�90 #க யாDG� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.05.1 

 ந$லா� �5ய� #5�த கா$ ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) உயி, $தி�ம.8.03.11.05.2 

 ெபா$லாத ஆறா உ0 ேபாகா� ேபாத� ஆ=7 $தி�ம.8.03.11.05.3 

 ெச$லா7 சிவகதி ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ�ேற 

$தி�ம.8.03.11.05.4 

 கா=�த_ெப.எ7.(கா=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ��#_ெப.(இ��#_ெப.) 

கனைல அக�றா�� $தி�ம.8.03.11.06.1 

 வா=�த கன$_ெப.(கன$_ெப.) என வாதைன நி�றா$ேபா$ $தி�ம.8.03.11.06.2 

 ஏ=�த கரண� இற�த_ெப.எ7.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �5ய��� 

$தி�ம.8.03.11.06.3 

 ேதா=�த_ெப.எ7.(ேதா=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க�ம�� �5) அகலாேத 

$தி�ம.8.03.11.06.4 

 ஆன மைற ஆதி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) உ� ந�தி 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.07.1 

 ஏைன அ�0 ெச= ெத5 நனா வ�ைதயி$ $தி�ம.8.03.11.07.2 

 ஆன வைகைய வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அைட�தா= விட $தி�ம.8.03.11.07.3 

 ஆன மலா தBத� அ"பர� தாேன $தி�ம.8.03.11.07.4 

 )�த அதBத� சகல�தி$ ேதா= உறி$ $தி�ம.8.03.11.08.1 



 அ�த� அ�0 நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) 

ஆ>3 அணி�றா� ஆக7 $தி�ம.8.03.11.08.2 

 சி�த )க�ைத� தB.டா7 சமாதி ெச= $தி�ம.8.03.11.08.3 

 அ�தேனா/ ஒ�ற�3 அ�0 �த$ ஆேம $தி�ம.8.03.11.08.4 

 ேவ& ெச=தா� இ�பாதியி� ெம=� ெதாைக $தி�ம.8.03.11.09.1 

 ேவ& ெச=தா� எ�ைன எ>கM� வி*/ உ=�தா� $தி�ம.8.03.11.09.2 

 ேவ& ெச=யா_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெச=_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ�0 

ேகவல�ேத வி*/ $தி�ம.8.03.11.09.3 

 ேவ& ெச=யா_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெச=_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ�த� 

ேமவி நி�றாேன $தி�ம.8.03.11.09.4 

 கற>3 ஓைல ெகா0ளிவ*ட� கடலி$_ெப.(கட$_ெப.+இ$_இட.ேவ.) திைர 

$தி�ம.8.03.11.10.1 

 நிற�ேச, ததிம�தி� மல�ேத நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ>3 $தி�ம.8.03.11.10.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) கா. )வ, க நரக� #வி 

ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.10.3 

 இற>கா உயி, அ�ளா$ இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) நB>3ேம 

$தி�ம.8.03.11.10.4 

 தாேன சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) தைல" பட 

$தி�ம.8.03.11.11.1 

 ஆன மல�� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பாச ேபத�� $தி�ம.8.03.11.11.2 

 மான 3ண�� பரா�மா உபாதி@� $தி�ம.8.03.11.11.3 

 பா9வி� �� மதிேபா$ படராேவ $தி�ம.8.03.11.11.4 



 ெந�"#_ெப.(ெந�"#_ெப.) உ./ நB, உ./ வா@D� உ./ அ>3 

$தி�ம.8.03.11.12.1 

 அ� க9� ேசாம9� அ>ேக அம�� $தி�ம.8.03.11.12.2 

 தி�� த க மா�� திைச �க� தா9� $தி�ம.8.03.11.12.3 

 உ��திர ேசாதி@� உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உளாேர 

$தி�ம.8.03.11.12.4 

 ஆைனக0 ஐ��� அட கி அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) எ�9� $தி�ம.8.03.11.13.1 

 ஞான� தி5ைய  ெகாGவி அத� உ0# 3 $தி�ம.8.03.11.13.2 

 <ைன இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) அற 

ேநா 3�_ெப.(ேநா 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஒ�வ�3 

$தி�ம.8.03.11.13.3 

 வானக� ஏற வழி எளி� ஆேம $தி�ம.8.03.11.13.4 

 ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காலி$ அைச கி�ற வா@D� 

$தி�ம.8.03.11.14.1 

 தா%�� எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தம�க ஓைச@� 

$தி�ம.8.03.11.14.2 

 பா% எ!கி�ற ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஆகம>கG� $தி�ம.8.03.11.14.3 

 நா%யி� உ0 ஆக நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.8.03.11.14.4 

 ��ைன அறிவினி$ ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �� 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $தி�ம.8.03.11.15.1 

 பி�ைன அறிவிைன" ெப�றா$ அறியலா� $தி�ம.8.03.11.15.2 

 த�ைன அறிவ� அறிவா� அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_)*.+�_பட,.ஒ�.) அ�றி" 

$தி�ம.8.03.11.15.3 



 பி�ைன அறிவ� ேப=_ெப.(ேப=_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆ3ேம 

$தி�ம.8.03.11.15.4 

 ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�& இ� க7 சிவான�த� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.16.1 

 ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�& இ�"பா, சிவ ேயாக� 

ேதடா, $தி�ம.8.03.11.16.2 

 ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�& இ�"பா, ெசக� ெதா/� 

<டா, $தி�ம.8.03.11.16.3 

 ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�& இ�"பா, ேக ெச=தி 

உ.டாேம $தி�ம.8.03.11.16.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சமாதி ைக <%னா$ 

$தி�ம.8.03.11.17.1 

 ஆன மல� அ&� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப)� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ேபா� $தி�ம.8.03.11.17.2 

 ஈன� இ$ காய� இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இ�நில�� $தி�ம.8.03.11.17.3 

 ஊன>க0 எ*/ ஒழி��_வி.எ7.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�&ேவா, 

க*ேக $தி�ம.8.03.11.17.4 

 ெதாைலயா அர� அ% 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ� ச�தி 

$தி�ம.8.03.11.18.1 

 ெதாைலயா இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ஒளி ேதா�ற அMD� $தி�ம.8.03.11.18.2 

 ெதாைலயா ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) ஞான� ெதா�ைமயி$ ந.ணி� 

$தி�ம.8.03.11.18.3 



 ெதாைலயாத ெப�த ��தி 3 இைட ேதா@ேம $தி�ம.8.03.11.18.4 

 ேதா�றிய_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெப�த�� ��தி@� 

K6 ச�தி $தி�ம.8.03.11.19.1 

 மா�&� ெத�./ உயி, 

ெப&�_ெப.எ7.(ெப&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ம�& அைவ 

$தி�ம.8.03.11.19.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) த� ஞான� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ச�தி 37 சாத� 

ஆ� $தி�ம.8.03.11.19.3 

 ஊ�ற$ இ$லா உ0 ஒளி 3 ஒளி ஆேம $தி�ம.8.03.11.19.4 

 அறிகி�& இலாதன ஐ ஏ!� ஒ�&� $தி�ம.8.03.11.20.1 

 அறிகி�ற எ�ைன 

அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேத� 

$தி�ம.8.03.11.20.2 

 அறிகி�றா= நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) எ�& அ�0 ெச=தா� ந�தி 

$தி�ம.8.03.11.20.3 

 அறிகி�ற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�& 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா.ேடேன 

$தி�ம.8.03.11.20.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஞான� தைலவைன 

$தி�ம.8.03.11.21.1 

 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ஆதிைய மா மணி7 ேசாதிைய $தி�ம.8.03.11.21.2 

 ஈன� இ$ ஞான�தி� அ�0 ச�திைய $தி�ம.8.03.11.21.3 

 ஊன� இலா0 த�ைன ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இைட  க.டேத $தி�ம.8.03.11.21.4 



 ஒளி@� இ�G� பைர@� பைர@0 $தி�ம.8.03.11.22.1 

 அளிய� என$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆ� 

மாைவ அ�றி $தி�ம.8.03.11.22.2 

 அளி@� அ�G� ெத�G� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.11.22.3 

 ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ�ேள சிவான�த� ஆேம 

$தி�ம.8.03.11.22.4 

 ஆன�த� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அர� அ�0 

ச�தியி$ $தி�ம.8.03.11.23.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�த� ஆ� உயி, தாேன சமாதி ெச= $தி�ம.8.03.11.23.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அ�த� ஆ= உண,வா= உ0 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) 

உறி$ $தி�ம.8.03.11.23.3 

 ேகா� அ�த� வா= 3� மகா வா கிய� ஆேம $தி�ம.8.03.11.23.4 

 அறிவி க ேவ.டா� அறிவ�& அய, ேவா, 3� $தி�ம.8.03.11.24.1 

 அறிவி க ேவ.டா� அறிவி$ ெசறிேவா, 3� $தி�ம.8.03.11.24.2 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) உ�& 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) 

எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�ேபா, ேக $தி�ம.8.03.11.24.3 

 அறிவி க� த� அறிவா, அறிேவாேர $தி�ம.8.03.11.24.4 

 ச��� அச��� சத ச��� தா�_த�.).(தா�_த�.).) <%7 $தி�ம.8.03.11.25.1 

 சி��� அசி��� சிவ சி�தா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.11.25.2 

 )�த� அ)�த� ெதாட>கா �5ய��7 $தி�ம.8.03.11.25.3 



 )�தரா 2�&ட� ெசா$ அ�றவ,கேள $தி�ம.8.03.11.25.4 

 தாேன அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

அறிவிேலா� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ$ல� $தி�ம.8.03.11.26.1 

 தாேன அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) சத ச�� எ�& $தி�ம.8.03.11.26.2 

 ஆனா$ இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) அர� அ�ளா= நி�க� 

$தி�ம.8.03.11.26.3 

 தாேன அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிவ��ட� த>3ேம 

$தி�ம.8.03.11.26.4 

 த��வ ஞான� தைல"ப*டவ, க*ேக $தி�ம.8.03.11.27.1 

 த��வ ஞான� தைல"படலா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.11.27.2 

 த��வ ஞான��� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆகேவ $தி�ம.8.03.11.27.3 

 த��வ ஞான� த�தா� ெதாட>3ேம $தி�ம.8.03.11.27.4 

 த�ைன அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிவ9ட� 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆக $தி�ம.8.03.11.28.1 

 ம�9� மல� 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) மாG� பிற"# அ&� $தி�ம.8.03.11.28.2 

 பி�ன� ச� ��தி ச�மா, க" ேப, ஒளி $தி�ம.8.03.11.28.3 

 ந�ன� ஞான�� ��திைர ந.Mேம $தி�ம.8.03.11.28.4 

 ஞான� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கி5ைய ந/ அர>க� 

$தி�ம.8.03.11.29.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) உ&� இ7ைச உயி, ஆக� த�பர� $தி�ம.8.03.11.29.2 



 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஐ> க�ம�� வி�� ஆதலா� $தி�ம.8.03.11.29.3 

 ேமானிக0 ஞான�� ��திைர ெப�றா,கேள $தி�ம.8.03.11.29.4 

 உயி, 3 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) உயி, இ7ைச 

மான� $தி�ம.8.03.11.30.1 

 உயி, 3  கி5ைய உயி, மாைய K க� $தி�ம.8.03.11.30.2 

 உயி, 3 இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) ஊ*/ேவா� ஊ*/� அவேன 

$தி�ம.8.03.11.30.3 

 உயி,7 ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அ�றி 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உளாேன 

$தி�ம.8.03.11.30.4 

 ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) இ7ைச ஞான>க0 ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

சிவ சீவ, $தி�ம.8.03.11.31.1 

 கழிD அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா மாைய மாையயி� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.31.2 

 பழி அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காரண கா5ய� பா6 வி*/ 

$தி�ம.8.03.11.31.3 

 அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சா�த� 

அதBத� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆேம $தி�ம.8.03.11.31.4 

 இ$ல�� உ0ள�� யாைவ@� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.32.1 

 இ$ல�� உ0ள�� ஆய� தா� அ.ணைல7 $தி�ம.8.03.11.32.2 

 ெசா$லா�_எதி,.ம.வி.எ7.(ெசா$_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) ெசா$லி%$ 

H, ஆதி Hர�_ெப.(Hர�_ெப.) எ�& $தி�ம.8.03.11.32.3 



 ஒ$ைல உண,�தா$ உயி, 3 உயி, ஆ3ேம $தி�ம.8.03.11.32.4 

 உயி, இ7ைச ஊ*% உழி த�� ச�தி $தி�ம.8.03.11.33.1 

 உயி, இ7ைச வா*% ஒழி�தி/� ஞான� $தி�ம.8.03.11.33.2 

 உயி, இ7ைச ஊ*% உட� உறலாேல $தி�ம.8.03.11.33.3 

 உயி, இ7ைச வா*% உய, பத�_ெப.(பத�_ெப.) ேச�ேம $தி�ம.8.03.11.33.4 

 ேச��_ெப.எ7.(ேச,-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆனா, ஐ�மல� தB,�தவ, $தி�ம.8.03.11.34.1 

 ஓ, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலா,_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) ஐ� மல 

இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) உ�றவ, $தி�ம.8.03.11.34.2 

 பா5� க. வி.ண, அக�#3� பா�ைமய, $தி�ம.8.03.11.34.3 

 ஆ�� க./ ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) அைவ அ�0 

எ�ேற $தி�ம.8.03.11.34.4 

 எ=தின, ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ� மாயா 

ச�தியி� $தி�ம.8.03.11.35.1 

 எ=தின, ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ� ஞான 

ச�தியி� $தி�ம.8.03.11.35.2 

 எ=தின, ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ� ஞால 

ச�தியி� $தி�ம.8.03.11.35.3 

 எ=தின, ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இைற அ�0 

தாேன $தி�ம.8.03.11.35.4 

 தி��தன, வி*டா, தி�வி� அரக� $தி�ம.8.03.11.36.1 

 தி��தன, வி*டா, தி�வா, )வ, க� $தி�ம.8.03.11.36.2 

 தி��தன, வி*டா, ெசறிமல  <*ட�_ெப.(<*ட�_ெப.) $தி�ம.8.03.11.36.3 



 தி��தன, வி*டா, சிவமா= அவேம $தி�ம.8.03.11.36.4 

 அவ�� சிவ�� 

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

$தி�ம.8.03.11.37.1 

 அவ�� சிவ�� அறிவா, அறிவா, $தி�ம.8.03.11.37.2 

 அவ�� சிவ�� அ�ளா$ அறி�தா$ $தி�ம.8.03.11.37.3 

 அவ�� சிவ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ�0 ஆேம 

$தி�ம.8.03.11.37.4 

 அ�ளான ச�தி அன$ ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) ேபால" $தி�ம.8.03.11.38.1 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆக�தா� ேபாத� #ண��_ெப.எ7.(#ண,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.03.11.38.2 

 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ஒளியா= மீ./� �� மல� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.38.3 

 தி� அ�0 ஆன ந�தி ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.8.03.11.38.4 

 ஆதி�த� ேதா�ற_3ைற.எ7.(ேதா�&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ�� 

ப�மாதிக0 $தி�ம.8.03.11.39.1 

 ேபதி�த அIவிைனயா$ ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ேசதி"ப 

$தி�ம.8.03.11.39.2 

 ஆதி�த� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) கதிரா$ அைவ ேச*%"ப" $தி�ம.8.03.11.39.3 

 ேபதி��" ேபதியா வா& அ�* ேபதேம $தி�ம.8.03.11.39.4 

 ேபத� அேபத� பிற6 ேபதா ேபத�� $தி�ம.8.03.11.40.1 

 ேபாத� #ண, ேபாத� ேபாத�� நாத�� $தி�ம.8.03.11.40.2 



 நாத�ட� நாத நாதாதி நாத�� $தி�ம.8.03.11.40.3 

 ஆத�_ெப.(ஆத�_ெப.) அ�ளி� அ�0 இ7ைச ஆேம $தி�ம.8.03.11.40.4 

 ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெபா=  க5 ஆ*/� விைன 

என" $தி�ம.8.03.11.41.1 

 பாவிய Pத� ெகா.டா*%" பைட" பாதி $தி�ம.8.03.11.41.2 

 P இய$ <*ட�தா$ ேபாத� #5�� அ�0 $தி�ம.8.03.11.41.3 

 ஆவிைய நா*/� அர� அ�0 ஆேம $தி�ம.8.03.11.41.4 

 ஆ& அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தைன அறி�தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) $தி�ம.8.03.11.42.1 

 ஈ& ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) யாவி9� யாD� தனி$ 

எ=த_3ைற.எ7.(எ=�_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.42.2 

 ேவ& ஆ= ெவளி# 3 வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) உ�றா� அ� அ�0 $தி�ம.8.03.11.42.3 

 ேதறா� ெதளி உ�&� தB.ட7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆேம $தி�ம.8.03.11.42.4 

 தB.ட�3 அ5ய தி�வ% ேநய�ைத $தி�ம.8.03.11.43.1 

 மீ./_வி.எ7.(மீ0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�& அ�ளா$ விதி வழிேய 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.43.2 

 H.%7 சிவ ஞான மா விைன� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஏறி� $தி�ம.8.03.11.43.3 

 தா.%7 சிவ9ட� சார�� ஆேம $தி�ம.8.03.11.43.4 

 சா,�தவ, சாரண, சி�த, சமாதிய, $தி�ம.8.03.11.44.1 

 சா,�தவ, ெம=Jஞான த��வ சா�திய, $தி�ம.8.03.11.44.2 

 சா,�தவ, ேநய� தைல"ப*ட ஆன�த, $தி�ம.8.03.11.44.3 

 சா,�தவ, ச�தி அ�0 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) யாேர $தி�ம.8.03.11.44.4 



 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

எ�& இற./_ெப.(இர./_ெப.) எ�ப, த��வ� $தி�ம.8.03.11.45.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

எ�& இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�ைமைய� $தி�ம.8.03.11.45.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& இற./_ெப.(இர./_ெப.) உ�னா, ேகவல�� 

ஆனவ, $தி�ம.8.03.11.45.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ�றி� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆக� த��வ 

)�தேம $தி�ம.8.03.11.45.4 

 த�னினி$ த�ைன அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) 

தைலமக� $தி�ம.8.03.11.46.1 

 த�னினி$ த�ைன அறிய� தைல"ப/� $தி�ம.8.03.11.46.2 

 த�னினி$ த�ைன7 சா,கில� ஆகி$ $தி�ம.8.03.11.46.3 

 த�னினி$ த�ைன@� சா,த�3 அ5யேவ $தி�ம.8.03.11.46.4 

 அறியகிேல� எ�& அர�றாேத நB@� $தி�ம.8.03.11.47.1 

 ெநறி வழிேய ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேந, ப*ட 

பி�ைன $தி�ம.8.03.11.47.2 

 இ� )ட, ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இய�ற வ$லா9� 

$தி�ம.8.03.11.47.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) )டரா வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ� உ0ள��0 ஆேம $தி�ம.8.03.11.47.4 

 ஓ�#கி�றா� உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏைழ@� உ0 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.48.1 

 <�#கி�றா, 3ண�திெனா/� <&வ, $தி�ம.8.03.11.48.2 



 ேத�# கி�றா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) சி�ைத ெச=யாதவ, $தி�ம.8.03.11.48.3 

 <�ப_3ைற.எ7.(<�#_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கி$லா, 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0ள�� ஆேம 

$தி�ம.8.03.11.48.4 

 3றி அறியா,க0 3றிகாண மா*டா, $தி�ம.8.03.11.49.1 

 3றி அறியா,க0 த� <ட$ ெப5�_ெப.(ெப5�_ெப.) $தி�ம.8.03.11.49.2 

 3றி அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைக </மி� 

<%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.03.11.49.3 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

வி���_ெப.(வி���_ெப.) அ�ன�� ஆேம $தி�ம.8.03.11.49.4 

 ஊேனா உயிேரா உ&கி�றேத இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $தி�ம.8.03.11.50.1 

 வாேனா, தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) மய க�� உற நி�க� $தி�ம.8.03.11.50.2 

 தாேனா ெப5�_ெப.(ெப5�_ெப.) அறிேவா� எ�9� மா9ட, $தி�ம.8.03.11.50.3 

 தாேன பிற"ேபா/ இற"# அறியாேர $தி�ம.8.03.11.50.4 

 த�ைன அறிய� தன 3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேக/ இ$ைல $தி�ம.8.04.01.1 

 த�ைன அறியாம$ தாேன ெக/கி�றா� $தி�ம.8.04.01.2 

 த�ைன அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) அறிைவ 

அறி�தபி� $தி�ம.8.04.01.3 

 த�ைனேய அ,7சி க� தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ��தாேன $தி�ம.8.04.01.4 

 அ>ேக அட$ ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) ெதாழ7 $தி�ம.8.04.02.1 

 சி>கா சன�ேத சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இ��தா� எ�& $தி�ம.8.04.02.2 



 ச>கா, வைள@�_ெப.எ7.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சில�#� 

சேர$ என" $தி�ம.8.04.02.3 

 ெபா>கா, 3ழலி@� ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

எ�றாேள $தி�ம.8.04.02.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) வ%D எ�& அறியாத எ�ைன $தி�ம.8.04.03.1 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) வ%D எ�& அ�0 ெச=தா� ந�தி $தி�ம.8.04.03.2 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) வ%D எ�& அ�ளா$ அறி�ேத $தி�ம.8.04.03.3 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) வ%D எ�& 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��ேதேன $தி�ம.8.04.03.4 

 அறிD 3 அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) இ$ைல ஆ க�� இ$ைல $தி�ம.8.04.04.1 

 அறிD 3 அறிவ$ல� ஆதார� இ$ைல $தி�ம.8.04.04.2 

 அறிேவ அறிைவ அறிகி�ற� எ�& இ*/ $தி�ம.8.04.04.3 

 அைறகி�றன மைற ஈ&க0 தாேம $தி�ம.8.04.04.4 

 ம�னி நி�றா, இைட வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�0 

மாய�� $தி�ம.8.04.05.1 

 ��னி நி�றாைன ெமாழி�ேத� �த$வ9� $தி�ம.8.04.05.2 

 ெபா�னி� வ�தா�_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) ஓ, #க6 

தி�ேமனிைய" $தி�ம.8.04.05.3 

 பி�னி நி�ேற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ெப5ைய எ�றாேன $தி�ம.8.04.05.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆக 

அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

ெச=�மி� $தி�ம.8.04.06.1 



 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆக 

அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.8.04.06.2 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆக அணிமா ஆதி சி�தி 

$தி�ம.8.04.06.3 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆக அறி�தன� ந�திேய 

$தி�ம.8.04.06.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) எ�& அ>3 அர�&� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.8.04.07.1 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) யா�� 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.8.04.07.2 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிவானா$ $தி�ம.8.04.07.3 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) 

அழகிய_ெப.அ.(அழ3_ெப.) வாேற $தி�ம.8.04.07.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறியாைமைய நBவி அவேன $தி�ம.8.04.08.1 

 ெபாறிவா= ஒழி�� எ>3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ேபா� $தி�ம.8.04.08.2 

 அறிவா= அவ�றி� உ0 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ= அறிவி� $தி�ம.8.04.08.3 

 ெசறிD ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றவ� சீவ9� 

ஆேம $தி�ம.8.04.08.4 

 அறிDைடயா, ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.8.04.09.1 



 அறிDைடயா, ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.8.04.09.2 

 அறிDைடயா, ெநJெசா/ ஆதி" பிரா9� $தி�ம.8.04.09.3 

 அறிDைடயா, ெந�ச��_ெப.(ெந�ச�_ெப.+அ��_சா5.) அ>3 நி�றாேன 

$தி�ம.8.04.09.4 

 மாய9� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) மலேரா� இைற@� 

ஆ=  $தி�ம.8.04.10.1 

 காய_3ைற.எ7.(கா=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நா*/  

க��த$ ஆனவ� $தி�ம.8.04.10.2 

 ேசய� அணிய� தி�தி 3� தB> க��#_ெப.(க��#_ெப.) $தி�ம.8.04.10.3 

 ஆய அ�தாகி நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ.ணி  

கி�றாேன $தி�ம.8.04.10.4 

 எ�ைன அறி�திேல� இ�தைன கால�� $தி�ம.8.04.11.1 

 எ�ைன அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� ஏ�� 

அறி�திேல� $தி�ம.8.04.11.2 

 எ�ைன அறி�தி*/ இ��த�� ைக விடா� $தி�ம.8.04.11.3 

 எ�ைன இ*/ எ�ைன உசாD கி�றாேன $தி�ம.8.04.11.4 

 மாய விள 3 அ� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

மைற�தி/� $தி�ம.8.04.12.1 

 Hய விள 3 அ� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) )ட, 

வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.04.12.2 

 காய_3ைற.எ7.(கா=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) விள 3 அ� 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கன�றி/� $தி�ம.8.04.12.3 



 ேசய விள கிைன� ேத/ கி�ேறேன $தி�ம.8.04.12.4 

 ேத/ கி�ேற� திைச எ*ேடா/ இர.ைட@� $தி�ம.8.04.13.1 

 நா/ கி�ேற� நலேம உைடயா� அ% $தி�ம.8.04.13.2 

 பா/கி�ேற� பரேம �ைண ஆ� என  $தி�ம.8.04.13.3 

 </கி�ேற� 3ைறயா மன�தாேல $தி�ம.8.04.13.4 

 ��ைன �த$ விைளயா*ட�� ��வ�� ஓ, $தி�ம.8.04.14.1 

 பி�ைன" ெப�மல� வ�தவ, ேப,�தி*/� $தி�ம.8.04.14.2 

 த�ைன� ெத5��_வி.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ப.ைட� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

தா0_ெப.(தா0_ெப.) $தி�ம.8.04.14.3 

 ம�னி7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆக வாரா பிற"ேப $தி�ம.8.04.14.4 

 ேவத�தி� அ�த�� மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) சி�தா�த�� $தி�ம.8.05.01.1 

 நாத�தி� அ�த�� ந$ேபாத அ�த�� $தி�ம.8.05.01.2 

 ஓத�த3� எ*/ ேயாகா�த அ�த�� $தி�ம.8.05.01.3 

 ஆதி  கலா�த�� ஆ& அ�த� ஆேம $தி�ம.8.05.01.4 

 அ�த� ஓ, ஆ&� அறிவா, அதி )�த, $தி�ம.8.05.02.1 

 அ�த� ஓ, ஆ&� அறிவா, அமல�த, $தி�ம.8.05.02.2 

 அ�த� ஓ, ஆ&� 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) அவ,தம 3 

$தி�ம.8.05.02.3 

 அ�தேமா/ ஆதி அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ.ணாேத 

$தி�ம.8.05.02.4 



 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ேவதா�த� தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�9� 

சி�தா�த� $தி�ம.8.05.03.1 

 ஆனா� �5ய�� அMவ� தைனக./ $தி�ம.8.05.03.2 

 ேதனா, பராபர� ேச, சிவ ேயாகமா= $தி�ம.8.05.03.3 

 ஆனா மல� அ�& அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) சி�தியாேல $தி�ம.8.05.03.4 

 நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) பரேனா/ உயி, உ�& நB0 மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

$தி�ம.8.05.04.1 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) �த$ ஐ��� த��வ�தா$ நB>கி7 $தி�ம.8.05.04.2 

 )�த� அ)�த� ெதாடரா வைக 

நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.05.04.3 

 அ�த� பர�பா$ அைடத$_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) சி�தா�தேம 

$தி�ம.8.05.04.4 

 ேமD� பிரமேன வி./_ெப.(வி./_ெப.) உ��திர� $தி�ம.8.05.05.1 

 ேமD� ெச= ஈச� சதாசிவ� மி க"பா$ $தி�ம.8.05.05.2 

 ேமD� பரவி�� நாத� விடா ஆ&ஆ& $தி�ம.8.05.05.3 

 ஓD� ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) அM ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உளதாேம 

$தி�ம.8.05.05.4 

 உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) உயி, ஆ&ஆ& அ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உபாதிைய� 

$தி�ம.8.05.06.1 

 ெத0ளி அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நாத அ�த�ைத7 

ெச�& ேம$ $தி�ம.8.05.06.2 



 உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

நB>க_3ைற.எ7.(நB>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஓ, உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) 

ஆ3ேம$ $தி�ம.8.05.06.3 

 எ0ளலி� நாதா�த�� எ=தி/� ேபாதேம $தி�ம.8.05.06.4 

 ேத/�_ெப.எ7.(ேத/_ெப.எ7.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இயம நியம ஆதி 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.05.07.1 

 ஊ/� சமாதியி$ உ�&" பரசிவ� $தி�ம.8.05.07.2 

 பா/ உற7 சீவ� பரமாக" ப�& அற  $தி�ம.8.05.07.3 

 </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உபசா�த� ேயாகா�த  

ெகா0ைகேய $தி�ம.8.05.07.4 

 ெகா0ைகயி$ ஆன கலா�த� 3றி  ெகா0ளி$ $தி�ம.8.05.08.1 

 வி0ைகயி$ ஆன நிவி,தாதி ேமதாதி 3 $தி�ம.8.05.08.2 

 உ0ளனவா� வி�� உ0ேள ஒ/>க�� $தி�ம.8.05.08.3 

 ெத0ளி அதைன� ெதளித�� ஆேம $தி�ம.8.05.08.4 

 ெதளி@� இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) அ�றி� ேத, ஐ> கைல ேவ& 

$தி�ம.8.05.09.1 

 ஒளி@0 அைம��_வி.எ7.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ள� ஓர 

வ$லா, க*3 $தி�ம.8.05.09.2 

 அளியவ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ம�திர� 

த�திர� $தி�ம.8.05.09.3 

 ெதளிD உபேதச ஞான� ெதா/ ஐ�தாேம $தி�ம.8.05.09.4 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அனாதி கைல ஆகம 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) $தி�ம.8.05.10.1 



 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த�திர� அ�N$ வழி நி�ற$ $தி�ம.8.05.10.2 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அனாதி 

உட$_ெப.(உட$_ெப.) அ$லா ம�திர� $தி�ம.8.05.10.3 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவ ேபாதக� உபேதசேம 

$தி�ம.8.05.10.4 

 ேதசா, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

ஞான�தி� கைல $தி�ம.8.05.11.1 

 ஆசார ேநய� அைற@� கலா�த��" $தி�ம.8.05.11.2 

 ேபசா உைர உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெப��தைக $தி�ம.8.05.11.3 

 வாசா மேகாசர மா ந�தி தாேன $தி�ம.8.05.11.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சமாதி தைல" ப%$ 

$தி�ம.8.05.12.1 

 ஆன கலா�த நாதா�த ேயாகா�த�� $தி�ம.8.05.12.2 

 ஏைனய ேபாதா�த� சி�தா�த� ஆன� $தி�ம.8.05.12.3 

 ஞான� என ேஞய ஞா�� ஆ3ேம $தி�ம.8.05.12.4 

 ஆ& அ�த�� ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அட>3� 

அ�ேநய�ேத $தி�ம.8.05.13.1 

 ஆ& அ�த ேஞய� அட>கி/ ஞா�� $தி�ம.8.05.13.2 

 <றிய ஞான  3றி@ட� வ Bடேவ $தி�ம.8.05.13.3 



 ேதறிய ேமான� சிவான�த� உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) 

$தி�ம.8.05.13.4 

 உ.ைம  கைல ஆ& ஓ, ஐ�தா� அட>கி/� $தி�ம.8.05.14.1 

 உ.ைம  கலா�த� இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஐ�ேதா/ ஏ6 அ�த� 

$தி�ம.8.05.14.2 

 உ.ைம  கைல ஒ�றி$ ஈ& ஆய நாத அ�த�� $தி�ம.8.05.14.3 

 உ.ைம  கைல ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஓ, அ�த� 

ஆேம $தி�ம.8.05.14.4 

 ஆDைடயாைள அர� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா.டபி� $தி�ம.8.05.15.1 

 ேதDைடயா� எ>க0 சீ, ந�தி தா0_ெப.(தா0_ெப.) 

த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.05.15.2 

 வ BD அற ேவதா�த சி�தா�த ேம�ைமைய  $தி�ம.8.05.15.3 

 <வி அ�ளிய ேகாைன  க��ேம $தி�ம.8.05.15.4 

 க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) த� க��தி9 3 

ஒ"ப_3ைற.எ7./உ.உ�.(ஒ"#_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.8.05.16.1 

 அர� உைர ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 ஆகம� 

த�னி$ $தி�ம.8.05.16.2 

 வ� சமய" #ற மாைய மா மாைய $தி�ம.8.05.16.3 

 உ�விய ேவதா�த சி�தா�த உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) 

$தி�ம.8.05.16.4 

 ேவதா�த� ேக*க வி�"ெபா/ �"பத" $தி�ம.8.05.17.1 

 ேபாதா�த� ஆன பிரணவ��0 # 3 $தி�ம.8.05.17.2 



 நாதா�த ேவதா�த ேபாதா�த நாதைன $தி�ம.8.05.17.3 

 ஈதா� எனா� க./ இ�#&ேவா,கேள $தி�ம.8.05.17.4 

 ேவதா�த� சி�தா�த� ேவ& இலா ��திைர $தி�ம.8.05.18.1 

 ேபாதா�த� ஞான� ேயாகா�த� ெபா� ேஞய $தி�ம.8.05.18.2 

 நாதா�த� ஆன�த� சீரா உதய� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.05.18.3 

 2தா�த ��திைர ேமான�� 26கேவ $தி�ம.8.05.18.4 

 ேவதா�த� த�னி$ உபாதி ேம$ ஏ6 விட $தி�ம.8.05.19.1 

 நாதா�த பாச� வி/_ஏவ.(வி/_வி.) ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெதா� 

பத�_ெப.(பத�_ெப.) $தி�ம.8.05.19.2 

 மீதா�த காரேணா பாதி ஏ6 ெம=" பர� $தி�ம.8.05.19.3 

 ேபாதா�த த�பத� ேபாமசி எ�பேவ $தி�ம.8.05.19.4 

 ேவதா�த ஞான� விள>க_3ைற.எ7.(விள>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

விதியிேலா, $தி�ம.8.05.20.1 

 நாதா�த ேபாத� நMகிய ேபா க� $தி�ம.8.05.20.2 

 ேபாதா�தமா� பர� பா$ #க" # கதா$ $தி�ம.8.05.20.3 

 நாதா�த ��தி@� சி�தி@� ந.Mேம $தி�ம.8.05.20.4 

 அ.ட>க0 ஏ!� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ"பா�� $தி�ம.8.05.21.1 

 உ./ எ�ற ேப, ஒளி 3 உ0ளா� உள ஒளி $தி�ம.8.05.21.2 

 ப./ உ& நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பராச�தி 

எ�னேவ $தி�ம.8.05.21.3 



 ெகா.டவ� அ�றி நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

த>க0 ேகாேவ $தி�ம.8.05.21.4 

 ேகா உண,��� ச�தியாேல 3றி ைவ��� $தி�ம.8.05.22.1 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) உண,��� க�ம� ெச=தி ெச=யேவ $தி�ம.8.05.22.2 

 பா அைன��� பைட��_வி.எ7.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ,7சைன 

பா5"ப $தி�ம.8.05.22.3 

 ஒவ அைன�� உ./ ஒழியாத ஒ�வேன $தி�ம.8.05.22.4 

 ஒ�வைன உ�னா, உயி, தைன உ�னா, $தி�ம.8.05.23.1 

 இ�விைன உ�னா, இ�மாைய உ�னா, $தி�ம.8.05.23.2 

 ஒ�வ9ேம உ0 உண,�தி நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஊ*% $தி�ம.8.05.23.3 

 அ�வ9� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆதர� தாேன 

$தி�ம.8.05.23.4 

 அர� அ�ப, தான� அ� ஆகி7 சிவ�� $தி�ம.8.05.24.1 

 வ�� அைவ ச�திக0 ��னா வ3�தி*/ $தி�ம.8.05.24.2 

 உர� உ& ச�நிதி ேச*%"ப எ�&� $தி�ம.8.05.24.3 

 திர� உ& ேதாயா7 சிவா ந�தி ஆேம $தி�ம.8.05.24.4 

 ேவதா�த ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ேமD� ப)_ெப.(ப)_ெப.) எ�ப 

$தி�ம.8.05.25.1 

 நாதா�த பாச� விடநி�ற ந�பதி $தி�ம.8.05.25.2 

 ேபாதா�த த�பத� ேபா= இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஐ கிய� $தி�ம.8.05.25.3 

 சாதாரண� சிவ சா@7சிய� ஆேம $தி�ம.8.05.25.4 



 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) ேவதா�த 

சி�தா�த� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.05.26.1 

 அவ� அவ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அI இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) 

$தி�ம.8.05.26.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�றா� ஆனா$ 

$தி�ம.8.05.26.3 

 நவ� ஆன ேவதா�த ஞான சி�தா�தேம $தி�ம.8.05.26.4 

 சி�தா�த� ேதசீவ� ��தி சி�தி�தலா$ $தி�ம.8.05.27.1 

 சி�தா�த�ேத நி�ேபா, ��தி சி�தி�தவ, $தி�ம.8.05.27.2 

 சி�தா�த ேவதா�த� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆதலா$ 

$தி�ம.8.05.27.3 

 சி�தா�த ேவதா�த� கா*/� சிவைனேய $தி�ம.8.05.27.4 

 சிவைன" பரம� உ0 சீவ� உ0 கா*/� $தி�ம.8.05.28.1 

 அவ� அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேவதா�த சி�தா�த� 

ஆனா� $தி�ம.8.05.28.2 

 நவ� உ�& அவ�ைதயி$ ஞான� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� $தி�ம.8.05.28.3 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) மி 3 உண,�தவ, த��வ�தாேர $தி�ம.8.05.28.4 

 த��வ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சகள 

வகள>க0 $தி�ம.8.05.29.1 

 த��வ� ஆ� வி�� நாத� சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.8.05.29.2 

 த��வ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சீவ� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) த�பர� $தி�ம.8.05.29.3 



 த��வ� ஆ� சிவ சா@7 சியேம $தி�ம.8.05.29.4 

 ேவதேமா/ ஆகம� ெம= ஆ� இைறவ� N$ $தி�ம.8.05.30.1 

 ஓ�� ெபா�D� சிற"#�_ெப.(சிற"#_ெப.+உ�_சா5.) எ�& உ0ளன 

$தி�ம.8.05.30.2 

 நாத� உைர அைவ நா%$ இற./_ெப.(இர./_ெப.) அ�த� $தி�ம.8.05.30.3 

 ேபத� அ� எ�ப, ெப5ேயா, 3 அேபதேம $தி�ம.8.05.30.4 

 பரா ன�தி ம�9� சிவான�த� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.8.05.31.1 

 பரா ன�த ேம$ 2�&� பா6 உ& ஆன�த� $தி�ம.8.05.31.2 

 விரா ��திரான�த� ெம=� நடன ஆன�த� $தி�ம.8.05.31.3 

 ெபாரா நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உ0ளேம P5"பியாேம 

$தி�ம.8.05.31.4 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கலா�த� 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) அ�த நாதா�த� $தி�ம.8.05.32.1 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெபா!தி$ கைல ஐ�தா� 

ஆதலி$ $தி�ம.8.05.32.2 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அரேன பJசா�தக� ஆ� 

எ�ன $தி�ம.8.05.32.3 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மைற ஆகம� 

ெமாழி�தா� அ�ேற $தி�ம.8.05.32.4 

 அ�& ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ�னா� ஐவைக 

அ�த� த�ைன $தி�ம.8.05.33.1 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆன ேவதா�த சி�தா�த� உ0ளி*/ $தி�ம.8.05.33.2 

 நி�றா$ ேயாகா�த� ேந,ப/� ேந,ப*டா$ $தி�ம.8.05.33.3 



 ம�& ஆ% பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ம�வ�� ஆேம $தி�ம.8.05.33.4 

 அனாதி சீவ� ஐ� மல� அ�ற" பாலா= $தி�ம.8.05.34.1 

 அனாதி அட கி� தைன  க./ அரனா= $தி�ம.8.05.34.2 

 தனாதி மல� ெகட� த��வா தBத� $தி�ம.8.05.34.3 

 வினாD நB, பா$ ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) ேவதா�த 

உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.8.05.34.4 

 உயிைர" பரைன உய, சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) த�ைன $தி�ம.8.05.35.1 

 அய,D அ�& அறி ெதா�த� தசி அதனா$ $தி�ம.8.05.35.2 

 ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அறிவாகி@� 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அட>கி $தி�ம.8.05.35.3 

 அய,D அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேவதா�த சி�தா�த� 

ஆேம $தி�ம.8.05.35.4 

 ம�னிய ேசாகமா மாமைறயாள, த� $தி�ம.8.05.36.1 

 ெச�னிய� ஆன சிவேயாக� ஆ� ஈ� எ�ன $தி�ம.8.05.36.2 

 அ�ன� சி�தா�த மா மைறயா= ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.8.05.36.3 

 ��னிய ஆகம N$ என� ேதா�&ேம $தி�ம.8.05.36.4 

 �த$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) �!� ஆகம� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) 

$தி�ம.8.05.37.1 

 பதியான ஈச� பக,�த இற./_ெப.(இர./_ெப.) $தி�ம.8.05.37.2 

 �தி� ஆன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) �ைற �ைறயா$ அலம�� 

$தி�ம.8.05.37.3 



 அதிகாதி ேவதா�த சி�தா�த� ஆகேவ $தி�ம.8.05.37.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) எ�ற அறிD� அனாதி 

$தி�ம.8.06.01.1 

 அறிD 3 அறிவா� பதி@� அனாதி $தி�ம.8.06.01.2 

 அறிவிைன  க*%ய பாச� அனாதி $தி�ம.8.06.01.3 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) பதியி$ பிற"# அ&� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

$தி�ம.8.06.01.4 

 ப)பல ேகா% பிரம� �தலா=" $தி�ம.8.06.02.1 

 ப) கைள  க*%ய பாச� 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உ./ $தி�ம.8.06.02.2 

 ப)� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பாச� அ&�தா$ $தி�ம.8.06.02.3 

 ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) தைலவைன" ப�றி விடாேவ $தி�ம.8.06.02.4 

 கிட கி�ற வாேற கிள, பய�_ெப.(பய�_ெப.) 2�&_ெப.(2�&_ெப.) 

$தி�ம.8.06.03.1 

 நட கி�ற ஞான�ைத நா0_ெப.(நா0_ெப.) ேதா&� ேநா கி� $தி�ம.8.06.03.2 

 ெதாட 3 ஒ�&� இ�றி� ெதா!மி� ெதா!தா$ $தி�ம.8.06.03.3 

 3ட  3�றி$ இ*ட விள 3 அ�வாேம $தி�ம.8.06.03.4 

 பாச� ெச=தாைன" பட,சைட ந�திைய $தி�ம.8.06.04.1 

 ேநச� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக நிைன"பவ, 

நிைன�த�� $தி�ம.8.06.04.2 

 <ச� ெச=�உ�னி  3றி  ெகா0வ� எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ�.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.8.06.04.3 

 வாச� ெச= பாச��0 ைவ கி�ற வாேற $தி�ம.8.06.04.4 



 வி*ட விட�_ெப.(விட�_ெப.) ஏறா வா& ேபா$ ேவ& 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.06.05.1 

 வி*ட ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச ெம= க.ேடா� ேமDறா� $தி�ம.8.06.05.2 

 க*%ய ேகவல� காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

சகல�ைத7 $தி�ம.8.06.05.3 

 )*/ நனவி$ அதBத��0 ேதா�&ேம $தி�ம.8.06.05.4 

 நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பதி@ட� 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச�� $தி�ம.8.06.06.1 

 நB/மா நி�த� நிைல அறிவா, இ$ைல $தி�ம.8.06.06.2 

 நB%ய_ெப.எ7.(நB/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) 

ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச நB க�� $தி�ம.8.06.06.3 

 நா%ய ைசவ, 3 ந�தி அளி�தேத $தி�ம.8.06.06.4 

 ஆய பதிதா� அ�0 சிவலி>க� ஆ� $தி�ம.8.06.07.1 

 ஆய ப)D� அடேல& என 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.06.07.2 

 ஆய பலி படீ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ந$பாச� 

ஆ� $தி�ம.8.06.07.3 

 ஆய அர� நிைல ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா0வா,க*ேக $தி�ம.8.06.07.4 

 பதி ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� பயி$ வியா நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) $தி�ம.8.06.08.1 

 பதிப) பாச� பக,ேவா, 3 ஆறா கி" $தி�ம.8.06.08.2 

 பதிப) பாச�ைத" ப�& அற 

நB 3�_ெப.எ7.(நB 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.06.08.3 



 பதிப) பாச� பயில நிலாேவ $தி�ம.8.06.08.4 

 பதி@� ப)ெவா/ பாச�� ேமைல  $தி�ம.8.06.09.1 

 கதி@� ப)பாச நB க�� கா*% $தி�ம.8.06.09.2 

 மதி த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆன�த மா ந�தி 

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.06.09.3 

 �தி த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ைவ�தன� )�த 

ைசவ�திேல $தி�ம.8.06.09.4 

 அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அM 2�&ேம யா>கM� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.06.10.1 

 அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அM 2�&ேம யா>கM� 

ஆக $தி�ம.8.06.10.2 

 அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அனாதி வியா�த9� ஆவ� 

$தி�ம.8.06.10.3 

 அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பதி பைட"பா� அ>3 

அவ�ைறேய $தி�ம.8.06.10.4 

 பைட"# ஆதி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) பர�சிவ� ச�தி 

$தி�ம.8.06.11.1 

 இைட"பா$ உயி,க0 கைட�� இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) H>க$ 

$தி�ம.8.06.11.2 

 பைட"# ஆதி K க�ைத� த�பர� ெச=ய" $தி�ம.8.06.11.3 

 பைட"# ஆதி Hய மல� அ"பர�திேல $தி�ம.8.06.11.4 

 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) K க�ைத அIவி�� 

நாத�� $தி�ம.8.06.12.1 



 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�தி சிவ பர ேம$ ஐ�தா$ 

$தி�ம.8.06.12.2 

 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) K க�தி$ ஐ> க�ம� 

ெச=ேவா� $தி�ம.8.06.12.3 

 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) Hய ஈசான9� ஆேம 

$தி�ம.8.06.12.4 

 ேமD� பரசிவ ேம$ ச�தி நாத�� $தி�ம.8.06.13.1 

 ேமD� பரவி�� ஐ� �க� ேவ& ஈச� $தி�ம.8.06.13.2 

 ேமD� உ��திர� மா$ ேவதா ேமதினி $தி�ம.8.06.13.3 

 ஆ3�ப% பைட"ேபா� அர� ஆேம $தி�ம.8.06.13.4 

 பைட"#� அளி"#� பயி$ இைள" பா�&� $தி�ம.8.06.14.1 

 �ைட"# மைற"# �� ேதா�ற_3ைற.எ7.(ேதா�&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

அ�G� $தி�ம.8.06.14.2 

 சட�ைத வி/�த அ�G� சகல�� $தி�ம.8.06.14.3 

 அைட�த அனாதிைய ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) என$ ஆேம $தி�ம.8.06.14.4 

 ஆ& ஆ& 3.டலி த�னி� அக�� இ*/ $தி�ம.8.06.15.1 

 ேவ& ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மாையயி� 

�"பா� மி3��இ*/ அ>3 $தி�ம.8.06.15.2 

 ஈ& ஆ� க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) இவ�றா$ வ3�� இ*/ $தி�ம.8.06.15.3 

 ேவ& ஆ� பதி ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) ஆ3ேம $தி�ம.8.06.15.4 

 வ B*3� பதி ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச�� மீ� உற $தி�ம.8.06.16.1 

 ஆ*3� இ�விைன ஆ>3 அவ�றா$ 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.06.16.2 



 ஆ*3� நரக )வ, க�தி$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ*/ $தி�ம.8.06.16.3 

 நா*3 உற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) த>3 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) பாச� 

ந.Mேம $தி�ம.8.06.16.4 

 ந.ணிய பாச�தி$ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) என$ ஆணவ� 

$தி�ம.8.06.17.1 

 ப.ணிய மாையயி$ ஊ*ட$ ப5�தன� $தி�ம.8.06.17.2 

 க.ணிய ேசதன� க. வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேப, 

அ�0 $தி�ம.8.06.17.3 

 அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) அ%ேச, உபாய� அ� ஆ3ேம $தி�ம.8.06.17.4 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உபாயேம அ�றி அ! 3 

அ�& $தி�ம.8.06.18.1 

 ேமாக� அற7 )�த� ஆத�3 2லேம $தி�ம.8.06.18.2 

 ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ&ைவ அ! 3 ஏ�றி 

ஏ�ற$ ேபா$ $தி�ம.8.06.18.3 

 ஆ3வ� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) அ�0 பாச� ஆ3ேம $தி�ம.8.06.18.4 

 பாச� பயி$ உயி, தாேன பர �த$ $தி�ம.8.06.19.1 

 பாச� பயி$ உயி, தாேன ப)_ெப.(ப)_ெப.) எ�ப $தி�ம.8.06.19.2 

 பாச� பயில" பதி பர� ஆதலா$ $தி�ம.8.06.19.3 

 பாச� பயில" பதி ப)_ெப.(ப)_ெப.) ஆ3ேம $தி�ம.8.06.19.4 

 அ�த�தி$ உ�தர� ேக*ட அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ, $தி�ம.8.06.20.1 

 அ�த�தி$ உ�தர� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ�0 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $தி�ம.8.06.20.2 

 அ�த�தினாேல அைணய" பி%�த�� $தி�ம.8.06.20.3 



 அ�த�தி$ த�ைம அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேர $தி�ம.8.06.20.4 

 கா�� தைல@� 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) கலதிக0 

$தி�ம.8.07.01.1 

 கா$ அ�த7 ச�தி அ�0 எ�ப, காரண� $தி�ம.8.07.01.2 

 பா$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஞானேம ப.பா, தைல_ெப.(தைல_ெப.) உயி, 

$தி�ம.8.07.01.3 

 கா$ அ�த ஞான�ைத  கா*ட வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.07.01.4 

 தைலஅ% ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) காய�தி$ 

$தி�ம.8.07.02.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ% உ7சியி$_ெப.(உ7சி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) உ0ள� 

2ல� $தி�ம.8.07.02.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ% ஆன அறிைவ அறி�ேதா, $தி�ம.8.07.02.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ% ஆகேவ தா�_த�.).(தா�_த�.).) இ��தாேர 

$தி�ம.8.07.02.4 

 நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

�!� அ.ட�� ேம$ உற $தி�ம.8.07.03.1 

 வ� தா0_ெப.(தா0_ெப.) அ)ர,_ெப.(அ)ர,_ெப.) அமர�� உ=�திட" 

$தி�ம.8.07.03.2 

 பி� தா�_த�.).(தா�_த�.).) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பைட�தவ� ேப, ந�தி 

$தி�ம.8.07.03.3 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) தா0_ெப.(தா0_ெப.) இைண எ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

மிைச ஆனேத $தி�ம.8.07.03.4 

 சி�ைதயி� உ0ேள எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) தி�வ% $தி�ம.8.07.04.1 

 சி�ைத@� எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) தி�வ%  கீ6 அ� $தி�ம.8.07.04.2 

 எ�ைத@� எ�ைன அறியகில� ஆகி$ $தி�ம.8.07.04.3 

 எ�ைதைய யா9� அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கிேலேன 

$தி�ம.8.07.04.4 

 ப�னாத பா, ஒளி 3 அ"#ற�� அ"பா$ $தி�ம.8.07.05.1 

 எ� நாயகனா, இைச��_வி.எ7.(இைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

இ��தி/ இட�_ெப.(இட�_ெப.) $தி�ம.8.07.05.2 

 உ�னா ஒளி@� உைர 

ெச=யா_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெச=_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) ம�திர� 

$தி�ம.8.07.05.3 

 பதி அ� ேதா�&� பத�_ெப.(பத�_ெப.) அ� ைவ�மி� $தி�ம.8.07.06.1 

 மதி அ� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மல," 

பத�_ெப.(பத�_ெப.) ஓ�� $தி�ம.8.07.06.2 

 நதி ெபாதி@� சைட நா5 ஓ, பாக� $தி�ம.8.07.06.3 

 கதி ெச@� கால>க0 க./ ெகாள Bேர $தி�ம.8.07.06.4 

 த5�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அ% த�னிட 

ெநJசி$ $தி�ம.8.07.07.1 

 த5�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அமராபதி நாத� 

$தி�ம.8.07.07.2 

 க5�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) க�தாதவ, சி�ைத 

$தி�ம.8.07.07.3 



 ப5�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப5 பாக�தாேன $தி�ம.8.07.07.4 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) மல, 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உள $தி�ம.8.07.08.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) தாைத தாG� இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள காய��0 

$தி�ம.8.07.08.2 

 ந�றாக  கா=7சி" பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ெசய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா,க*3 $தி�ம.8.07.08.3 

 இ�ேற ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஈசைன எ=த�� 

ஆேம $தி�ம.8.07.08.4 

 கா$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� 

ெச�னியி$_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) க*டற  க*டற $தி�ம.8.07.09.1 

 மா$ ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெநJசி� மய 3 

இ�& �ய 3 அற" $தி�ம.8.07.09.2 

 பா$ ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ�ைன" பர� 

ெகா0ள_3ைற.எ7.(ெகா0_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நா%னா� $தி�ம.8.07.09.3 

 ேம$ ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� ெச�ைம 

விள�ப ஒ.ணாேத $தி�ம.8.07.09.4 

 ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #த$வ, ேபா$ ேபணிய 

நா�ற�� $தி�ம.8.07.10.1 

 3�ற�� க./ 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) 3ைற 

ெச=ய_3ைற.எ7.(ெச=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஓ, $தி�ம.8.07.10.2 

 ப�ைறய ஈச� உயிர� பா�ைம 37 $தி�ம.8.07.10.3 

 ெச�ற� இலா7 ெச=ைக 3 எ=தின_வி.�.(எ=�_வி.+இ�_இ.கா.+அ_பட,.ப�.) 

ெச=@ேம $தி�ம.8.07.10.4 



 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உள 3�ற�_ெப.(3�ற�_ெப.) �!� நலிவன 

$தி�ம.8.08.1.1 

 மா�& இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) H>கி மய>கி  கிட�தன $தி�ம.8.08.1.2 

 2�றிைன நB>கின, நB கின, நB>காதா, $தி�ம.8.08.1.3 

 2�றி� உ0 ப*/ �%கி�ற வாேற $தி�ம.8.08.1.4 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெவ3ளி மய க�_ெப.(மய க�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) க%�� $தி�ம.8.08.2.1 

 ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) பி%��_வி.எ7.(பி%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேத9 3 எறி மணி_ெப.(மணி_ெப.) $தி�ம.8.08.2.2 

 ஓ� எ9� ஓைசயி� உ0ேள உைறவ� ஓ, $தி�ம.8.08.2.3 

 தாம� அதைன� தைல" ப*டவாேற $தி�ம.8.08.2.4 

 ேதா�றிய� ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) த� பத�_ெப.(பத�_ெப.) K6தர 

$தி�ம.8.09.1.1 

 ஏ�ற அசிபத� இ� 2�ேறா/ எ=திேனா� $தி�ம.8.09.1.2 

 ஆ�ற பராபர� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பிற"# 

அற $தி�ம.8.09.1.3 

 ஏ�றன� மாள7 சிவமா= இ� 3ேம $தி�ம.8.09.1.4 

 ேபாத� தைன உ�னி" Pதாதி ேபத�� $தி�ம.8.09.2.1 

 ஓ�� க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ெதா.V& உட� ஓ, ஆ& $தி�ம.8.09.2.2 

 ேபத�� நாத அ�த" ெப�றியி$ ைகவி*/ $தி�ம.8.09.2.3 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ெசா$ ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

ெம=ைமேய $தி�ம.8.09.2.4 



 த�பத� எ�&� ெதா�பத� தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�&� $தி�ம.8.09.3.1 

 நி�ப தசிய��0 ேந, இைழயா0 பத�_ெப.(பத�_ெப.) $தி�ம.8.09.3.2 

 ெசா$ பத�தா�� ெதாடர ஒ.ணா7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.8.09.3.3 

 க�பைன இ�றி  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.8.09.3.4 

 அMD� பர�� அசி பத� ேத=�� $தி�ம.8.09.4.1 

 கM ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலாத சிவ�� கல�தா$ $தி�ம.8.09.4.2 

 இைண அ& பா$ ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ�� என இ�ப� $தி�ம.8.09.4.3 

 �ைண அ� வா= உைர அ�றிட� ேதா�&ேம $தி�ம.8.09.4.4 

 ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) த�பத� 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அசிபத� 

$தி�ம.8.09.5.1 

 ந�பிய சீவ� பர� சிவனா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.09.5.2 

 அ�பத ேமைல7 ெசாYபமா வா கிய� $தி�ம.8.09.5.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆ./ அ�0 சீ, ந�தி தாேன 

$தி�ம.8.09.5.4 

 ஐ�ப� அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) தவ�� 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) சில,_ெப.(சில,_ெப.) $தி�ம.8.09.6.1 

 உ�பைன நா% உைர �" பத�� இைட7 $தி�ம.8.09.6.2 

 ெச�பர� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாசி 

ெச��திட� $தி�ம.8.09.6.3 



 த� பர ேயாகமா=� தானவ� ஆ3ேம $தி�ம.8.09.6.4 

 ந�தி அறிD� ந!வி$ அதBத� ஆ� $தி�ம.8.09.7.1 

 இ�திய� ச�� ஆதி விட விய� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.09.7.2 

 ந�திய 2�&_ெப.(2�&_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஐ��� $தி�ம.8.09.7.3 

 ந�தி நனவாதி 2*/� அனாதிேய $தி�ம.8.09.7.4 

 பர �5ய�� நனD_ெப.(நனD_ெப.) ப% உ.ட $தி�ம.8.09.8.1 

 வி5வி$ கனD� இத� உப சா�த�� $தி�ம.8.09.8.2 

 உ5ய )!ைன@� ஓD� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பா$ $தி�ம.8.09.8.3 

 அ5ய �5ய� அசி பத�_ெப.(பத�_ெப.) ஆேம $தி�ம.8.09.8.4 

 ேதா�றி_வி.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ� உ0ேள 

)ழ�&_வி.எ7.()ழ$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!கி�ற� ஓ, 

$தி�ம.8.10.1.1 

 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ப% ம.டல�� �த$வைன $தி�ம.8.10.1.2 

 ஏ�& எ=தி_வி.எ7.(எ=�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இ�#�& இ��ேத 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) $தி�ம.8.10.1.3 

 நா�& நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெச= நல�_ெப.(நல�_ெப.) த�� ஆேற 

$தி�ம.8.10.1.4 

 ம�& நிைற�த� மா பர� ஆய� $தி�ம.8.10.2.1 

 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நிைற�த� ேந, த� ந�தி@� 

$தி�ம.8.10.2.2 



 க�&_ெப.(க�&_ெப.) நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ! 

தா=_ெப.(தா=_ெப.) என வ�தபி� $தி�ம.8.10.2.3 

 3�& நிைற�த_ெப.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3ணவிள 3 

ஆேம $தி�ம.8.10.2.4 

 ஆறா& த��வ�� அ"#ற�� அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பர� $தி�ம.8.10.3.1 

 <றா உபேதச� <றி$ சிவபர� $தி�ம.8.10.3.2 

 ேவறா= ெவளி"ப*ட ேவத" பகவனா, $தி�ம.8.10.3.3 

 ேப& ஆக ஆன�த� ேபM�_ெப.எ7.(ேபM_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப�கேவ $தி�ம.8.10.3.4 

 ப�& அற" ப�றி$ பர� பதி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.8.10.4.1 

 ப�& அற" ப�றி$ பர� அறிேவ பர� $தி�ம.8.10.4.2 

 ப�& அற" ப�றினி$ ப�ற வ$லா, ேக $தி�ம.8.10.4.3 

 ப�& அற" ப�றி$ பர� பர� ஆேம $தி�ம.8.10.4.4 

 பர� பர� ஆன பதி பாச� ப�றா" $தி�ம.8.10.5.1 

 பர� பர� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பர� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமவ" $தி�ம.8.10.5.2 

 பர� பர� ஆன பர சிவான�த� $தி�ம.8.10.5.3 

 பர� பர� ஆக" பைட"ப� அறிேவ $தி�ம.8.10.5.4 

 நனவி$ கலாதியா நா$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.10.6.1 



 தனி உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ேகவல� த�னி$ 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.10.6.2 

 நிைனD�& அக�ற_ெப.எ7.(அக$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அதBத�� உ0 

ேநய� $தி�ம.8.10.6.3 

 தைன உ�றிட� தாேன த�பர� ஆேம $தி�ம.8.10.6.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

Hய�� த�னி$ விலாச�� $தி�ம.8.10.7.1 

 பி� காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) Hடண� தா9� 

பிற6D�&� $தி�ம.8.10.7.2 

 த� பர� கால பர�� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.10.7.3 

 ந� பரா தBத�� நாட அகராதிேய $தி�ம.8.10.7.4 

 அதBத�� உ0 ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அக�றவ� ந�தி 

$தி�ம.8.11.01.1 

 அதBத�� உ0 ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அறிவிேலா� 

ஆ�மா $தி�ம.8.11.01.2 

 மதி ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

வி*ட ம� உயி, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.11.01.3 

 பதியி$ பதி@� பரDயி, தாேன $தி�ம.8.11.01.4 

 ஆதி@� அ�த�� இ$லா அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) பதி $தி�ம.8.11.02.1 

 ேசாதி" பர� )ட, ேதா�ற� ேதா�றாைமயி� $தி�ம.8.11.02.2 



 நBதி அதா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நB%ய_ெப.எ7.(நB/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பர 

$தி�ம.8.11.02.3 

 ேபாத� உண,�தவ, #.ணிய� ேதாேர $தி�ம.8.11.02.4 

 �5ய� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �5யா தBத�ேத 

$தி�ம.8.11.03.1 

 அ5ய விேயாக� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�பல�� ஆ/� $தி�ம.8.11.03.2 

 ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) பிராைன" பிரணவ  <ப�ேத $தி�ம.8.11.03.3 

 �5ய வ$லா, 3� �5சி$ைல தாேன $தி�ம.8.11.03.4 

 ெச�ைம �� நி�ப7 )ேவத� தி5வேபா$ $தி�ம.8.11.04.1 

 அ�ெம=" பர�ேதா/ அMவ� உ0 ஆயிட" $தி�ம.8.11.04.2 

 ெபா=�ைம7 சக� உ.ட ேபாத ெவ&�_ெப.அ.(ெவ&�_ெப.அ.) பாழி$ 

$தி�ம.8.11.04.3 

 ெச�ைம7 சிவேம� ேச, ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) ஆ3ேம $தி�ம.8.11.04.4 

 ைவ7ச கலாதி வ� த��வ� ெகட_3ைற.எ7.(ெக/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.11.05.1 

 ெவ7ச இ� மாைய ேவ& ஆக ேவ, 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.11.05.2 

 உ7ச பரசிவ� ஆ� உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) ஒ�றேவ $தி�ம.8.11.05.3 

 அ7ச�_ெப.(அ7ச�_ெப.) அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

எ�ைன ஆ.டன� ந�திேய $தி�ம.8.11.05.4 



 எ�ைன அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இைசவி�த எ� ந�தி 

$தி�ம.8.11.06.1 

 எ�ைன அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறியாத 

இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா5.) உ=��" $தி�ம.8.11.06.2 

 பி�ைன ஒளியி$ ெசாYப� #ற"ப*/� $தி�ம.8.11.06.3 

 த�ைன அளி�தா� த�பர� ஆகேவ $தி�ம.8.11.06.4 

 பர��� )�>கி@� பா, #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) வா@ $தி�ம.8.11.07.1 

 நிர�த வளிெயா/ ஞாயி&_ெப.(ஞாயி&_ெப.) தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) 

$தி�ம.8.11.07.2 

 அர�த அர� ெநறி ஆய� ஆகி� $தி�ம.8.11.07.3 

 தர�த வி)�# ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) தா>கி நி�றாேன $தி�ம.8.11.07.4 

 ச�தி� நிைலயினி$ தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ச�தி@� $தி�ம.8.11.08.1 

 த�பைரயா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� பர�3 உட$_ெப.(உட$_ெப.) $தி�ம.8.11.08.2 

 உ=�த3� இ7ைசயி$ ஞான ஆதி ேபத� ஆ= $தி�ம.8.11.08.3 

 நி�த நட�� ந% 3மா ேநய�ேத $தி�ம.8.11.08.4 

 ேமெலா/ கீ6"ப க� ெம= வா= க. நராசிக0 $தி�ம.8.11.09.1 

 பாலிய வி�� பைர@0 பைரயாக  $தி�ம.8.11.09.2 

 ேகாலிய நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) அைவ ஞான� ெகாண, வி�� $தி�ம.8.11.09.3 

 சீல� இலா அM7 ெச=தி அ� ஆேம $தி�ம.8.11.09.4 

 ேவ& ஆ� அத� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா�� இ _)*.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) 

காய�தி$ $தி�ம.8.11.10.1 



 ஆ& ஆ� உபாதி அைன�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) த��வ� $தி�ம.8.11.10.2 

 ேப& ஆ� பர ஒளி H./� பிரகாச� ஆ= $தி�ம.8.11.10.3 

 ஊறா உயி,�� உ./ உற>கி/� மாையேய $தி�ம.8.11.10.4 

 த�பர� ம�9� தனி �த$ ேப, ஒளி $தி�ம.8.11.11.1 

 சி�பர� தாேன ெசக� 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேபாத�� 

$தி�ம.8.11.11.2 

 ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) தB, பாழி$ )�தர7 ேசாதி# 3 

$தி�ம.8.11.11.3 

 அ"#ற� அ�ற� இ>3 ஒ"# இ$ைல தாேன $தி�ம.8.11.11.4 

 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) மைறக0 பரவா� உட$_ெப.(உட$_ெப.) எ�9� 

$தி�ம.8.11.12.1 

 �.ட மதிேயா� �5யா தBத� த�ைன  $தி�ம.8.11.12.2 

 க./ பர9� அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) காரேணா பதி ேக $தி�ம.8.11.12.3 

 மி.%� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) )�த� ஆகா� 

வினவிேல $தி�ம.8.11.12.4 

 ெவளி கா$ கன$_ெப.(கன$_ெப.) அ"# ேமD� ம._ெப.(ம._ெப.) 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.11.13.1 

 தளி ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த�பர� கா. 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

$தி�ம.8.11.13.2 

 ெவளி கா$ கன$_ெப.(கன$_ெப.) அ"# ேமD� ம._ெப.(ம._ெப.) 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.11.13.3 



 ெவளி ஆய ச�தி அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) வ%வாேம 

$தி�ம.8.11.13.4 

 ேம�வி ேனாேட வி5கதி, ம.டல� $தி�ம.8.11.14.1 

 ஆர_3ைற.எ7.(ஆ,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நிைன@� 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ ேயாகி 37 $தி�ம.8.11.14.2 

 சீ, ஆ, தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=யி$ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�0 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.11.14.3 

 ேபரD� ேவ.டா� பிறி� இ$ைல தாேன $தி�ம.8.11.14.4 

 நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதி 2�றினி$ சீவ �5ய� $தி�ம.8.12.1.1 

 தன� ஆதி 2�றினி$ பர �5ய� தா�_த�.).(தா�_த�.).) $தி�ம.8.12.1.2 

 நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதி 2�றினி$ சிவ �5ய� ஆ� $தி�ம.8.12.1.3 

 இன� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெதா�த� தசி 

பத�� ஈேட $தி�ம.8.12.1.4 

 தானா நனவி$ �5ய� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

$தி�ம.8.12.2.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� �5ய நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதி 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) 2�றி$ $தி�ம.8.12.2.2 

 ஆனா" பர பத�_ெப.(பத�_ெப.) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

த� நனா $தி�ம.8.12.2.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆன ேம$ 2�&� �5ய� அM3ேம $தி�ம.8.12.2.4 

 அMவி� �5ய�� நா�3� அ� ஆகி" $தி�ம.8.12.3.1 

 பணி@� பர�5ய� பயி$ நா�3� $தி�ம.8.12.3.2 



 தணிவி$ பர� ஆகி7 சா, ���5ய  $தி�ம.8.12.3.3 

 கMவி$ இ�நா�3� கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ�ேத $தி�ம.8.12.3.4 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) அவ�ைத இைச�� �5ய��0 

$தி�ம.8.12.4.1 

 ேந, அ�த� ஆக ெநறிவழிேய 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.12.4.2 

 பா, அ�த� ஆன பரா பர�� அயி கிய�� $தி�ம.8.12.4.3 

 ஓ, அ�த� ஆ� இ� பாதிைய7 ேச,�திேட $தி�ம.8.12.4.4 

 ெதா*ேட இ�மி� �5ய நில�திைன $தி�ம.8.12.5.1 

 எ*டா� எனி� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ*/� 

இைறவைன" $தி�ம.8.12.5.2 

 ப*/ ஆ>3 அறி�தி%$ ப$ நா_ெப.(நா_ெப.) உத/க0 $தி�ம.8.12.5.3 

 த*டா� ஒழிவ� ஓ, த��வ� தாேன $தி�ம.8.12.5.4 

 அறிவா= அச�� எ�9� மாறா 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.12.6.1 

 ெசறிD ஆய மாைய சிைத��_வி.எ7.(சிைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�ளாேல $தி�ம.8.12.6.2 

 பி5யாத ேப, அ�0 ஆயி/� ெப�றி $தி�ம.8.12.6.3 

 ெநறியான அ�ப, நிைல அறி�தாேர $தி�ம.8.12.6.4 

 நனவி� நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதி நா$ ஆ� �5ய� $தி�ம.8.12.7.1 

 தன� உயி, ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ஆமா& ேபால $தி�ம.8.12.7.2 



 விைன அ& சீவ� நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதி 

ஆக��_ெப.(ஆக�_ெப.+அ��_சா5.) $தி�ம.8.12.7.3 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பர �5ய� த� பதேம $தி�ம.8.12.7.4 

 ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) த�பத� ெசா$ ���5ய� ேபா$ $தி�ம.8.12.8.1 

 ந�பிய 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஆ� �5ய�� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) தாம� 

$தி�ம.8.12.8.2 

 அ�#வி உ�னா அதி K க� அ"பாைல7 $தி�ம.8.12.8.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆ.ட�0 சீ, ந�தி தாேன 

$தி�ம.8.12.8.4 

 சீவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ��தி அதBத� பர��தி $தி�ம.8.13.1.1 

 ஓ உபசா�த� சிவ ��தி ஆன�த $தி�ம.8.13.1.2 

 2வயி� �7 ெசாYப ��தி �"பால� ஆ= $தி�ம.8.13.1.3 

 ஓ உ& தார�தி$ உ0G நாதா�தேம $தி�ம.8.13.1.4 

 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) உயி, பிற"பா$ 

உ&� $தி�ம.8.13.2.1 

 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) உயி, அ�0 பா$ உ&� 

$தி�ம.8.13.2.2 

 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல 

அக� #ற�� எ�& அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.13.2.3 

 ஓD சிவ9ட� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ��திேய 

$தி�ம.8.13.2.4 



 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ��மல 

� 3ண� ெச�&� $தி�ம.8.13.3.1 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆன �� ��தி த��வ�� அயி கிய�� $தி�ம.8.13.3.2 

 உவ� ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெநறி ேசாக� 

எ�ேபா, 37 $தி�ம.8.13.3.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ� அமல� சிற�தன� தாேன $தி�ம.8.13.3.4 

 சி�தி@� ��தி@� தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.13.4.1 

 )�தி@� ��தB ெதாைல 3� )க ஆன�த $தி�ம.8.13.4.2 

 ச�தி@� ேமைல7 சமாதி@� ஆயி/� $தி�ம.8.13.4.3 

 ெப�த� அ&�த_ெப.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெப�மாேன $தி�ம.8.13.4.4 

 ஏறிய_ெப.எ7.(ஏ&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற மல� 

ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) இைட அைட�� $தி�ம.8.14.1.1 

 ஆறிய ஞான7 சிேவாக� அைட�தி*/ $தி�ம.8.14.1.2 

 ேவ&� என �7 ெசாYப�� வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) உ�& அ>3 $தி�ம.8.14.1.3 

 ஈ& அதி$ ப.ைட" பர� உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) ெச=@ேம $தி�ம.8.14.1.4 

 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உள மாளிைக 2வ, இ�"பிட� $தி�ம.8.14.2.1 

 2�றினி$ �"ப�தா&� உதி"# உள $தி�ம.8.14.2.2 

 2�றினி� உ0ேள �ைள�� எ!� ேசாதிைய  $தி�ம.8.14.2.3 

 கா.ட�� காய  கண 3 அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

வாேற $தி�ம.8.14.2.4 



 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) #ைட 

ெபய,��_வி.எ7.(ெபய,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊழி@� 

ேபான_ெப.எ7.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.14.3.1 

 நிலD_ெப.(நிலD_ெப.) )ட, ஒளி 2�&� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆய 

$தி�ம.8.14.3.2 

 பலD� ப5ெசா/ பா�ைம@0 ஈச� $தி�ம.8.14.3.3 

 அளD� ெப�ைம@� ஆ, அறிவாேர $தி�ம.8.14.3.4 

 ெப�வா= �த$ எ.M� ேபதேம ேபதி�� $தி�ம.8.14.4.1 

 அ�வா= உ�வா= அ�உ� ஆகி  $தி�ம.8.14.4.2 

 3�வா= வ�� ச�தி ேகா� உயி," ப�ைம $தி�ம.8.14.4.3 

 உ�வா= உட� இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�றா= 

அ�& ஆேம $தி�ம.8.14.4.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி ேசாைப இல கண� வா=�� $தி�ம.8.14.5.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) என$ ஆ= நி�றவா& அ� ேபால� $தி�ம.8.14.5.2 

 தணி �7ெசா�ப ஆதி ச�தி ஆதி சார" $தி�ம.8.14.5.3 

 பணி வி�த ேப, ந�தி பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ப�றாேய $தி�ம.8.14.5.4 

 க$ ஒளி மா நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ேசாைப  கதி, த*ட $தி�ம.8.14.6.1 

 ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒ�றி� ஆ% 

ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) �"பத� $தி�ம.8.14.6.2 

 ெசா$ அ& �" பாழி$ ெசா$ அ& ேப, ஊைர�� $தி�ம.8.14.6.3 

 அத$ அ& ��திரா� அ�த�� அ9 Pதிேய $தி�ம.8.14.6.4 

 உட�த ெச�தாமைர உ0 உ& ேசாதி $தி�ம.8.14.7.1 



 நட�த_ெப.எ7.(நட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெச�தாமைர நாத அ� 

தைக�தா$ $தி�ம.8.14.7.2 

 அைட�த_ெப.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பேயாத5 அ*% 

அைட�� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) $தி�ம.8.14.7.3 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) த� வாசைல ேம$ திறவ Bேர $தி�ம.8.14.7.4 

 இட� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 2�றி$ 

இைய�த_ெப.எ7.(இைய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $தி�ம.8.15.1.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) உ& அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உ�ேவ& என  

காM�_ெப.எ7.(கா._வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.15.1.2 

 திட� அ� ேபால7 சிவ பர சீவ, $தி�ம.8.15.1.3 

 உட� உைற ேபத�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) என$ ஆேம $தி�ம.8.15.1.4 

 ஒளிைய ஒளிெச=� ஓ� எ�& எ!"பி $தி�ம.8.15.2.1 

 வளிைய வளி_ெப.(வளி_ெப.) ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வா=�திட வா>கி $தி�ம.8.15.2.2 

 ெவளிைய ெவளி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேம$ 

எழ_3ைற.எ7.(எ!_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ைவ��� $தி�ம.8.15.2.3 

 ெதளிய� ெதளி@� சிவ பத�_ெப.(பத�_ெப.) தாேன $தி�ம.8.15.2.4 

 � கரண>களி� 2,7ைச தB,�� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) $தி�ம.8.15.3.1 

 ைக  காரண� எ�ன� த�தன� கா. ந�தி $தி�ம.8.15.3.2 

 மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) மேனா�மணி ேவேற தனி�� ஏக $தி�ம.8.15.3.3 

 ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ� உ�மணி ஓ� உ0 

சமாதிேய $தி�ம.8.15.3.4 



 த�பத� ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� அசி 

பத�_ெப.(பத�_ெப.) $தி�ம.8.16.1.1 

 ெதா�பத� 2�&� �5ய��� ேதா�றேவ $தி�ம.8.16.1.2 

 நி�ப� உயி, பர� நிக6 சிவ�� 2�றி� $தி�ம.8.16.1.3 

 ெசா$ பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெதா�த� தசிேய 

$தி�ம.8.16.1.4 

 ெதா�த� தசி 2�றி$ ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) காமிய� ஆதி 

$தி�ம.8.16.2.1 

 ெதா�த� தசி 2�றி$ ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) தாமத� ஆதி $தி�ம.8.16.2.2 

 வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மல� 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) 

மாள7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேதா�றி� $தி�ம.8.16.2.3 

 இ��வி� �� இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ஏ3த$ ஒ 3ேம $தி�ம.8.16.2.4 

 ெதா�த� தசிைய அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வாசியி$ ேதா�றிேய 

$தி�ம.8.16.3.1 

 அ�த �ைற ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஆக மதி�� இ*/ 

$தி�ம.8.16.3.2 

 அ�த� இலாத அவ�ைத அIவா கிய�� $தி�ம.8.16.3.3 

 உ�� �ைறயி$ சிவ �� ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஓதிேட $தி�ம.8.16.3.4 

 ைவ��7 சிவ�ைத மதி ெசா� பான�த�� $தி�ம.8.16.4.1 

 உ=��" பிரணவ� ஆ� உபேதச�ைத $தி�ம.8.16.4.2 

 ெம=�த இதய�� வி*%/� ெம= 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.16.4.3 



 அ�த�3 அ%ைம அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.8.16.4.4 

 ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) மாைய உ0 ேதா�றி/� த�பத� $தி�ம.8.16.5.1 

 அ�பைர த�னி$ உதி 3� அசிபத� $தி�ம.8.16.5.2 

 ந�#& சா�தியி$ ந.M� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வா கிய� 

$தி�ம.8.16.5.3 

 உ�ப,_ெப.(உ�ப,_ெப.) உைர ெதா�த� தசி வாசி ஆேம $தி�ம.8.16.5.4 

 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ7ேசாய� ேதவத� 

த�னிட�� $தி�ம.8.16.6.1 

 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ைவ 

வி*டா$_நி.எ7.(வி/_வி.+ஆ$_நி.எ7.3றி.) காய� உபாதான� $தி�ம.8.16.6.2 

 ஏகிய ெதா�த� தசி எ�ப ெம= அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) $தி�ம.8.16.6.3 

 ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சீவ� பரசிவ� ஆேம 

$தி�ம.8.16.6.4 

 தாமத காமிய� ஆகி� த33ண $தி�ம.8.16.7.1 

 மா மல� 2�&� அகார உகார�ேதா/ $தி�ம.8.16.7.2 

 ஆம&� அID� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வா@ட� 2�றி$ $தி�ம.8.16.7.3 

 தா� ஆ� �5ய�� ெதா�த� தசி அேத $தி�ம.8.16.7.4 

 கா5ய� ஏ6 க./ அ& மாய" பா6விட  $தி�ம.8.17.1.1 

 காரண� ஏ6 க./ அ&� ேபாத" பா6விட  $தி�ம.8.17.1.2 

 கா5ய காரண வாதைன க./ அ&� $தி�ம.8.17.1.3 

 சீYப சா�த �" பா6 விட� தB�ேம $தி�ம.8.17.1.4 



 மாய" பா6 சீவ� விேயாம" பா6ம� பர� $தி�ம.8.17.2.1 

 ேசய �" பா6 என7 சிவச�தியி$ சீவ� $தி�ம.8.17.2.2 

 ஆய வியா"த� எ9� �"பாழா� அ�த� $தி�ம.8.17.2.3 

 Hய ெசாYப�தி$ ெசா$ �% வா3ேம $தி�ம.8.17.2.4 

 எதி, அற நாG� எ��_ெப.(எ��_ெப.) 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏ&� $தி�ம.8.17.3.1 

 பதி எ9� ந�தி பத�_ெப.(பத�_ெப.) அ� <ட  $தி�ம.8.17.3.2 

 கதி என" பாைழ  கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�த  

க�பைன $தி�ம.8.17.3.3 

 உதறிய பாழி$ ஒ/>3 கி�ேறேன $தி�ம.8.17.3.4 

 �5ய� அட>கிய_ெப.எ7.(அட>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெசா$ அ&� 

பாைழ $தி�ம.8.17.4.1 

 அ5ய பர� பர� எ�ப,க0 ஆத, $தி�ம.8.17.4.2 

 அ5ய பர� பர� எ�ேற �தி 3� $தி�ம.8.17.4.3 

 அ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) எ�பைத யா, அறிவாேர $தி�ம.8.17.4.4 

 ஆ& ஆ& நB>க_3ைற.எ7.(நB>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நமவாதி அக�றி*/ 

$தி�ம.8.17.5.1 

 ேவ& ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பைர ஆ எ�& 

ெம=" பர� $தி�ம.8.17.5.2 

 ஈ& ஆன வாசியி$ <*/�_ெப.எ7.(<*/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ� அ�ேறா $தி�ம.8.17.5.3 

 ேதறா7 சிவாய நம என� ேதறிேல $தி�ம.8.17.5.4 



 உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) உ� எ�&� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) உள� எ�&� 

$தி�ம.8.17.6.1 

 உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) ப5) அறி�ேதா&� அவ,க*3" $தி�ம.8.17.6.2 

 ப0ள�� இ$ைல திட, இ$ைல பா6 இ$ைல $தி�ம.8.17.6.3 

 உ0ள�� இ$ைல உ� இ$ைல தாேன $தி�ம.8.17.6.4 

 ெச�றி/� சீவ உபாதி� திற� ஏ!� $தி�ம.8.18.1.1 

 ப�&�_ெப.எ7.(ப�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பேராபாதி ஏ!� பக, 

உைர $தி�ம.8.18.1.2 

 உ�றி/� கா5ய காரண� ேதா/_ெப.(ேதா/_ெப.) அற $தி�ம.8.18.1.3 

 அ�றிட அ7சிவ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அMவேன $தி�ம.8.18.1.4 

 ஆ& ஆ& கா5ேயா பாதி அக�றி*/ $தி�ம.8.18.2.1 

 ேவ& ஆ= நனD_ெப.(நனD_ெப.) மி3�த கனா_ெப.(கனா_ெப.) நனா $தி�ம.8.18.2.2 

 ஆறா அக�ற_ெப.எ7.(அக$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) )!�தி அதி$ 

எ=தா" $தி�ம.8.18.2.3 

 ேபறா நில��_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா5.) உயி, ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ேபசிேல $தி�ம.8.18.2.4 

 உயி, 3 உயி, ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஒழிD அ�& 

அழிD_ெப.(அழிD_ெப.) அ�& $தி�ம.8.18.3.1 

 அயி,"# அ& காரேணா பாதி விதிேரக�� $தி�ம.8.18.3.2 

 உயி,"# உ&� ஈச� உபமித�தா$ அ�றி $தி�ம.8.18.3.3 

 விய,"# உ&� ஆணவ� வ Bட$ ெச=யாேவ $தி�ம.8.18.3.4 



 கா5ய� ஏழி$ கல 3�_ெப.எ7.(கல 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க/� 

ப)_ெப.(ப)_ெப.) $தி�ம.8.18.4.1 

 காரண� ஏழி$ கல 3�_ெப.எ7.(கல 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பரசிவ� $தி�ம.8.18.4.2 

 கா5ய காரண� க�பைன ெசா$ பத�_ெப.(பத�_ெப.) $தி�ம.8.18.4.3 

 பா, அ&� பாழி$ பரா பர� தாேன $தி�ம.8.18.4.4 

 ��தி 3 வி�� �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

ஞானேம $தி�ம.8.18.5.1 

 ப�தி 3 வி��" பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�&" 

ப�றேல $தி�ம.8.18.5.2 

 சி�தி 3 வி��7 சிவபர� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.8.18.5.3 

 ச�தி 3 வி��� தன� உப சா�தேம $தி�ம.8.18.5.4 

 கா5ய� ஏ!� கர�தி/� மாைய@0 $தி�ம.8.19.1.1 

 காரண� ஏ!� கர 3� க/ெவளி $தி�ம.8.19.1.2 

 கா5ய காரண வாதைன" ப�& அற" $தி�ம.8.19.1.3 

 பாரணD� உப சா�த" ப5) இேத $தி�ம.8.19.1.4 

 அ�ன �5யேம ஆ��ம )�தி@� $தி�ம.8.19.2.1 

 ��னிய_ெப.எ7.(��9_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சா கிரா தBத�� உ& #5 

$தி�ம.8.19.2.2 

 ம�9 பர>கா*சி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) உட� உ�&� 

$தி�ம.8.19.2.3 

 த�னி� வியா�தி தனி� உப சா�தேம $தி�ம.8.19.2.4 



 ஆ& ஆ& அைம�த_ெப.எ7.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆணவ�ைத 

உ0 நB>3த�3 $தி�ம.8.19.3.1 

 ேப& ஆன த�ைன அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அத� 

பி� தB, )�தி $தி�ம.8.19.3.2 

 <றாத சா கிரா தBத� 3�பர� $தி�ம.8.19.3.3 

 ேப& ஆ� வியா�த� பிற6 உப சா�தேம $தி�ம.8.19.3.4 

 வா=�த உப சா�த வாதைன உ0ள" ேபா= $தி�ம.8.19.4.1 

 ஏ=�த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆதலி� சிவ ஆன�த��� $தி�ம.8.19.4.2 

 ேதா=��_வி.எ7.(ேதா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அற$_ெப.(அற$_ெப.) 

ேமான7 )க அ9பவ� ேதாேட $தி�ம.8.19.4.3 

 ஆ=�ததி$ தB, ைக ஆன� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐ��ேம $தி�ம.8.19.4.4 

 பைரயி� பரவ பர��ட� ஏகமா=� $தி�ம.8.19.5.1 

 திைரயி� இ�றாகிய ெத.#ன$ ேபால உ�& $தி�ம.8.19.5.2 

 உைர உண,�தா, ஆர�� ெதா க உண,��ேளா� $தி�ம.8.19.5.3 

 கைர க.டா� உைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

கண கிேல $தி�ம.8.19.5.4 

 பிைற@0 கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �யைல எறிவா� 

$தி�ம.8.19.6.1 

 அைற மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா0_ெப.(வா0_ெப.) ெகா.டவ, தைம" ேபால  

$தி�ம.8.19.6.2 

 கைற மணி_ெப.(மணி_ெப.) க.டைன  கா.3ற மா*டா, $தி�ம.8.19.6.3 

 நிைற அறிேவா� எ�ப, ெநJசில, தாேம $தி�ம.8.19.6.4 

 க�� தா0_ெப.(தா0_ெப.) க�ட� வி)�# ஊ/ இற"ப  $தி�ம.8.20.01.1 



 க�� தா0_ெப.(தா0_ெப.) கய�தி$ க�� பா�#_ெப.(பா�#_ெப.) நB>க" 

$தி�ம.8.20.01.2 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேப)தி 

நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ஒழி ெநJேச_ெப.(ெநJ)_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.8.20.01.3 

 அ��தா அைல கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஆ& ெச�றாேல $தி�ம.8.20.01.4 

 க�தல, மாள  க�வாயி$ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.20.02.1 

 ெபா�தைல7 ெச=வ� #$_ெப.(#$_ெப.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

ஆ.ைம_ெப.(ஆ.ைம_ெப.) $தி�ம.8.20.02.2 

 ம�வல, ெச=கி�ற மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஒ�தா$ $தி�ம.8.20.02.3 

 த� அல, ேக*ட தனி உ�ப,_ெப.(உ�ப,_ெப.) ஆேம $தி�ம.8.20.02.4 

 பிண>கD� ேவ.டா� ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ��&� $தி�ம.8.20.03.1 

 இண>கி எ� ஈசைன ஈச� எ�& உ�னி$ $தி�ம.8.20.03.2 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) பதிென*/� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) அ% காண 

$தி�ம.8.20.03.3 

 வண>3 எ! நா% அ>3 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உற$ ஆேம $தி�ம.8.20.03.4 

 எ�னி�� எ� உயி, ஆய இைறவைன" $தி�ம.8.20.04.1 

 ெபா�னி�� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆய #னிதைன $தி�ம.8.20.04.2 

 மி�னிய எIDயி, ஆய விகி,தைன $தி�ம.8.20.04.3 

 உ�னி�� உ�9�_ெப.எ7.(உ�9_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உ&வைக யாேல $தி�ம.8.20.04.4 

 நி�&� இ���� கிட��� நிமலைன $தி�ம.8.20.05.1 

 ஒ�&� ெபா�0க0 உைர"பவ,க0 ஆகி�� $தி�ம.8.20.05.2 



 ெவ�&_வி.எ7.(ெவ$_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ7.3றி.) ஐ� #ல9� 

விைர��_வி.எ7.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பிண 3 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.20.05.3 

 ஒ�றா= உண�� ஒ�வ9� ஆேம $தி�ம.8.20.05.4 

 F. அறிவா= உலகா= உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ! 3� $தி�ம.8.20.06.1 

 எ. அறிவா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) பிரா� த�ைன" $தி�ம.8.20.06.2 

 ப. அறிவாளைன" பாவி�த மா�தைர_ெப.(மா�த,_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

$தி�ம.8.20.06.3 

 வி._ெப.(வி._ெப.) அறிவாள, வி��# கி�றாேர $தி�ம.8.20.06.4 

 வி.ணவ ரா�� அறிவறியா� த�ைன  $தி�ம.8.20.07.1 

 க. உற உ0ேள க�தி%$ காைலயி$_ெப.(காைல_ெப.+இ$_இட.ேவ.) 

$தி�ம.8.20.07.2 

 எ. உற ஆக �"ேபா�� 

இய�றி_வி.எ7.(இய�&_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) 

$தி�ம.8.20.07.3 

 ப.ணி%$ த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) பரா பர� ஆேம $தி�ம.8.20.07.4 

 ஒ�றா உல3ட� ஏ!� பர�தவ� $தி�ம.8.20.08.1 

 பி� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�0 

ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேப, அ�ளாள வ� 

$தி�ம.8.20.08.2 

 க�றா மன�தா, த� க$வி@0 ந$லவ� $தி�ம.8.20.08.3 

 ெபா�றாத ேபா� #ைன #கழாேன $தி�ம.8.20.08.4 



 ேபா�றி_வி.எ7.(ேபா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) எ�ேற� 

எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) ெபா� ஆன ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) 

$தி�ம.8.20.09.1 

 ஏ�றிேய� எ�&� எறிமணி தா�_த�.).(தா�_த�.).) அக  $தி�ம.8.20.09.2 

 கா�றி� விள 3 அ� காய_3ைற.எ7.(கா=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) மய 3 

உ&� $தி�ம.8.20.09.3 

 ஆ�ற�� ேக*ட�� அ�& க.ேடேன $தி�ம.8.20.09.4 

 ேந%  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� உ0ேள ேந, 

த� ந�திைய $தி�ம.8.20.10.1 

 ஊ/# 3 ஆ�� உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறிவா, 

இ$ைல $தி�ம.8.20.10.2 

 </# 3 ஏற$ உ�ேற� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ேகால� 

க. $தி�ம.8.20.10.3 

 2%  க.ேட� உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� க.ேடேன $தி�ம.8.20.10.4 

 ஆன #க!�_ெப.எ7.(#க6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அைம�த� ஓ, 

ஞான�� $தி�ம.8.20.11.1 

 ேத9� இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சி&வைர 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) க./ $தி�ம.8.20.11.2 

 ஊன� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ�றி உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) 

ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) க*3 $தி�ம.8.20.11.3 

 வானக� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மறவ9� 

ஆேம $தி�ம.8.20.11.4 

 மா மதி ஆ� மதியா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மாதவ, 

$தி�ம.8.20.12.1 



 H= மதி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) )ட, பர� 

ஆன�த� $தி�ம.8.20.12.2 

 தா மதி ஆக7 சக� உண7 சா�தி # 3 $தி�ம.8.20.12.3 

 ஆ� மல� அ�றா, அைமD ெப�றாேர $தி�ம.8.20.12.4 

 பத ��தி 2�&� ப!� எ�& ைகவி*/ $தி�ம.8.20.13.1 

 இத� உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) பாச இ�ைள� �ர�� 

$தி�ம.8.20.13.2 

 மத�_ெப.(மத�_ெப.) அ�& என� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) மா�றி வி*/ 

ஆ>ேக $தி�ம.8.20.13.3 

 தித� உ�றவ,க0 சிவ சி�த, தாேம $தி�ம.8.20.13.4 

 சி�த, சிவ�ைத  

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) சீ, 

உட� $தி�ம.8.20.14.1 

 )�த ஆ)�த��ட� ேதா=��_வி.எ7.(ேதா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ேதாயாதவ, $தி�ம.8.20.14.2 

 ��தர� ��தி 3 2ல�த, 2ல��7 $தி�ம.8.20.14.3 

 ச�த, சதா சிவ� த�ைமய, தாேம $தி�ம.8.20.14.4 

 உதி கி�ற இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) அ>கி யம9� $தி�ம.8.20.15.1 

 �தி 3� நி�தி வ�ண� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) வா@ $தி�ம.8.20.15.2 

 மதி 3� 3ேபர� வடதிைச ஈச� $தி�ம.8.20.15.3 

 நிதி� ெத._ெப.அ.(ெத._ெப.அ.) திைச@� 

நிைற��_வி.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேர $தி�ம.8.20.15.4 



 ஒ�>கிய PD� ஓ, எ*/ இத6_ெப.(இத6_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.21.01.1 

 ம�>கிய மாயா #5 அத� உ0ேள $தி�ம.8.21.01.2 

 )�>கிய த.%� )!ைனயி� ஊேட $தி�ம.8.21.01.3 

 ஒ�>கிய ேசாதிைய ஓ,�� எ!� உ=�ேத $தி�ம.8.21.01.4 

 ெமா*/ அல, தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உள 

2�றி9� $தி�ம.8.21.02.1 

 வி*/ அல, கி�றன� ேசாதி வி5 )ட, $தி�ம.8.21.02.2 

 எ*/ அல, உ0ேள இற./_ெப.(இர./_ெப.) அல, உ0 உறி$ $தி�ம.8.21.02.3 

 ப*/ அல, கி�ற� ஓ, ப./ அ>ங. ஆேம $தி�ம.8.21.02.4 

 ஆேற அ�வி அக� 3ள�_ெப.(3ள�_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ 

$தி�ம.8.21.03.1 

 Nேற சிவகதி F.ணி� வ.ண�� $தி�ம.8.21.03.2 

 <ேற 3வி �ைல  ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) அைனயாெளா/� $தி�ம.8.21.03.3 

 ேவேற இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வி!" 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) தாேன $தி�ம.8.21.03.4 

 திைக எ*/� ேத, எ*/� ேதவைத எ*/� $தி�ம.8.21.04.1 

 வைக எ*/� ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆதி" 

பிராைன $தி�ம.8.21.04.2 

 வைக எ*/ நா�3� ம�& ஆ>ேக 

நிைற��_வி.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.21.04.3 

 �ைக எ*/� உ0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உதி கி�ற 

வாேற $தி�ம.8.21.04.4 



 ஏ!� சகள� இய�#� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ*%$ 

$தி�ம.8.21.05.1 

 வா!� பர� எ�ற� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒ�பதி$ 

$தி�ம.8.21.05.2 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பரா பர� 

ஓ>கிய_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ப�தினி$ $தி�ம.8.21.05.3 

 தா6D அ� ஆன தனி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) தாேன $தி�ம.8.21.05.4 

 ப$ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ப.ப� பகேலா� இைறயவ� $தி�ம.8.21.06.1 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஐ�தி� உ0ேள 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஊழிக0 $தி�ம.8.21.06.2 

 ெச$ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அ.ட��7 

ெச�ற_ெப.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) Sழி@0 $தி�ம.8.21.06.3 

 அISழி உ7சி@0 ஒ�றி$ பகவேன $தி�ம.8.21.06.4 

 #5ய� உலகினி$ P.ட_ெப.எ7.(P._வி.+*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ*டாைன 

$தி�ம.8.21.07.1 

 தி5@� களி�ெறா/ ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 3ழா�� $தி�ம.8.21.07.2 

 எ5@� மைழ@� இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெவளி@� $தி�ம.8.21.07.3 

 ப5@� ஆகாச�தி$ ப�ற� தாேன $தி�ம.8.21.07.4 

 ஊ&� அ�வி உய, வைர உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) ேம$ $தி�ம.8.21.08.1 

 ஆ& இ�றி" பா@�_ெப.எ7.(பா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 3ள�_ெப.(3ள�_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ 

$தி�ம.8.21.08.2 



 ேச&_ெப.(ேச&_ெப.) இ�றி" P�த_ெப.எ7.(P_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெச!� ெகா%� தாமைர"_ெப.(தாமைர_ெப.+"_ஒ�.) $தி�ம.8.21.08.3 

 P இ�றி7 Kடா� #5 சைடேயாேன $தி�ம.8.21.08.4 

 ஒ�&� இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) ஒ�>கிய கால�� 

$தி�ம.8.21.09.1 

 நி�&� இ���� நில�_ெப.(நில�_ெப.) பல ேபசி9� $தி�ம.8.21.09.2 

 ெவ�&� இ���� விகி,தைன நா/வ, $தி�ம.8.21.09.3 

 ெச�&� இ���� தி� உைடேயாேர $தி�ம.8.21.09.4 

 ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பத வி)வ�ைற சத� பிராJஞ� $தி�ம.8.21.10.1 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) பத விரா*ட� ெபா� க,"ப� 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) யாகி,த� $தி�ம.8.21.10.2 

 பி� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ெசாலிைதய� பிரசா ப�திய� $தி�ம.8.21.10.3 

 ெபா� #வி சா�த� ெபா� அபிமானிேய $தி�ம.8.21.10.4 

 நவ� ஆ� அவ�ைத நனD_ெப.(நனD_ெப.) ஆதி ப�றி$ $தி�ம.8.22.1.1 

 பவ� ஆ� மல� 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) ப�& அ�&" ப�றா� $தி�ம.8.22.1.2 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆன ச�திய ஞான" ெபா�வி$ $தி�ம.8.22.1.3 

 �வ� ஆ, �5ய� ெசாYப� அ� ஆேம $தி�ம.8.22.1.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆன சி�ைதயி$ சீவ� 

சிைதய_3ைற.எ7.(சிைத_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.8.22.2.1 

 பவ� ஆன �� மல� பாறி" பறிய $தி�ம.8.22.2.2 

 நவ� ஆன அ�த�தி� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) சிவ ேபாத� $தி�ம.8.22.2.3 



 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆ� அைவ ஆகி� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ$ல ஆ3ேம 

$தி�ம.8.22.2.4 

 �� ெசா�ன_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஒ�பானி� �� 

உ& த��வ� $தி�ம.8.22.3.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெசா$லி$ எ.ண� தகா ஒ�பா� ேவ& உள 

$தி�ம.8.22.3.2 

 பி� ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஒ�பா� ேப,�தி*/ 

$தி�ம.8.22.3.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஆ.டவ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) சிற�தாேன $தி�ம.8.22.3.4 

 உக�தன ஒ�ப�� ஐ��� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.8.22.4.1 

 பக,�த பிரா� எ�9� ப.பிைன நா% $தி�ம.8.22.4.2 

 அக�� எ�பிரா� எ�பா� அ$�� பக�� $தி�ம.8.22.4.3 

 இக�தன வ$விைனேயா/ அ&�தாேன $தி�ம.8.22.4.4 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) பல கால�_ெப.(கால�_ெப.) ெதா3�தன நBள� $தி�ம.8.22.5.1 

 3ல�_ெப.(3ல�_ெப.) பல வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) 3றி" ெபா/� 

</�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.22.5.2 

 பல� பல ப�னி� கால நிைன@� $தி�ம.8.22.5.3 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) பலவா& இன நB,ைமய� தாேன $தி�ம.8.22.5.4 

 ஆதி பராபர� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பரா பைர 

$தி�ம.8.22.6.1 

 ேசாதி பர� உயி, ெசா$�� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) த��வ� $தி�ம.8.22.6.2 



 ஓ�� கைல மாைய ஓ, இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஓ, ��தி $தி�ம.8.22.6.3 

 நBதி ஆ� ேபத� ஒ�பா9ட� ஆதிேய $தி�ம.8.22.6.4 

 ேதறாத சி�ைத ெதளிய� ெதளிவி�� $தி�ம.8.22.7.1 

 ேவறா நரக )வ, க�� ேமதினி $தி�ம.8.22.7.2 

 ஆறா" பிற"#� உயி, 3 அ�ளா$ ைவ�தா� $தி�ம.8.22.7.3 

 ேவறா� ெதளியா, விைன உயி, ெப�றேத $தி�ம.8.22.7.4 

 ஒ�பா� அவ�ைத உ0 ஒ�பா� அபிமானி $தி�ம.8.22.8.1 

 ந�பா$ பயி�� நவ த��வ� ஆதி $தி�ம.8.22.8.2 

 ஒ�பானி$ நி�ப� ஓ, ���5ய�� உற7 $தி�ம.8.22.8.3 

 ெச�பா$ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) 

சி�தா�த சி�திேய $தி�ம.8.22.8.4 

 நாசி Fனியினி$ நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) 2விர$ இைட $தி�ம.8.22.9.1 

 ஈச� இ�"பிட� யா�� அறிகில, $தி�ம.8.22.9.2 

 ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெப� மைற அ� 

மைற $தி�ம.8.22.9.3 

 <சி இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.8.22.9.4 

 க�ம>க0 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க�ம�� 

$தி�ம.8.23.01.1 

 உ5ைம@� க�ம�� ��9� பிறவி 3 $தி�ம.8.23.01.2 



 அ�விைன ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) க./ அக�றபி� 

$தி�ம.8.23.01.3 

 #5வன க�ம  கய��0 #3ேம $தி�ம.8.23.01.4 

 மாைய மைற க மைற�த_ெப.எ7.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மைற" 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.8.23.02.1 

 மாைய மைறய_3ைற.எ7.(மைற_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ெவளி"ப/� 

அ"ெபா�0 $தி�ம.8.23.02.2 

 மாைய மைறய_3ைற.எ7.(மைற_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) மைறய வ$லா, 

க*3  $தி�ம.8.23.02.3 

 காய�� இ$ைல க��� இ$ைல தாேன $தி�ம.8.23.02.4 

 ேமாைழ அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) �ைழ திற�� 

உ0 # 3  $தி�ம.8.23.03.1 

 ேகாைழ அைடகி�ற� அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) 3றி"பினி$ 

$தி�ம.8.23.03.2 

 ஆழ அைட�� அ>3 அனலி$ #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.23.03.3 

 தாழ அைட"ப� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வலி ஆேம $தி�ம.8.23.03.4 

 ஆKச� ஆKச� எ�பா, அறிவிலா, $தி�ம.8.23.04.1 

 ஆKச� ஆ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ�� அறிகிலா, $தி�ம.8.23.04.2 

 ஆKச� ஆ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ�� அறி�தபி� $தி�ம.8.23.04.3 

 ஆKச� ஆளிட� ஆKச� ஆேம $தி�ம.8.23.04.4 

 ஆKச� இ$ைல அ� நியம� த� 3 $தி�ம.8.23.05.1 

 ஆKச� இ$ைல அரைன அ,7சி" பவ, 3 $தி�ம.8.23.05.2 



 ஆKச� இ$ைல ஆ� அ>கி வள," ேபா, 3 $தி�ம.8.23.05.3 

 ஆKச� இ$ைல அ�மைற ஞானி ேக $தி�ம.8.23.05.4 

 வழிப*/ நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

வண>3�_ெப.எ7.(வண>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அவ, 37 

$தி�ம.8.23.06.1 

 )ழிப*/ நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஓ, H=ைம 

ெதாட>3�_ெப.எ7.(ெதாட>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.23.06.2 

 3ழிப*/ நி�றவ, <டா, 3றிக0 $தி�ம.8.23.06.3 

 கழி ப*டவ, 3 அ�றி  காண ஒ.ணாேத $தி�ம.8.23.06.4 

 H= மணி_ெப.(மணி_ெப.) H= அன$ Hய ஒளிவி/� $தி�ம.8.23.07.1 

 H= மணி_ெப.(மணி_ெப.) H= அன$ H, அறிவா, இ$ைல $தி�ம.8.23.07.2 

 H= மணி_ெப.(மணி_ெப.) H= அன$ H, அறிவா, க*3� $தி�ம.8.23.07.3 

 H= மணி_ெப.(மணி_ெப.) H= அன$ HயD� ஆேம $தி�ம.8.23.07.4 

 Hய� வாளாக ைவ�த� H ெநறி $தி�ம.8.23.08.1 

 Hய� வாளாக நாத� தி� நாம� $தி�ம.8.23.08.2 

 Hய� வாளாக அ*டமா சி�தி@� $தி�ம.8.23.08.3 

 Hய� வாளாக� �= அ%7 ெசா$ேல $தி�ம.8.23.08.4 

 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) அ�வா= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) #.ணிய� 

எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) $தி�ம.8.23.09.1 

 அ�0 அ� ேபா�&�_ெப.எ7.(ேபா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ%யவ, அ�றி7 $தி�ம.8.23.09.2 



 )�0 அ�வா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ��ப7 

)ழியி� $தி�ம.8.23.09.3 

 ம�0 அ�வா7 சி�ைத மய>3கி�றாேர $தி�ம.8.23.09.4 

 விைன ஆ� அச�� விைளவ� 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.8.23.10.1 

 விைன ஞான� த�னி$ வ Bட�� ேதரா, $தி�ம.8.23.10.2 

 விைன விட வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) எ�9� ேவத�� ஓதா, $தி�ம.8.23.10.3 

 விைனயாள, மி க_ெப.அ.(மி க_ெப.அ.) விைளD அறியாேர $தி�ம.8.23.10.4 

 பரகதி உ./ என இ$ைல எ�ேபா,க0 $தி�ம.8.24.1.1 

 நரகதி ெச$வ� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.8.24.1.2 

 இரகதி ெச=தி/வா, கைட ேதா&� $தி�ம.8.24.1.3 

 �ரகதி உ.ண� ெதாட>3வ, தாேம $தி�ம.8.24.1.4 

 #ற"ப*/" 

ேபா3�_ெப.எ7.(ேபா_வி.+ _ெபா�.உ�.+உ�_ெப.எ7.3றி.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

#3�� எ� ெநJசி$ $தி�ம.8.24.2.1 

 திற"ப*ட சி�ைதைய� ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) எ�& 

எ.ணி_வி.எ7.(எ.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.24.2.2 

 அற"ப*ட ம�ற" பதி எ�& அைழ�ேத� $தி�ம.8.24.2.3 

 இற" ப�றிேன� இ>3 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) எ� எ�கி�றாேன 

$தி�ம.8.24.2.4 

 திட, இைட நி$லாத நB, ேபால ஆ>ேக $தி�ம.8.24.3.1 



 உட$_ெப.(உட$_ெப.) இைட நி$லா உ& ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) கா*%  

$தி�ம.8.24.3.2 

 கட$_ெப.(கட$_ெப.) இைட நி$லா  கல�_ெப.(கல�_ெப.) ேச�மா" ேபா$ 

$தி�ம.8.24.3.3 

 அட$ எ5 வ.ண9� அ>3 நி�றாேன $தி�ம.8.24.3.4 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) N$ ேபா$ த/"பா, பர�ெதா/� $தி�ம.8.24.4.1 

 ேபா� வழி ேவ.%" #றேம உழித,வ, $தி�ம.8.24.4.2 

 கா. வழி கா*ட  க. காணா கலதிக0 $தி�ம.8.24.4.3 

 தB ெநறி ெச$வா�_வி.�.(ெச$_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) தி5கி�ற 

வாேற $தி�ம.8.24.4.4 

 2/த$_ெதா.ெப.(2/-வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) இ�றி 

�%@�_ெப.எ7.(�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) மனித,க0 

$தி�ம.8.24.5.1 

 </வ, ந�தி அவைன  3றி��_வி.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உட� $தி�ம.8.24.5.2 

 கா/� மைல@� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) கட�ேதா&� $தி�ம.8.24.5.3 

 ஊ/� உ�விைன உ�ன கிலாேர $தி�ம.8.24.5.4 

 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ெத�3� வட 3� அமர,க0 

$தி�ம.8.24.6.1 

 ேபாவ, 3ட 3� 3ண 3� 3றி வழி $தி�ம.8.24.6.2 

 நாவி� இ� ம�திர� எ�& ந/ அ>கி $தி�ம.8.24.6.3 

 ேவவ� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) விள>கி/வ Bேர 

$தி�ம.8.24.6.4 



 மய 3 உற ேநா கி9� மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச=யா,_வி.�.(ெச=_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ,_பட,.ப�.) $தி�ம.8.24.7.1 

 தம 3 உற" ேபசின தாரைண 

ெகா0ளா,_வி.�.(ெகா0_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.8.24.7.2 

 சிண 3 உற" ேபசின தBவிைன யாள, $தி�ம.8.24.7.3 

 தம 3 உறவ$ விைன தா>கி நி�றாேர $தி�ம.8.24.7.4 

 வி*ட இல கைண தா�_த�.).(தா�_த�.).) ேபா� விேயா ம��� $தி�ம.8.24.8.1 

 ெதா*/ விடாத �ப சா�த�ேத ெதா3� $தி�ம.8.24.8.2 

 வி*/ விடாத� ேமD� ச�� ஆதியி$ $தி�ம.8.24.8.3 

 )*/� இல கண ஆதBத� ெசாYபேம $தி�ம.8.24.8.4 

 வி$லி� விைச நாணி$ ேகா�� இல 3 எ=தபி� $தி�ம.8.25.1.1 

 ெகா$��_ெப.எ7.(ெகா$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

களி&_ெப.(களி&_ெப.) ஐ��� ேகாெலா/ சா=�தன $தி�ம.8.25.1.2 

 இ$�0 இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எறி <�� 

ஒ�வ�3  $தி�ம.8.25.1.3 

 க$ கல� எ�ன  கதி, எதி, ஆேம $தி�ம.8.25.1.4 

 சீவ �5ய���ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) சீவ� ஆ, $தி�ம.8.26.01.1 

 தாD பர �5ய� தினி$ த�பத� $தி�ம.8.26.01.2 

 ேமD சிவ �5ய� தசி ெம=" பத�_ெப.(பத�_ெப.) $தி�ம.8.26.01.3 

 ஓவி வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) த��வ மசி 

உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.8.26.01.4 

 ஆ& ஆ& அக�ற_ெப.எ7.(அக$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அM� ெதா� 

பத�_ெப.(பத�_ெப.) )�த� $தி�ம.8.26.02.1 



 ஈ& ஆன த�பத� எ=�ப_வி.�.(எ=�_வி.+ண_இ.கா.+ப_பட,.ப�.) சா�த��" 

$தி�ம.8.26.02.2 

 ேப& ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சீவ� நB>கி" 

பிரசாத�� $தி�ம.8.26.02.3 

 வ B& ஆன ெதா�த� தசி த�வ மசிேய $தி�ம.8.26.02.4 

 �வ�த� தசிேய ெதா�த� தசி@� $தி�ம.8.26.03.1 

 அைவ ம�னா வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வய� ேதக� ஆன 

$தி�ம.8.26.03.2 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உ& த��வ மசி ேவதா�த $தி�ம.8.26.03.3 

 சிவமா� அ�� சி�தா�த ேவதா�தேம $தி�ம.8.26.03.4 

 ெதா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) த�பத� ெசா$�� அசிபத� $தி�ம.8.26.04.1 

 ந�பிய �� �5ய��ேம$ நாடேவ $தி�ம.8.26.04.2 

 உ� பத�� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உயி,பர� $தி�ம.8.26.04.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆன சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) என$ 

ஆேம $தி�ம.8.26.04.4 

 ைவ�த �5ய� அதி$ ெசா� பான�த�� $தி�ம.8.26.05.1 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பிரணவ� ஆ� உப ேதச�ைத 

$தி�ம.8.26.05.2 

 ெம=�த விதய�� வி*%/� ெம= உண, $தி�ம.8.26.05.3 

 ைவ�த ப%ேய அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.8.26.05.4 

 நனவாதி ஐ�ைத@� நாத ஆதியி$ ைவ��" $தி�ம.8.26.06.1 



 பினமா மல�ைத" பி�ைவ��" பி� )�த� $தி�ம.8.26.06.2 

 தனதா� சிவகதி ச�� ஆதி சா�தி $தி�ம.8.26.06.3 

 மனவாசக� ெக*ட ம�னைன நாேட $தி�ம.8.26.06.4 

 Pரணி யா� #ற�# ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலாைமயி� $தி�ம.8.26.07.1 

 ேபரணி யா� அ� ேப7) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலாைமயி$ $தி�ம.8.26.07.2 

 ஓரைண யா� அ� ஒ�&� இலாைமயி$ $தி�ம.8.26.07.3 

 காரண� இ�றிேய கா*/� தைகைம�ேத $தி�ம.8.26.07.4 

 நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) அ� ஆனா= என 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேப�ைர $தி�ம.8.26.08.1 

 ஆய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஆேன� எ�ன7 சைம�� அற7 

$தி�ம.8.26.08.2 

 ேசய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ 3� சீ, ந�தி ேப, அ�0 $தி�ம.8.26.08.3 

 ஆய அ�வா= அன�� ஆ� ந�தி ஆ3ேம $தி�ம.8.26.08.4 

 உயி, பர� ஆக உய, பர சீவ� $தி�ம.8.26.09.1 

 அ5ய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆக அ7சிவ ேவத� $தி�ம.8.26.09.2 

 தி5யி�� சீ, ஆ� பரா பர� எ�ன $தி�ம.8.26.09.3 

 உ5ய உைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஓ� மய� ஆேம 

$தி�ம.8.26.09.4 

 வா= நாசிேய #� ம�தக� உ7சியி$_ெப.(உ7சி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) 

$தி�ம.8.26.10.1 

 ஆ= நாசி உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) �த$ அைவயா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.26.10.2 



 தா=_ெப.(தா=_ெப.) நா% ஆதிவா 3 ஆதி சகலாதி $தி�ம.8.26.10.3 

 ேச=_ெப.(ேச=_ெப.) நா/ ஒளி என7 சிவகதி ஐ��ேம $தி�ம.8.26.10.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ைம_ெதா.ெப.3றி.) இ�./� 

அக�றி7 $தி�ம.8.26.11.1 

 ெசறிD அறிவா= எ>3� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சிவைன" $தி�ம.8.26.11.2 

 பிறிD அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) பிரா� 

எ�& ேபM�_ெப.எ7.(ேபM_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.26.11.3 

 3றி அறியாதவ, ெகா0 அறியாேர $தி�ம.8.26.11.4 

 அறிவா, அறிவன அ"#� அன�� $தி�ம.8.26.12.1 

 அறிவா, அறிவன அ"#� கல"#� $தி�ம.8.26.12.2 

 அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 அறிவி கி� அ$லா$ 

$தி�ம.8.26.12.3 

 அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

அறிேயாேம $தி�ம.8.26.12.4 

 அ% ெதாழ �� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அமர,க0 

அ�த� $தி�ம.8.26.13.1 

 �% ெதாழ ஈச9� �� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�ளி" $தி�ம.8.26.13.2 

 ப% ெதாழ நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) ப./ பாவி�த� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.8.26.13.3 



 க% ெதாழ  கா. எ�9� க. Fதலாேன $தி�ம.8.26.13.4 

 நி�மல ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிமல� பிற"# இலி $தி�ம.8.26.14.1 

 எ�9ள� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ� அ%யா� எ�& $தி�ம.8.26.14.2 

 ெபா� வள, ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) #க6 கி�ற வானவ� $தி�ம.8.26.14.3 

 நி�மல� ஆெக�& நB க வ$லாேன $தி�ம.8.26.14.4 

 �ற��_வி.எ7.(�ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) # 3 ஒ0_ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) 

ஒளி ேசாதிைய  க./ $தி�ம.8.26.15.1 

 பற�த� எ� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) 

பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கிட�ேத $தி�ம.8.26.15.2 

 மற��_வி.எ7.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ�ைன 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகா9� $தி�ம.8.26.15.3 

 இற��_வி.எ7.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பிறவாம$ ஈ>3 ைவ�தாேன 

$தி�ம.8.26.15.4 

 ெம=வா= க. 2 3_ெப.(2 3_ெப.) ெசவி எ�9� ெம=� ேதா�ற�� 

$தி�ம.8.26.16.1 

 அIவாய அ�த  கரண� அகில�� $தி�ம.8.26.16.2 

 எIவா= உயி�� இைற ஆ*ட ஆடலா$ $தி�ம.8.26.16.3 

 ைக வா= இலா நிைற எ>3� ெம= க.டேத $தி�ம.8.26.16.4 

 அழிகி�ற சாயா #�டைன" ேபால  $தி�ம.8.27.1.1 

 கழிகி�ற நB5$ 3மிழிைய  காணி$ $தி�ம.8.27.1.2 

 எ!கி�ற தBயி$ க�Pர�ைத ஒ க" $தி�ம.8.27.1.3 



 ெபாழிகி�ற இIDட$ ேபா� அ"பர�ேத $தி�ம.8.27.1.4 

 உட�� உயி�� ஒழிவற ஒ�றி$ $தி�ம.8.27.2.1 

 பட��_ெப.எ7.(பட,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவ ச�தி தாேம பர� 

ஆ� $தி�ம.8.27.2.2 

 உடைல வி*/ இ�த உயி, எ>3� ஆகி  $தி�ம.8.27.2.3 

 கைட@� தைல@� கர 3� சிவ�ேத $தி�ம.8.27.2.4 

 ெசவி ெம= வா= க. 2 37 ேச, இ�தி5ய� $தி�ம.8.27.3.1 

 அவி இ�றி யமன� ஆதிக0 ஐ��� $தி�ம.8.27.3.2 

 3வி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலாம$ 

வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3வி�� $தி�ம.8.27.3.3 

 தவி, ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இலாத சரா சர� தாேன $தி�ம.8.27.3.4 

 பர� எ>3� ஆர" பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�& 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.27.4.1 

 திர� எ>3� ஆகி7 ெசறிD எ>3� 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.27.4.2 

 உர� எ>3� ஆ= உல3_ெப.(உல3_ெப.) உ./ உமி6 3� $தி�ம.8.27.4.3 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) இ>ங� க./ யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

வா6��_வி.எ7.(வா6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.8.27.4.4 

 அள��_வி.எ7.(அள_வி.+��_இ.க.+உ_வி.எ7.3றி.) �5ய�� அறிவிைன வா>கி 

$தி�ம.8.27.5.1 

 உள� ெகா0 பர�சக� உ.ட� 

ஒழி��_வி.எ7.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.8.27.5.2 



 கிள,�த_ெப.எ7.(கிள,_ெப.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பர� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ேசர  கிைட�தா$ $தி�ம.8.27.5.3 

 விள>கிய_ெப.எ7.(விள>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெவ*ட ெவளிய9� 

ஆேம $தி�ம.8.27.5.4 

 இ��#_ெப.(இ��#_ெப.) இைட நB, என எ�ைன உ0வா>கி" $தி�ம.8.27.6.1 

 பர�பர� ஆன பர� அ� வி*ேட $தி�ம.8.27.6.2 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) �"பா6 

ஒளிைய வி!>கி $தி�ம.8.27.6.3 

 இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ� ந�தி இதய�� உளாேன 

$தி�ம.8.27.6.4 

 க5 உ. விளவி� கனிேபா$ உயி�� $தி�ம.8.27.7.1 

 உ5ய பர�� �� ஓ�� சிவ�� $தி�ம.8.27.7.2 

 அ5ய �5ய ேம$ அகில�� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.8.27.7.3 

 தி5ய வி!>3� சிவ ெப�மாேன $தி�ம.8.27.7.4 

 அ�த�� ஆதி@� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பரா 

பர� $தி�ம.8.27.8.1 

 த�த�_ெப.(த�த�_ெப.) பர� பர� த�னி$ பர� உட� $தி�ம.8.27.8.2 

 ந�தைம உ./ ெம=Jஞான ேநய�த�ேத $தி�ம.8.27.8.3 

 ந�தி இ��தன�_வி.�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ஒ�.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அறிேயாேம $தி�ம.8.27.8.4 

 அ�ற� உைர கி$ அ�0 உபேதச>க0 $தி�ம.8.28.01.1 

 3�ற�_ெப.(3�ற�_ெப.) அ&�த_ெப.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெபா�ேபா�� கன$_ெப.(கன$_ெப.) இைட $தி�ம.8.28.01.2 



 அ�& அற ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இைற மா�& அற 

ஆ�றி%$ $தி�ம.8.28.01.3 

 ெச�ற� அ&�த_ெப.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெச!� )ட, 

ஆ3ேம $தி�ம.8.28.01.4 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) தைன வி*/ $தி�ம.8.28.02.1 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) அறி��� இலாப� அ>3 இ$ைல $தி�ம.8.28.02.2 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அறிவிைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�னி$ $தி�ம.8.28.02.3 

 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இைற என$ ஆேம $தி�ம.8.28.02.4 

 தாேன உலகி$ தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) என� த3� $தி�ம.8.28.03.1 

 தாேன உல3 3 ஓ, த��வ� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.28.03.2 

 வாேன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழி மா மைற <,�தி/� $தி�ம.8.28.03.3 

 ஊேன உ�கிய_ெப.எ7.(உ�3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆேம $தி�ம.8.28.03.4 

 அ�0 ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காரண� எ� ெகா$ 

அம5$ $தி�ம.8.28.04.1 

 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சி�ைத 

இைறவைன நா% $தி�ம.8.28.04.2 

 ம�0 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) சி�ைதைய மா�றி 

அ�ைம" $தி�ம.8.28.04.3 



 ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) ேபா�&வ, தாேம $தி�ம.8.28.04.4 

 ெம= கல�தாெரா/ ெம= கல�தா� த�ைன" $தி�ம.8.28.05.1 

 ெபா= கல�தா, �� #3தா ஒ�வைன $தி�ம.8.28.05.2 

 உ= கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊழி� தைலவ9� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.28.05.3 

 ெம= கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

விைள�தி/� ெம=ய, ேக $தி�ம.8.28.05.4 

 ெம= கல�தாெரா/ ெம= கல�தா� மிக" $தி�ம.8.28.06.1 

 ெபா= கல�தா, உ0 #3தா #னிதைன  $தி�ம.8.28.06.2 

 ைக கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆவி எ!� 

ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) அ.ணைல  $தி�ம.8.28.06.3 

 ைக கல�தா, ேக க��� உற$ ஆேம $தி�ம.8.28.06.4 

 எ=திய_ெப.எ7.(எ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கால�� இ� ெபா!�� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.8.28.07.1 

 ெம= ெசயி� ேமைல விதி அ�வா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.28.07.2 

 ெபா=@� #ல9� #க$_ெப.(#க$_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) நB�தி%$ 

$தி�ம.8.28.07.3 

 ஐய9� அIவழி ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.8.28.07.4 



 எ=�வ� எ=தா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

அ�0 $தி�ம.8.28.08.1 

 உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ�0 ெச=தா� உ�தம� சீ, ந�தி 

$தி�ம.8.28.08.2 

 ெபா= ெச=#ல� ெநறி ஒ�ப�� ஆ* ெகாளி� $தி�ம.8.28.08.3 

 ெம= எ� #ரவிைய_ெப.(#ரவி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேம� ெகா0ள$ ஆேம 

$தி�ம.8.28.08.4 

 ைக கல�தாைன  க��தி90 ந�திைய $தி�ம.8.28.09.1 

 ெம= கல�தா� த�ைன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) �த$வைன $தி�ம.8.28.09.2 

 ெபா= கல�தா, �� #3தா" #னிதைன" $தி�ம.8.28.09.3 

 ெபா= ஒழி�தா, ேக #க$_ெப.(#க$_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.8.28.09.4 

 ெம=�தா0 அக�ப% ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ந�திைய  $தி�ம.8.28.10.1 

 ைக�தா0 ெகா.டா�� திற�� அறிவா, இ$ைல $தி�ம.8.28.10.2 

 ெபா=�தா0 இ/�ைபைய" ெபா= அற நB_பதி.ெப.(நB_��.ஒ�.) வி*/ அ>3 

$தி�ம.8.28.10.3 

 அ�தா0 திற கி$ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ேப& அ� ஆேம $தி�ம.8.28.10.4 

 உ=@� வைகயா$ உண,வினா$ ஏ��மி� $தி�ம.8.28.11.1 

 ெம=ய� அர� ெநறி ேம$ உ./ தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) என" $தி�ம.8.28.11.2 

 ெபா= ஒ�&� இ�றி" #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) ெபாலிவா, ந/ $தி�ம.8.28.11.3 

 ஐய9� அ>ேக அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.8.28.11.4 



 வ�# ப!�த மல," பழ� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ $தி�ம.8.28.12.1 

 த�பா$ பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) #3�� உண�தா� ஒ*டா� $தி�ம.8.28.12.2 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ=தி*ட கல� �ர�தி%$ $தி�ம.8.28.12.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா� சிவகதி 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ=தலாேம $தி�ம.8.28.12.4 

 மய கிய_ெப.எ7.(மய 3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஐ� #ல" பாச� அ&��� 

$தி�ம.8.28.13.1 

 �ய 3 அ&�தாைன� ெதாட,மி� ெதாட,�தா$ $தி�ம.8.28.13.2 

 திய க� ெச=யாேத சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ� ெப�மா� $தி�ம.8.28.13.3 

 உய"ேபா என மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) வி�தாேன 

$தி�ம.8.28.13.4 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) அ� தாேன நிைனய வ$லா, 3  $தி�ம.8.28.14.1 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) என  <&� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) காய� ஏவ$ 

$தி�ம.8.28.14.2 

 தனிD இனி நாத�பா$ த கன ெச=யி$ $தி�ம.8.28.14.3 

 #னித� ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேபா� 

அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) #வி ேக $தி�ம.8.28.14.4 

 ��ைன விைனவ5� �� உ.ேட நB>3வ, $தி�ம.8.29.1.1 

 பி�ைன விைன  கணா, ேப,�� அற" பா,"பா,க0 $தி�ம.8.29.1.2 

 த�ைன அறி�தி/� த��வ ஞானிக0 $தி�ம.8.29.1.3 

 ந�ைம இ$ ஐ�#ல� நாடலினாேல $தி�ம.8.29.1.4 



 த�ைன அறி�தி/� த��வ ஞானிக0 $தி�ம.8.29.2.1 

 ��ைன விைனயி� �%7ைச அவி6"பா,க0 $தி�ம.8.29.2.2 

 பி�ைன விைனைய" பி%��" பிைசவ,க0 $தி�ம.8.29.2.3 

 ெச�னியி$_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) ைவ�த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அ�ளாேல $தி�ம.8.29.2.4 

 மன வா 3  காய�தா$ வ$விைன 2G� $தி�ம.8.29.3.1 

 மன வா 3 ேந, நி�கி$ வ$விைன ம�னா $தி�ம.8.29.3.2 

 மன வா 3 3 எ*ட அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) வாதைன த�னா$ 

$தி�ம.8.29.3.3 

 தைன மா�றி ஆ�ற� த3 ஞானி தாேன $தி�ம.8.29.3.4 

 நி�ற$ இ��த$_ெதா.ெப.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

கிட�த$_ெதா.ெப.(கிட_வி.+�த$_ெதா.ெப.3றி.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஓட$ 

$தி�ம.8.29.4.1 

 ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ கா�� தி�வ�0 

ேபராம$ $தி�ம.8.29.4.2 

 ச�றிய$ ஞான�த� தான�த� த>கேவ $தி�ம.8.29.4.3 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) பிற"# அ�& ஒளி, ஞான 

நி*ைடேய $தி�ம.8.29.4.4 

 வாசி@� 2சி@� ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வைகயினா$ 

$தி�ம.8.30.1.1 

 ேபசி_வி.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பித�றி" 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ$ைல $தி�ம.8.30.1.2 

 ஆைச@� அ�#� அ&மி� அ&�தபி� $தி�ம.8.30.1.3 



 ஈச� இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

எளிதாேம $தி�ம.8.30.1.4 

 மாட��_ெப.(மாட�_ெப.+அ��_சா5.) உளா� அல� ம.டப�தா� அல� 

$தி�ம.8.30.2.1 

 <ட�� உளா� அல� ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) உ0ளா� அல� 

$தி�ம.8.30.2.2 

 ேவட�� உளா� அல� ேவ*ைக வி*டா, ெநJசி$ $தி�ம.8.30.2.3 

 2ட�� உேள நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ��தி 

த�தாேன $தி�ம.8.30.2.4 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அ&மி� க0 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அ&மி� க0 

$தி�ம.8.30.3.1 

 ஈசேனா/ ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அ&மி�க0 $தி�ம.8.30.3.2 

 ஆைச" பட" பட ஆ= வ�� ��ப>க0 $தி�ம.8.30.3.3 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) விட விட ஆன�த� ஆேம $தி�ம.8.30.3.4 

 அ/வன Pத>க0 ஐ��� உடேன $தி�ம.8.30.4.1 

 ப/வழி ெச=கி�ற ப�& அற வ Bசி $தி�ம.8.30.4.2 

 வி/வ� ேவ*ைகைய ெம=� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஞான� $தி�ம.8.30.4.3 

 ெதா/வ� த�ைம� ெதாட,த�� ஆேம $தி�ம.8.30.4.4 

 உவா  கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஒ கி�ற ஊழி@� 

ேபான_ெப.எ7.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.30.5.1 

 �வா  கட$_ெப.(கட$_ெப.) உ* ப*/� �Jசின, வாேனா, $தி�ம.8.30.5.2 



 அவா  கட$_ெப.(கட$_ெப.) உ*ப*/ அ!�தின, ம.ேணா, $தி�ம.8.30.5.3 

 தவா  கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஈச� த5�� நி�றாேன $தி�ம.8.30.5.4 

 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) விைன@� பிணி@� 

ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.8.30.6.1 

 �� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) அ�&7 )�த� அ� ஆக�� $தி�ம.8.30.6.2 

 பி�ைற அ� க�ம�� ேப,�� அ�0 ேந, ெப�&� $தி�ம.8.30.6.3 

 ��ற அ!�த�� ஞானிக0 H=ைமேய $தி�ம.8.30.6.4 

 உ.ைம_ெப.(உ.ைம_ெப.) 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உற 

ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) சி�தி ��தி ஆ� $தி�ம.8.30.7.1 

 ெப._ெப.(ெப._ெப.) மய$ ெக*/ அற" ேப& அ*ட சி�தி ஆ� $தி�ம.8.30.7.2 

 தி.ைமயி� ஞானி சிவ காய� ைக வி*டா$_நி.எ7.(வி/_வி.+ஆ$_நி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.30.7.3 

 வ.ைம_ெப.(வ.ைம_ெப.) அ�0தா� 

அைட��_வி.எ7.(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�பி$ ஆ&ேம 

$தி�ம.8.30.7.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஈச� எ�& அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

உற நா%7 $தி�ம.8.30.8.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஈச� எ�& 

உ.ைமைய ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.8.30.8.2 

 பவ� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ப$ வைகயா� 

இ"_)*.(இ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பிறவி $தி�ம.8.30.8.3 



 #வ� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ேபாவ� ெபா= 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேபாேத $தி�ம.8.30.8.4 

 ெகாதி கி�ற வா&� 3ளி,கி�ற வா&� $தி�ம.8.30.9.1 

 பதி கி�ற வா& இ�த" பா, அக� ��&� $தி�ம.8.30.9.2 

 விதி கி�ற ஐவைர ேவ.டா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�ம.8.30.9.3 

 ெநாதி கி�ற காய�� N$ ஒ�&� ஆேம $தி�ம.8.30.9.4 

 ��தி ெச= ஞான�� ேக0வி@� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.8.31.01.1 

 அ�தைன மாயா அமர, பிரா� த�ைன7 $தி�ம.8.31.01.2 

 )�தைன� H= ெநறியா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேசாதிைய" $தி�ம.8.31.01.3 

 ப�த, பர)� ப)பதி தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�ேற $தி�ம.8.31.01.4 

 அ%யா, அ%யா, அ%யா, 3 அ%ைம 3 $தி�ம.8.31.02.1 

 அ%யனா= ந$கி*/ அ%ைம@� P.ேட� $தி�ம.8.31.02.2 

 அ%யா, அ�ளா$ அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ% <ட 

$தி�ம.8.31.02.3 

 அ%யா� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& அ%ைம 

ெகா.டாேன $தி�ம.8.31.02.4 

 நB5$ 3ளி�� ெந�"பினி$ )*%/� $தி�ம.8.31.03.1 

 ஆ5  கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந�தியா� அறிபவ, $தி�ம.8.31.03.2 

 பா5$ பயனாைர" பா, கி�� ேந5ய, $தி�ம.8.31.03.3 



 ஊ5$ உமாபதி ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.8.31.03.4 

 ஒ�� உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� 

அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

எ�& $தி�ம.8.31.04.1 

 அ�த� இ��திட� ஆ, அறிவா, ெசா$ல" $தி�ம.8.31.04.2 

 ப�த, த� ப�தியி$ பா$ ப%$ அ$ல� $தி�ம.8.31.04.3 

 ��திைன யா, ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ��� 

கி�றாேர $தி�ம.8.31.04.4 

 ஆ� க�&_ெப.(க�&_ெப.) ேத%_வி.எ7.(ேத/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அைழ 3� அ� ேபா$ $தி�ம.8.31.05.1 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) க�றா= நா% அைழ�ேத� எ� நாதைன 

$தி�ம.8.31.05.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) க�& 3 அ"பா$ ஆ= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மைற"ெபா�0 

$தி�ம.8.31.05.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) க�றா= நா% 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 #3�தாேன $தி�ம.8.31.05.4 

 ெப�த��� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பணி இ$ைல பிற�தலா� $தி�ம.8.31.06.1 

 ��த��� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பணி இ$ைல �ைறைம யா$ $தி�ம.8.31.06.2 

 அ�த�3 இர./�_ெப.(இர./_ெப.+உ�_சா5.) அ�ளா$ அளி�தலா$ 

$தி�ம.8.31.06.3 

 ப�தி ப*ேடா, 3" பணி ஒ�&� இ$ைலேய $தி�ம.8.31.06.4 

 பறைவயி$ க�ப�� பா�#_ெப.(பா�#_ெப.) ெம= ஆக  $தி�ம.8.31.07.1 



 3றவ� சில�ப  3ளி, வைர ஏறி $தி�ம.8.31.07.2 

 நறD ஆ, மல, ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ந�திைய 

அ$லா$ $தி�ம.8.31.07.3 

 இைறவ� எ�& எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஏ�தகிலாேவ $தி�ம.8.31.07.4 

 உ& �ைண ந�திைய உ�ப,_ெப.(உ�ப,_ெப.) பிராைன" $தி�ம.8.31.08.1 

 ெப& �ைண ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பிற"# 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) உ=மி� $தி�ம.8.31.08.2 

 ெசறி �ைண ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ% சி�தி�� $தி�ம.8.31.08.3 

 உ& �ைண ஆ= அ>கி ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.8.31.08.4 

 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) த�ைம வலிெச=� இ� கி�ற $தி�ம.8.31.09.1 

 தானவ, �"#ர� ெச�ற தைலவைன  $தி�ம.8.31.09.2 

 கானவ�_ெப.(கான�_ெப.+அ�_பட,.ப�.) எ�&� க�வைரயா� எ�&� 

$தி�ம.8.31.09.3 

 ஊனத� உ0 நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ப*டாேர $தி�ம.8.31.09.4 

 நிைல ெப& ேக/ எ�& ��ேன பைட�த $தி�ம.8.31.10.1 

 தைலவைன நா%� தய>3� எ� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) $தி�ம.8.31.10.2 

 மைல@G� வா�_ெப.(வா�_ெப.) அக�� 

உ0G�_ெப.எ7.(உ0G_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) #ற��� 

$தி�ம.8.31.10.3 

 உைல@G� உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) 26கி நி�ேறேன 

$தி�ம.8.31.10.4 



 ��தியி$ அ�த� �!�த அ�0 ெப�&� $தி�ம.8.32.1.1 

 த��வ )�தி தைல"ப*/� த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) பணி $தி�ம.8.32.1.2 

 ெம=� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச=ைக விைனவி*ட ெம= உ.ைம" 

$தி�ம.8.32.1.3 

 ப�தியி$ உ�& ஓ, பரான�த ேபாதேர $தி�ம.8.32.1.4 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) கனி ேத%ய வ� தா0_ெப.(தா0_ெப.) 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $தி�ம.8.32.2.1 

 உள� கனி ேத%_வி.எ7.(ேத/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அழி த�� ேபா� 

$தி�ம.8.32.2.2 

 கள� கனி அ>கியி$ ைக விள 3 ஏ�றி $தி�ம.8.32.2.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

நா$வ�� நா/கி�றாேர $தி�ம.8.32.2.4 

 ெப�மா� ெப� ந�தி ேப7) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேப, 

இ�ப�� $தி�ம.8.33.01.1 

 அ�மா� அ% த��_வி.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�0 

கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஆ%ேனா� $தி�ம.8.33.01.2 

 எ�மாய�� வி/��_வி.எ7.(வி/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�ைம  

கர�தி*/7 $தி�ம.8.33.01.3 

 )�மா இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ேசாதைன ஆ3ேம $தி�ம.8.33.01.4 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) உைடயா� அ� மாமைற உ0ேள $தி�ம.8.33.02.1 

 ெசறிD உைடயா� மி3 ேதவ, 3� ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) $தி�ம.8.33.02.2 

 ெபாறி உைடயா� #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ��� 

கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.33.02.3 



 3றி உைடயாெனா/� </வ� நாேன $தி�ம.8.33.02.4 

 3றியா  3றியினி$ <டாத <*ட�� $தி�ம.8.33.03.1 

 அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) அறிவி$ 

அவி6��_வி.எ7.(அவி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஏக 

சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ஆ= $தி�ம.8.33.03.2 

 ெநறி ஆ� பரா ந�தி நB/ அ�0 ஒ�&� $தி�ம.8.33.03.3 

 ெசறியா7 ெசறிேவ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எனலாேம $தி�ம.8.33.03.4 

 காலினி$ ஊ&� க��பினி$ க*%@� $தி�ம.8.33.04.1 

 பாலி� உ0 ெந=@� பழ��0 இரத�� $தி�ம.8.33.04.2 

 Pவி� உ0 நா�ற�� ேபா$ உள� எ� இைற $தி�ம.8.33.04.3 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) எ>3� 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.8.33.04.4 

 வி�"ெபா/ <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) விகி,தைன நா%" 

$தி�ம.8.33.05.1 

 ெபா�"# அக� ேச, த� ெபா� ெகா%_ெப.(ெகா%_ெப.) ேபால $தி�ம.8.33.05.2 

 இ�"ப, மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) இைட எ>க0 பிரானா, 

$தி�ம.8.33.05.3 

 ெந�"#_ெப.(ெந�"#_ெப.) உ� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நிக6�� நி�றாேர $தி�ம.8.33.05.4 

 ந�தி ெப�மா� ந/D0 விேயாம�� $தி�ம.8.33.06.1 

 வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� அக� ப% 

ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) 

ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

ெகா0ள_3ைற.எ7.(ெகா0_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.8.33.06.2 



 எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) வ�தா�_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

எ�& எ!�ேத� எ!த�� $தி�ம.8.33.06.3 

 சி�ைதயி� உ0ேள சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இ��தாேன $தி�ம.8.33.06.4 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) வ$ேலாைன� த��வ��0 நல�திைன 

$தி�ம.8.33.07.1 

 ந�ைம வ$ேலாைன ந/Dைற ந�திைய" $தி�ம.8.33.07.2 

 #�ைம ெபா=யாேத #னிதைன நா/மி� $தி�ம.8.33.07.3 

 ப�ைமயி$ உ�ைம" ப5) ெச=வாேன $தி�ம.8.33.07.4 

 ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) எ�ைன7 ேசாதி 3� 

ேபா� $தி�ம.8.33.08.1 

 ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அ$ல நாத9� அ>ேக 

$தி�ம.8.33.08.2 

 பட,��_வி.எ7.(பட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆதி" பராபர� 

எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) $தி�ம.8.33.08.3 

 கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அIவழி கா*/ கி�றாேன 

$தி�ம.8.33.08.4 

 அIவழி கா*/� அமர, 3 அ��ெபா�0 $தி�ம.8.33.09.1 

 இIவழி த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) தா=_ெப.(தா=_ெப.) ேக0 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.8.33.09.2 

 ெசIவழி ேச, சிவேலாக�� இ��தி/� $தி�ம.8.33.09.3 



 இIவழி ந�தி இய$#_ெப.(இய$#_ெப.) அ� தாேன $தி�ம.8.33.09.4 

 எறிவ� ஞான�� உைறவா0 உ�வி $தி�ம.8.33.10.1 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அதேனாேட அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) தைகயாைன7 $தி�ம.8.33.10.2 

 ெசறிவ� ேதவ, 3� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராைன" $தி�ம.8.33.10.3 

 பறிவ� ப$ கண" ப�& வி*டாேர $தி�ம.8.33.10.4 

 ஆதி"பிரா� த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வா0_ெப.(வா0_ெப.) 

அ> ைக  ெகா.டபி� $தி�ம.8.33.11.1 

 ேவதி�� எ�ைன வில க வ$லா, இ$ைல $தி�ம.8.33.11.2 

 ேசாதி"ப� அ>ேக )வ/ படா வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.8.33.11.3 

 ஆதி  க. ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆேம $தி�ம.8.33.11.4 

 அ�த  க�ைவ அ�ைவ விைன ெச=த$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.8.33.12.1 

 ப�த� பணி அ7ச�_ெப.(அ7ச�_ெப.) ப$ பிற"#� வா*%7 $தி�ம.8.33.12.2 

 சி�ைத தி��த�� ேச,�தா, அ7ேசாதைன $தி�ம.8.33.12.3 

 ச�தி க� த�பர� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ச�ர, ேக $தி�ம.8.33.12.4 

 பலி@� அவி@� பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) #ைக@� 

$தி�ம.9.01.1.1 

 ஒலி@� எ� ஈச� தன 3 எ�ேற உ0கி  $தி�ம.9.01.1.2 



 3வி@�_ெப.எ7.(3வி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3�மட� 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

தா� ேபா=� $தி�ம.9.01.1.3 

 தளி�� மல, அ% சா,�� நி�றாேர $தி�ம.9.01.1.4 

 இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) இ$ல� அ$ல� அவ9 3 அ>3 

இ$ைல $தி�ம.9.01.2.1 

 அவ9 3� ேவ& இ$ல� உ.டா அறியி�_நி.எ7.(அறி_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.01.2.2 

 அவ9 3 இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) இ$ல� எ�& எ�& 

அறி��� $தி�ம.9.01.2.3 

 அவைன" #ற�# எ�& அர�& கி�றாேர $தி�ம.9.01.2.4 

 நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) �ைற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) க./ 

ெகா.டபி� $தி�ம.9.01.3.1 

 </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவன� ெகா= மல,7 

ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) $தி�ம.9.01.3.2 

 ேதட அ5ய� சிற"#_ெப.(சிற"#_ெப.) இலி எ� இைற $தி�ம.9.01.3.3 

 ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உல3_ெப.(உல3_ெப.) 

உயிராகி நி�றாேன $தி�ம.9.01.3.4 

 இய�#வ� ஆசன� ேதா/_ெப.(ேதா/_ெப.) மைல@� $தி�ம.9.01.4.1 

 இய�#வ� சி�த  3ைக@� இட�� $தி�ம.9.01.4.2 

 இய�#வ� ஆதார� ேதா/_ெப.(ேதா/_ெப.) வன�� $தி�ம.9.01.4.3 

 இய�#வ� ஈரா இ� நில�ேதா, ேக $தி�ம.9.01.4.4 



 �க�_ெப.(�க�_ெப.) படீ� ஆ� மட�_ெப.(மட�_ெப.) உ�னிய ேதய� 

$தி�ம.9.01.5.1 

 அக� பர வ, கேம ஆ) இ$ ெச= கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) $தி�ம.9.01.5.2 

 அக� பர� ஆதன� எ. எ. கி5ைய $தி�ம.9.01.5.3 

 சித�பர� த�3ைக ஆதார� தாேன $தி�ம.9.01.5.4 

 ஆக �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆ� படீ� ஆதார� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.01.6.1 

 சக �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆ� ச�தி ஆதன� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.01.6.2 

 ெசக�க� ஆ� ெத=வேம சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.01.6.3 

 அக �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஆ=�த_ெப.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) உைடேயா, ேக $தி�ம.9.01.6.4 

 மாைய இற./_ெப.(இர./_ெப.) மைற க மைற உ&� $தி�ம.9.01.7.1 

 காய� ஓ, ஐ��� கழிய� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆகிேய $தி�ம.9.01.7.2 

 Hய பர� )ட, ேதா�ற7 ெசாYப�� உ0 $தி�ம.9.01.7.3 

 ஆ= பவ, ஞான ஆதி ேமான�த, ஆேம $தி�ம.9.01.7.4 

 ஆெறா/ �"ப�� அ>ேக அட>கி%$ $தி�ம.9.02.01.1 

 <ற  3�பர� 3�பி/ த�தி/� $தி�ம.9.02.01.2 

 ேவேற சிவ பத�_ெப.(பத�_ெப.) ேமலா= அளி�தி/� $தி�ம.9.02.01.3 

 ேப& ஆக ஆன�த� ேபM�_ெப.எ7.(ேபM_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப�கேவ $தி�ம.9.02.01.4 



 �5ய>க0 2�&� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒளி, 

ேசாதி $தி�ம.9.02.02.1 

 அ5ய பரசிவ� யாைவ@� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.02.02.2 

 வி5D 3விவற வி*ட நில�ேத $தி�ம.9.02.02.3 

 ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) 3�பத� ேபச_3ைற.எ7.(ேப)_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ஒ.ணாேத $தி�ம.9.02.02.4 

 ஆயன ந�தி அ% 3 எ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெப�ேற�_வி.�.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $தி�ம.9.02.03.1 

 வாயன ந�திைய வா6�த_3ைற.எ7.(வா6��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) எ� வா= 

ெப�ேற�_வி.�.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $தி�ம.9.02.03.2 

 காயன ந�திைய  காண எ� க. 

ெப�ேற�_வி.�.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $தி�ம.9.02.03.3 

 ேசயன ந�தி 3 எ� சி�ைத ெப�ேறேன $தி�ம.9.02.03.4 

 க�ட� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) 

க���_ெப.எ7.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அளவி$ 

$தி�ம.9.02.04.1 

 ப�விட� தB,��_வி.எ7.(தB,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

ெக/ மா ேபா$ $தி�ம.9.02.04.2 

 3�வி� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) 

3றி�த_ெப.எ7.(3றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ"ேபாேத $தி�ம.9.02.04.3 

 தி5மல� தB,��_வி.எ7.(தB,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆேம $தி�ம.9.02.04.4 

 ேதா�ற_3ைற.எ7.(ேதா�&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அறித�� ேதா�ற$ 

ேதா�றாைம@� $தி�ம.9.02.05.1 



 ஆ�ற அறிD� அறிநனD ஆதிக0 $தி�ம.9.02.05.2 

 2�&_ெப.(2�&_ெப.) அைவ நB>3� �5ய>க0 2�&_ெப.(2�&_ெப.) அற 

$தி�ம.9.02.05.3 

 ஊ�றிய_ெப.எ7.(ஊ�&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந�தி உய, ேமான� 

தாேன $தி�ம.9.02.05.4 

 ச�திர Pமி 3 உட� #�வ�� இைட  $தி�ம.9.02.06.1 

 க�த மல5$ இற./_ெப.(இர./_ெப.) இத6  க�னி@� $தி�ம.9.02.06.2 

 ப�த� இலாத பளி>கி� உ�வின0 $தி�ம.9.02.06.3 

 ப�த� அ&�த_ெப.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பர� 3� ப�ேற 

$தி�ம.9.02.06.4 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) #3�தா� உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� 

மகிழ_3ைற.எ7.(மகி6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.02.07.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) #3�தா� ெந/வா� நில�_ெப.(நில�_ெப.) தா>கி7 

$தி�ம.9.02.07.2 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) #3�தா� திைச எ*/� ந/>க $தி�ம.9.02.07.3 

 வன�_ெப.(வந�_ெப.) #3�தா� ஊ, வட 3 எ�பதாேம $தி�ம.9.02.07.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன வ.ண�� ேகாச�� சா, த�� $தி�ம.9.02.08.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

என� த கன $தி�ம.9.02.08.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ேசாடச மா, க� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

நி�றி%$ $தி�ம.9.02.08.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� தசா>க�� ேவ& உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) தாேன 

$தி�ம.9.02.08.4 



 ம�வி" பி5D_ெப.(பி5D_ெப.) 

அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ>க0 மா ந�தி 

$தி�ம.9.02.09.1 

 உ�வ நிைன க_3ைற.எ7.(நிைன_வி.+  _ெபா�.உ�.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள உ� 3� 

$தி�ம.9.02.09.2 

 க�வி$ கர�� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) காண வ$லா, 3 இ>3 

$தி�ம.9.02.09.3 

 அ�விைன க. ேசா�� அழிவா, அக�ேத $தி�ம.9.02.09.4 

 தைல" படலா� எ>க0 த��வ� த�ைன" $தி�ம.9.02.10.1 

 பல" ப/ பாச� அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ*/ $தி�ம.9.02.10.2 

 நிைல" ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நா% நிைன"# அற உ0கி$ 

$தி�ம.9.02.10.3 

 தைல" பட$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) த�ம�� 

தாேன $தி�ம.9.02.10.4 

 நிைன கி� 

நிைன 3�_ெப.எ7.(நிைன_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நிைன"பவ, த�ைம7 $தி�ம.9.02.11.1 

 )ைன 30 விைள மல, ேசாதியினாைன� $தி�ம.9.02.11.2 

 திைன" பிள��_வி.எ7.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�ன சி&ைமய, 

ஏ9� $தி�ம.9.02.11.3 

 கன�த மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) அைட�தா$ உய,�தாேர 

$தி�ம.9.02.11.4 

 தைல"ப/� கால��� த��வ� த�ைன $தி�ம.9.02.12.1 



 வில 3 உறி� ேமைல விதி எ�&� 

ெகா0க_விய>.வி.�.(ெகா0_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) $தி�ம.9.02.12.2 

 அைன�� உலகா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆதி" 

பிராைன $தி�ம.9.02.12.3 

 நிைன"# உ&வா, ப�தி ேந%  ெகா0வாேர $தி�ம.9.02.12.4 

 நக6D ஒழி�தா, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) நாதைன உ0கி 

$தி�ம.9.02.13.1 

 நிக6D ஒழி�தா, எ� பிராெனா/� <%� $தி�ம.9.02.13.2 

 திக6D ஒழி�தா, த>க0 சி�ைதயி� உ0ேள $தி�ம.9.02.13.3 

 #க6 வழி கா*%" #3�� நி�றாேன $தி�ம.9.02.13.4 

 வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மரகத மாணி க ேரைக ேபா$ 

$தி�ம.9.02.14.1 

 ச�தி/� மா ெமாழி7 ச�3� ச�மா, க� $தி�ம.9.02.14.2 

 இ�த ேரைக இலாட�தி� 2ல�ேத $தி�ம.9.02.14.3 

 )�தர7 ேசாதி@0 ேசாதி@� ஆேம $தி�ம.9.02.14.4 

 உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வா@� உட�� 

உயி�� ஆ=  $தி�ம.9.02.15.1 

 க.Mமா ேயாக  கடD0_ெப.(கடD0_ெப.) இ�"ப� $தி�ம.9.02.15.2 

 ம.MநB, அன$ காெலா/ வா9� ஆ= $தி�ம.9.02.15.3 

 வி.M� இ�றி ெவளி ஆேனா, ேமனிேய $தி�ம.9.02.15.4 

 பர) பதி எ�& பா, �!� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.9.02.16.1 



 பரசிவ� ஆைண 

நட 3�_ெப.எ7.(நட_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பாதியா$ $தி�ம.9.02.16.2 

 ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) பதி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

பி� ஆ� அ%யா, 3 $தி�ம.9.02.16.3 

 உ5ய பதி@� பா, ஆ கி நி�றாேன $தி�ம.9.02.16.4 

 அ�பர நாத� அக$ இட_3ைற.எ7.(இ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நB0 

ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) $தி�ம.9.02.17.1 

 த�பர� அ$ல� தா� அறிேயா� எ�ப, $தி�ம.9.02.17.2 

 உ�ப�0 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தானவ, க.%ல, $தி�ம.9.02.17.3 

 எ�ெப�மா� அ�0 ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தாேர $தி�ம.9.02.17.4 

 ேகா வண>3�_ெப.எ7.(வண>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப% 

ேகாவண� ஆகி" பி� $தி�ம.9.02.18.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வண>3�_ெப.எ7.(வண>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ப% ந�தி அ�0 ெச=தா� $தி�ம.9.02.18.2 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) வண>ேகா� இனி7 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ெதளி�தன� 

$தி�ம.9.02.18.3 

 ேபா= வண>3�_ெப.எ7.(வண>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெபா�ளா= இ��ேதாேம $தி�ம.9.02.18.4 

 Hல" பிரணவ� ெசாYப ஆன�த" ேப, உைர $தி�ம.9.03.1.1 

 பாலி�த K 3ம ேமைல7 ெசாYப" ெப._ெப.(ெப._ெப.) $தி�ம.9.03.1.2 

 ஆலி�த ��திைர ஆ� அதி$ காரண� $தி�ம.9.03.1.3 

 ேமைல" பிரணவ� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த வ Bதிேய $தி�ம.9.03.1.4 



 ஓ� எ9� ஓ>கார�� உ0ேள ஒ�ெமாழி $தி�ம.9.03.2.1 

 ஓ� எ9� ஓ>கார�� உ0ேள உ�வ� $தி�ம.9.03.2.2 

 ஓ� எ9� ஓ>கார�� உ0ேள பல ேபத� $தி�ம.9.03.2.3 

 ஓ� எ9� ஓ>கார� ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) ��தி சி�திேய $தி�ம.9.03.2.4 

 ஓ>கார�� உ0ேள உதி�த ஐ� Pத>க0 $தி�ம.9.03.3.1 

 ஓ>கார�� உ0ேள உதி�த சரா சர� $தி�ம.9.03.3.2 

 ஓ>காரா தBத�� உயி, 2�&� 

உ�றன_வி.�.(உ&_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட,.ப�.) $தி�ம.9.03.3.3 

 ஓ>கார சீவ பர சிவ Yபேம $தி�ம.9.03.3.4 

 வ� க� )க� ஆ� பிரம�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.03.4.1 

 அ� க� சரா சர� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

உலகி$ $தி�ம.9.03.4.2 

 த� கிய ஆதார� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $தி�ம.9.03.4.3 

 )� க� இ� ஞான� ெதா3��_வி.எ7.(ெதா3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உண,�ேதாேர $தி�ம.9.03.4.4 

 மைல@ மேனா பவ� அ�0வன ஆவன $தி�ம.9.03.5.1 

 நிைலயி$ த5சன� தBப ெநறி ஆ� $தி�ம.9.03.5.2 

 தல�� 3ல�� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.03.5.3 

 நல�� ச� மா, க�� உபேதச� தாேன $தி�ம.9.03.5.4 

 ேசாடச மா, க�� ெசா$�� ச� மா, கி க*3 $தி�ம.9.03.6.1 



 ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஈ� ஆறி� அ�த�� 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஏழி$ $தி�ம.9.03.6.2 

 <%ய அ�த�� ேகாத.ட�� 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.03.6.3 

 ஏறிய_ெப.எ7.(ஏ&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஞான ேஞயா� த�� இ� கேவ 

$தி�ம.9.03.6.4 

 ஒளிைய அறியி$ உ�D� ஒளி@� $தி�ம.9.04.01.1 

 ஒளி@� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) அறியி$ உ�வா� $தி�ம.9.04.01.2 

 ஒளியி� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) அறியி$ ஒளிேய $தி�ம.9.04.01.3 

 ஒளி@� உ�க உட� இ��தாேன $தி�ம.9.04.01.4 

 #க$_ெப.(#க$_ெப.) எளி� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) #வன>க0 எ*/� 

$தி�ம.9.04.02.1 

 அக$ ஒளிதா= இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ஆ) அற 

வ B)�_ெப.எ7.(வ B)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.04.02.2 

 பக$_ெப.(பக$_ெப.) ஒளி ெச=த� அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) யிேல $தி�ம.9.04.02.3 

 இக$ ஒளி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�பிரா� 

இ��தாேன $தி�ம.9.04.02.4 

 விள>3 ஒளி அ>கி வி5கதி, ேசாம� $தி�ம.9.04.03.1 

 �ள>3 ஒளி 

ெப�றன_வி.�.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ப�.) ேசாதி 

அ�ள $தி�ம.9.04.03.2 

 வள>3 ஒளி ெப�றேத ேப, ஒளி ேவ& $தி�ம.9.04.03.3 



 கள>3 ஒளி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.9.04.03.4 

 இள>3 ஒளி ஈச� பிற"# ஒ�&� இ$லி $தி�ம.9.04.04.1 

 �ள>3 ஒளி ஞாயி&� தி>கG� க.க0 $தி�ம.9.04.04.2 

 வள>3 ஒளி அ>கி@� அ�ைற  க. ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) $தி�ம.9.04.04.3 

 விள>3 ஒளி ெச=கி�ற ெம= காய� ஆேம $தி�ம.9.04.04.4 

 ேம$ ஒளி கீ6 அத� ேமவிய_ெப.எ7.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மா�த� $தி�ம.9.04.05.1 

 பா$ ஒளி அ>கி பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒளி ஆகாச� 

$தி�ம.9.04.05.2 

 நB, ஒளி ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெந/வி)�# 

ஒ�றி�� $தி�ம.9.04.05.3 

 ேம$ ஒளி ஐ��� ஒ�>3 ஒளி ஆேம $தி�ம.9.04.05.4 

 மி�னிய H ஒளி ேம த க ெசI_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ஒளி $தி�ம.9.04.06.1 

 ப�னிய ஞான� பர�த_ெப.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பர�� ஒளி 

$தி�ம.9.04.06.2 

 ��னிய வா& ஒளி H= ெமாழி நா0_ெப.(நா0_ெப.) ெதா&� $தி�ம.9.04.06.3 

 உ�னிய வா& ஒளி ஒ�த� தாேன $தி�ம.9.04.06.4 

 விள>3 ஒளி மி� ஒளி ஆகி  கர�� $தி�ம.9.04.07.1 

 �ள>3 ஒளி ஈசைன7 ெசா$�� எ"ேபா�� $தி�ம.9.04.07.2 

 உள>3 ஒளி ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இைட 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயி, கி�ற $தி�ம.9.04.07.3 

 வள>3 ஒளி எ>3� ம�வி நி�றாேன $தி�ம.9.04.07.4 



 விள>3 ஒளி அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஒளி அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ம�9� $தி�ம.9.04.08.1 

 �ள>3 ஒளியா� ெதா!வா, 3� ஒளியா� $தி�ம.9.04.08.2 

 அள>3 ஒளி ஆ, அ�தாக ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) சா�� $தி�ம.9.04.08.3 

 கள>3 ஒளி ஈச� க��� அ� தாேன $தி�ம.9.04.08.4 

 இல>கிய� எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ�.) ஒளி 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) ஒளி ஈச� $தி�ம.9.04.09.1 

 �ல>3 ஒளி ேபா$வ� H>3 அ�0 ச�தி $தி�ம.9.04.09.2 

 விள>3 ஒளி 2�ேற வி5)ட, 

ேதா�றி_வி.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.04.09.3 

 உள>3 ஒளி உ0ேள ஒ�>3 கி�றாேன $தி�ம.9.04.09.4 

 வள>3 ஒளியா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா 

மணி7ேசாதி $தி�ம.9.04.10.2 

 விள>3 ஒளியா= மி�னி வி.ணி$ 

ஒ/>கி_வி.எ7.(ஒ/>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.04.10.3 

 வள>3 ஒளி ஆய��_ெப.(ஆய�_ெப.+அ��_சா5.) உளாகி நி�றாேன 

$தி�ம.9.04.10.4 

 விள>3 ஒளியா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) விகி,த� 

இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.04.11.1 

 �ள>3 ஒளி பாச��0 H>3 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ேசரா  $தி�ம.9.04.11.2 

 கள>3 இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) ந*டேம க. Fத$_ெப.(Fத$_ெப.) 

ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.04.11.3 

 விள>3 ஒளி உ� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) ஒ�றி நி�றாேன 

$தி�ம.9.04.11.4 



 ேபா� க�>_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 3ழ$_ெப.(3ழ$_ெப.) ேபானவ, 

��_ெப.(H�_ெப.) இைட $தி�ம.9.04.12.1 

 ஆதி பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) அமர, பிராெனா/� $தி�ம.9.04.12.2 

 ேசாதி@� அ.ட�� அ"பா$ உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

H ஒளி $தி�ம.9.04.12.3 

 நBதியி� அ$ இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) நB கிய வாேற $தி�ம.9.04.12.4 

 உ./ இ$ைல எ�9� உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா5.) இய$வ� 

$தி�ம.9.04.13.1 

 ப./ இ$ைல எ�9� பர� கதி உ./ ெகா$ $தி�ம.9.04.13.2 

 க./ இ$ைல மா9ட, க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

க��� உறி$ $தி�ம.9.04.13.3 

 வி./_ெப.(வி./_ெப.) இ$ைல உ0ேள விள 3 ஒளி ஆேம $தி�ம.9.04.13.4 

 )ட, உற ஓ>கிய_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஒ0_ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) ஒளி ஆ>ேக $தி�ம.9.04.14.1 

 பட, உ& கா*சி" பகலவ� ஈச� $தி�ம.9.04.14.2 

 அட, உ& மாையயி� ஆ, இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) வ Bசி$ $தி�ம.9.04.14.3 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ& ஞான� �றவிய� ஆேம $தி�ம.9.04.14.4 

 ஒளி பவள� தி�ேமனி ெவ.ணB�ற� $தி�ம.9.04.15.1 

 அளி பவள7 ெச�ெபா� ஆதி" பிரா9� $தி�ம.9.04.15.2 

 களி பவள�தின� கா, இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

நி>கி_வி.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.04.15.3 

 ஒளி பவள�� எ�ேனா/ ஈச� நி�றாேன $தி�ம.9.04.15.4 



 ஈச� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) இைமேயா,க0 

நி�றா, நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.04.16.1 

 ேதச� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ�றி� தைக�� இைழ கி�றா, $தி�ம.9.04.16.2 

 பாச� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆக" பழவிைன" ப�& அற $தி�ம.9.04.16.3 

 வாச� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆ� மல, ேபா�ற� தாேன $தி�ம.9.04.16.4 

 தாேன இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அவ�றி$ 

தைலவ9� $தி�ம.9.04.17.1 

 தாேன இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) என ந.ணி/� $தி�ம.9.04.17.2 

 வானா= இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) இ�மா 

இ� ஞால��" $தி�ம.9.04.17.3 

 பானா= இ� க" பரவ�� ஆேம $தி�ம.9.04.17.4 

 ஐ�ப� எ!�ேத அைன�� ேவத>கG� $தி�ம.9.05.01.1 

 ஐ�ப� எ!�ேத அைன�� ஆகம>கG� $தி�ம.9.05.01.2 

 ஐ�ப� எ!�தி� அைடைவ அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பி� $தி�ம.9.05.01.3 

 ஐ�ப� எ!�ேத அJ) எ!�� ஆேம $தி�ம.9.05.01.4 

 அகார �த$ ஆக ஐ�ப�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.05.02.1 

 உகார �த$ ஆக ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உதி�� 

$தி�ம.9.05.02.2 

 மகார இ&தியா= மா=�� மா=�� ஏறி $தி�ம.9.05.02.3 



 நகார �த$ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ந�தி 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) நாமேம $தி�ம.9.05.02.4 

 அகர ஆதி ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ. 

கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பைர@� $தி�ம.9.05.03.1 

 உகர ஆதி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ச�தி உ0 ஒளி ஈச� $தி�ம.9.05.03.2 

 சிகர ஆதி தா�_த�.).(தா�_த�.).) சிவ ேவதேம ேகாண $தி�ம.9.05.03.3 

 நகர ஆதி தா�_த�.).(தா�_த�.).) 2ல ம�திர� ந.Mேம $தி�ம.9.05.03.4 

 வாெயா/ க.ட� இதய�_ெப.(இதய�_ெப.) ம�D உ�தி $தி�ம.9.05.04.1 

 ஆய இலி>க� அவ�றி� ேமேல அIவா=� $தி�ம.9.05.04.2 

 Hய� ஓ, �.ட� இ�ம�� அக� ெச$ல$_ெப.(ெச$ல$_ெப.) $தி�ம.9.05.04.3 

 ஆய� ஈறா� ஐ�ேதா/ ஆ� எ!�� அJ)ேம $தி�ம.9.05.04.4 

 கிரண>க0 ஏ!� கிள,��_வி.எ7.(கிள,_ெப.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ5 

ெபா>கி  $தி�ம.9.05.05.1 

 கரண>க0 வி*/ உயி, தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ!� ேபா� $தி�ம.9.05.05.2 

 மரண� ைக ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயி, 

மா�றி/� ேபா�� $தி�ம.9.05.05.3 

 அரண�_ெப.(அரண�_ெப.) ைக <*/வ� அJ) எ!�� ஆேம $தி�ம.9.05.05.4 

 ஞாயி&_ெப.(ஞாயி&_ெப.) தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) நவி�& எ! 

கால�தி$_ெப.(கால�_ெப.+அ��_சா5.+இ$_இட.ேவ.) $தி�ம.9.05.06.1 

 ஆ= உ& ம�திர� ஆ�� அறிகில, $தி�ம.9.05.06.2 

 ேச=_ெப.(ேச=_ெப.) உ& க.ணி தி� எ!�� அJைச@� $தி�ம.9.05.06.3 

 வா= உற ஓதி வ!�த�� ஆேம $தி�ம.9.05.06.4 



 3�வழி ஆய 3ண>களி� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.05.07.1 

 க�வழி ஆய கண ைக அ& க $தி�ம.9.05.07.2 

 வ�� வழி மாள ம& க வ$லா, க*3 $தி�ம.9.05.07.3 

 அ�0வழி கா*/வ� அJ) எ!�� ஆேம $தி�ம.9.05.07.4 

 ெவறி க விைன� �ய, வ�தி/� ேபா� $தி�ம.9.05.08.1 

 ெசறி கி�ற ந�தி தி� எ!�� ஓ�� $தி�ம.9.05.08.2 

 3றி"ப� உ�னி$ 3ைர கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) 

<*/�_ெப.எ7.(<*/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.05.08.3 

 3றி"#_ெப.(3றி"#_ெப.) அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேகா� உ� ஆேம $தி�ம.9.05.08.4 

 ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) நிைந��_வி.எ7.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

த� வாயா$ பிரா� எ�& $தி�ம.9.05.09.1 

 �J)�_ெப.எ7.(�J)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெபா!�_ெப.(ெபா!�_ெப.) உ� �ைண� தா0_ெப.(தா0_ெப.) சர. எ�& 

$தி�ம.9.05.09.2 

 மJ) தவ!�_ெப.எ7.(த6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வடவைர மீ� 

உைற $தி�ம.9.05.09.3 

 அJசி$ இைறவ� அ�0 ெபற$_ெதா.ெப.(ெப&_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஆேம 

$தி�ம.9.05.09.4 

 பிரா� ைவ�த ஐ�தி� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) உணரா� $தி�ம.9.05.10.1 

 இரா_ெப.(இரா_ெப.) மா�ற� 

ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) ெகா$ ஏைழ மனித, 

$தி�ம.9.05.10.2 



 பரா ��&� கீெழா/ ப$வைக யா�� $தி�ம.9.05.10.3 

 அரா ��&� K6�த_ெப.எ7.(K6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அக$ 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) தாேன $தி�ம.9.05.10.4 

 எளிய வா� ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) எ>க0 

ஈசைன $தி�ம.9.06.01.1 

 ஒளிைய உ�னி உ�3 மன�த, ஆ=� $தி�ம.9.06.01.2 

 ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஓதி7 சிவாய நம எ�9� 

$தி�ம.9.06.01.3 

 3ளிைக இ*/" ெபா� ஆ 3வ� <*ைடேய $தி�ம.9.06.01.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ச�தி சீவ� ெச& மல மாைய $தி�ம.9.06.02.1 

 அவ� ேச,�த பாச மல� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) அகல7 $தி�ம.9.06.02.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ச�தி த�9ட� சீவனா, ேசர $தி�ம.9.06.02.3 

 அவ� ேச,�த பாச� அMக கிலாேவ $தி�ம.9.06.02.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�0 ஆய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தி� நாம� 

$தி�ம.9.06.03.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�ளா� மா� திேராத மலமாைய $தி�ம.9.06.03.2 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) �த$ ஆக7 

சிற��_வி.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நிேராத� $தி�ம.9.06.03.3 

 பவ� அ� அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பரசிவ� ஆேம 

$தி�ம.9.06.03.4 

 ஓதிய ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) மல� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) ஒழி�தி*/ 

அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) $தி�ம.9.06.04.1 

 வாதி தைன வி*/ இைற அ�0 ச�தியா$ $தி�ம.9.06.04.2 



 தB�_ெப.(தB�_ெப.) இ$ சிவஞான ேயாகேம சி�தி 3� $தி�ம.9.06.04.3 

 ஓ�� சிவாய மல� அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) $தி�ம.9.06.04.4 

 ெத0ள�� ஊற7 சிவாய நம எ�& $தி�ம.9.06.05.1 

 உ0ள�� ஊற ஒ�கா$ உைர�தி/� $தி�ம.9.06.05.2 

 ெவ0ள�� ஊற$ வி��பி_வி.எ7.(வி��#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

உ.ணாதவ, $தி�ம.9.06.05.3 

 �0ளிய நB,ேபா$ )ழ$கி�றவாேற $தி�ம.9.06.05.4 

 நம ஆதி நனஆதி திேராதாயி ஆகி� $தி�ம.9.06.06.1 

 த� ஆதியா= நி�க� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�த�� உ�&7 $தி�ம.9.06.06.2 

 சமாதி� �5ய� தம� ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ஆகேவ $தி�ம.9.06.06.3 

 நமஆதி சமாதி சிவ ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+த$_ெதா.ெப.3றி.) எ.ணேவ 

$தி�ம.9.06.06.4 

 அ�0 த� மாய�� அ�த9� த�மி$ $தி�ம.9.06.07.1 

 ஒ�வைன ஈ�றவ0 உ0G& மாைய $தி�ம.9.06.07.2 

 தி5 மல� நB>கி7 சிவாய எ�& ஓ�� $தி�ம.9.06.07.3 

 அ�விைன தB,"ப�� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�� ஆேம $தி�ம.9.06.07.4 

 சிவ சிவ எ�ேற ெதளிகில, ஊம, $தி�ம.9.06.08.1 

 சிவ சிவ வா@D� ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 

அட>க7 $தி�ம.9.06.08.2 

 சிவ சிவ ஆய ெதளிவி� உ0ளா,க0 $தி�ம.9.06.08.3 



 சிவ சிவ ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி� அ�0 

ஆேம $தி�ம.9.06.08.4 

 சிவ சிவ எ�கில, தB விைன யாள, $தி�ம.9.06.09.1 

 சிவ சிவ எ�றிட� தBவிைன மாG� $தி�ம.9.06.09.2 

 சிவ சிவ எ�றிட� ேதவ�� ஆவ, $தி�ம.9.06.09.3 

 சிவ சிவ எ�ன7 சிவகதி தாேன $தி�ம.9.06.09.4 

 நம எ�9� நாம�ைத நாவி$ ஒ/ கி7 $தி�ம.9.06.10.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�9� நாம�ைத7 சி�ைத உ0 ஏ�ற" $தி�ம.9.06.10.2 

 பவ� அ� தB��_ெப.எ7.(தB,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ப5)� அ� 

அ�றா$ $தி�ம.9.06.10.3 

 அவமதி தB��_ெப.எ7.(தB,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ&� பிற"# 

அ�ேறா $தி�ம.9.06.10.4 

 சிவாய நம என7 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ஒ� கி $தி�ம.9.07.1.1 

 அவாய� அறேவ அ%ைம அ� ஆ கி7 $தி�ம.9.07.1.2 

 சிவாய சிவ சிவ எ�& எ�ேற சி�ைத $தி�ம.9.07.1.3 

 அவாய� ெகட_3ைற.எ7.(ெக/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�க_விய>.வி.�.(நி$_வி.+க_விய>.வி.�.3றி.) ஆன�த� ஆேம $தி�ம.9.07.1.4 

 ெசJ_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) )ட, ம.டல�� ஊ/ 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ"#ற� $தி�ம.9.07.2.1 

 அJசணD� �ைற ஏறி வழி  

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.07.2.2 

 �J)�_ெப.எ7.(�J)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 



ெசா�ன_ெப.எ7.(ெசா$_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கால�� இைறவைன 

$தி�ம.9.07.2.3 

 ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) என 

நB>கா_எதி,.ம.வி.எ7.(நB>3_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ7.3றி.) நிைல 

ெபற$_ெதா.ெப.(ெப&_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஆ3ேம $தி�ம.9.07.2.4 

 அ>க�� ஆகம ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) அ� ஓதி9� $தி�ம.9.07.3.1 

 எ>க0 பிரா� எ!�� ஒ�றி$ இ�"ப� $தி�ம.9.07.3.2 

 ச>ைக ெக*ட அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ!�� ஒ�ைற@� சாதி�தா$ 

$தி�ம.9.07.3.3 

 அ>கைர ேச,�த_ெப.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) கல�_ெப.(கல�_ெப.) ஆேம $தி�ம.9.07.3.4 

 நா=_ெப.(நா=_ெப.) ஓ*/ ம�திர� நா�மைற ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

$தி�ம.9.07.4.1 

 நா=_ெப.(நா=_ெப.) ஓ*/ ம�திர� நாத� இ�"பிட� $தி�ம.9.07.4.2 

 நா=_ெப.(நா=_ெப.) ஓ*/ ம�திர� நாதா�த ேசாதி $தி�ம.9.07.4.3 

 நா=_ெப.(நா=_ெப.) ஓ*/ ம�திர� நாமறிேயா� அ�ேற $தி�ம.9.07.4.4 

 ப!�தன ஐ��� பழமைற உ0ேள $தி�ம.9.07.5.1 

 விழி�� அ>3 உற>3�_ெப.எ7.(உற>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

விைன அறிவா, இ$ைல $தி�ம.9.07.5.2 

 எ!�� அறிேவா� எ�& உைர"பா,க0 ஏத, $தி�ம.9.07.5.3 

 எ!�ைத அ!��� எ!�� அறியாேர $தி�ம.9.07.5.4 

 எ>3� தி�ேமனி எ>3� சிவ ச�தி $தி�ம.9.08.1.1.1 

 எ>3� சித�பர� எ>3� தி� ந*ட� $தி�ம.9.08.1.1.2 



 எ>3� சிவமா= இ��தலா$ எ>3 எ>3� $தி�ம.9.08.1.1.3 

 த>3�_ெப.எ7.(த>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அ�0 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) விைளயா*/ அேத $தி�ம.9.08.1.1.4 

 சி�பர� ேசாதி சிவ ஆன�த  <�தைன7 $தி�ம.9.08.1.2.1 

 ெசா$ பத�_ெப.(பத�_ெப.) ஆ� அ�த7 )�தர  <�தைன" $தி�ம.9.08.1.2.2 

 ெபா� பதி  <�தைன" ெபா� தி$ைல  <�தைன $தி�ம.9.08.1.2.3 

 அ�#த  <�தைன யா, அறிவாேர $தி�ம.9.08.1.2.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�த� இ$லா7 சதான�த ச�தி ேம$ $தி�ம.9.08.2.01.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ��� ஆன�த மா நட� க.R, $தி�ம.9.08.2.01.2 

 ஞான� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நட� 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ந�பி 3 அ>3 

$தி�ம.9.08.2.01.3 

 ஆன�த  <�� ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஆட அர>3 

ஆனேத $தி�ம.9.08.2.01.4 

 ஆன�த� ஆ/ அர>க� ஆன�த� பாட$க0 $தி�ம.9.08.2.02.1 

 ஆன�த� ப$ இய�_ெப.(இய�_ெப.) ஆன�த வா7சிய� $தி�ம.9.08.2.02.2 

 ஆன�த� ஆக அகில சராசர� $தி�ம.9.08.2.02.3 

 ஆன�த� ஆன�த  <�� உக�தா9 ேக $தி�ம.9.08.2.02.4 

 ஒளி ஆ� பர�� உள� ஆ� பர�� $தி�ம.9.08.2.03.1 

 அளியா, சிவகாமி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சமய  

$தி�ம.9.08.2.03.2 

 களியா, பர�� க��ைற அ�த� $தி�ம.9.08.2.03.3 



 ெதளிD ஆ� சிவ ஆன�த ந*ட�தி� சி�திேய $தி�ம.9.08.2.03.4 

 ஆன நட� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) அகள சகள�த, $தி�ம.9.08.2.04.1 

 ஆன நட� ஆ% ஐ> க�ம�� ஆக $தி�ம.9.08.2.04.2 

 ஆன ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) அ�ளா$ ஐ� ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) 

ெச=ேத $தி�ம.9.08.2.04.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெமாழி பாக� தி� நட� ஆ/ேம $தி�ம.9.08.2.04.4 

 Pதா.ட ேபதா.ட ேபாகா.ட ேயாகா.ட $தி�ம.9.08.2.05.1 

 2தா.ட ��தா.ட ேமாகா.ட ேதகா.ட $தி�ம.9.08.2.05.2 

 தாகா.ட ஐ> க�ம�� ஆ.ட த�பர� $தி�ம.9.08.2.05.3 

 ேதகா�த� ஆ� பிரமா.ட�த எ�பேவ $தி�ம.9.08.2.05.4 

 ேவத>க0 ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) மி3 ஆகம� ஆட  

$தி�ம.9.08.2.06.1 

 கீத>க0 ஆட  கிள, அ.ட� ஏ6 ஆட" $தி�ம.9.08.2.06.2 

 Pத>க0 ஆட" #வன�_ெப.(#வன�_ெப.) �!� 

ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.2.06.3 

 நாத� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ%னா� ஞான 

ஆன�த  <�ேத $தி�ம.9.08.2.06.4 

 Pதா.ட ேபதா.ட ேபாகா.ட ேயாகா.ட $தி�ம.9.08.2.07.1 

 2தா.ட ��தா.ட ேமாகா.ட ேதகா.ட $தி�ம.9.08.2.07.2 

 தாகா.ட ைம>க� ம�தா.ட த�பர�� $தி�ம.9.08.2.07.3 

 ஏகா�தமா� பிரமா.ட�த எ�பேவ $தி�ம.9.08.2.07.4 

 ேவத>க0 ஓட மி3 ஆகம� ஆட  $தி�ம.9.08.2.08.1 



 கீத>க0 ஆட  கிள, அ.ட� ஏ! ஆட" $தி�ம.9.08.2.08.2 

 Pத>க0 ஆட" #வன �!� ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.08.2.08.3 

 நாத� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ%னா� 

ஞானான�த  <�ேத $தி�ம.9.08.2.08.4 

 Pத>க0 ஐ�தி$ ெபாறியி$ #ல�_ெப.(#ல�_ெப.) ஐ�தி$ $தி�ம.9.08.2.09.1 

 ேவத>க0 ஐ�தி� மி3�_ெப.எ7.(மி3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ஆகம� த�னி$ $தி�ம.9.08.2.09.2 

 ஓ�� கைல கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஊழி@ட� அ.ட" $தி�ம.9.08.2.09.3 

 ேபாத>க0 ஐ�தி$ #ண,��_வி.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ/� 

சி�தேன $தி�ம.9.08.2.09.4 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) )ர, நர, சி�த, வி�தியா தர, $தி�ம.9.08.2.10.1 

 2வ,க0 ஆதியி� �"ப�� 2வ,க0 $தி�ம.9.08.2.10.2 

 தாபத, ச�த, சமய� சரா சர� $தி�ம.9.08.2.10.3 

 யாைவ@� ஆ%/� எ� இைற ஆடேவ $தி�ம.9.08.2.10.4 

 அ.ட>க0 ஏழி9 3 அ"#ற�� அ"பா$ $தி�ம.9.08.3.1.1 

 உ./ எ�ற ச�தி சதா சிவ�� உ7சி_ெப.(உ7சி_ெப.) ேம$ $தி�ம.9.08.3.1.2 

 க.ட� க5யா� க�ைண தி� உ�  $தி�ம.9.08.3.1.3 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 உைம காண  

<�� உக�தாேன $தி�ம.9.08.3.1.4 

 ெகா/ ெகா*% பா.டர� ேகா/ ச>கார $தி�ம.9.08.3.2.1 

 நட� எ*ேடா/ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ஆ& நா% உ0 

நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.3.2.2 



 திட� உ�& எ!� ேதவ தா� ஆ� தி$ைல_ெப.(தி$ைல_ெப.) $தி�ம.9.08.3.2.3 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) உ�றமாவன� ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) தாேன 

$தி�ம.9.08.3.2.4 

 பரமா.ட�� ஊேட பரா ச�தி பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $தி�ம.9.08.3.3.1 

 பரமா.ட�� ஊேட பட, ஒளி ஈச� $தி�ம.9.08.3.3.2 

 பரமா.ட�� ஊேட பட, த� நாத� $தி�ம.9.08.3.3.3 

 பரமா.ட�� ஊேட பர� நட� ஆ/ேம $தி�ம.9.08.3.3.4 

 அ>3ச� எ�ன எ! மா, க� ேபாத�தி$ $தி�ம.9.08.3.4.1 

 த>கிய� ஒ�தி எ9� தாள ஒ�தினி$ $தி�ம.9.08.3.4.2 

 ச>கர� 2ல நா% 30 த5�� ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.9.08.3.4.3 

 ெபா>கிய_ெப.எ7.(ெபா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

#3� ேபாக$ இ$ைலேய $தி�ம.9.08.3.4.4 

 ஆன�� ஆ%" பி� நவ  <�� ஆ%  $தி�ம.9.08.3.5.1 

 கான��_ெப.(கான��_ெப.) ஆ%  க��தி$ த5�� ஆ% $தி�ம.9.08.3.5.2 

 2ன7 )!ைன@0 ஆ% �%D இ$லா $தி�ம.9.08.3.5.3 

 ஞான��0 ஆ% �%�தா� எ� நாதேன $தி�ம.9.08.3.5.4 

 ச�திக0 ஐ��� சிவ ேபத� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஐ��� $தி�ம.9.08.3.6.1 

 ��திக0 எ*/� �த$ ஆ� பத�_ெப.(பத�_ெப.) எ*/� $தி�ம.9.08.3.6.2 

 சி�திக0 எ*/� சிவ பத�_ெப.(பத�_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ*/� 

$தி�ம.9.08.3.6.3 

 )�திக0 எ*/ ஈச� ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நட� ஆ/ேம $தி�ம.9.08.3.6.4 



 ேமக>க0 ஏ!� வி5 கட$_ெப.(கட$_ெப.) தBD ஏ!� $தி�ம.9.08.3.7.1 

 ேதக>க0 ஏ!� சிவ பா� கர� ஏ!� $தி�ம.9.08.3.7.2 

 தாக>க0 ஏ!� சா�திக0 ஏ!� $தி�ம.9.08.3.7.3 

 ஆகி�ற ந�தி அ%  கீ6 அட>3ேம $தி�ம.9.08.3.7.4 

 ெத�3 வட 3  கிழ 3 ேம�3 உ7சியி$_ெப.(உ7சி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) 

$தி�ம.9.08.4.1.1 

 அ�#த� ஆன� ஓ, அJ) �க�தி�� $தி�ம.9.08.4.1.2 

 ஒ"# இ$ ேப, இ�ப�� உபய உபய��0 $தி�ம.9.08.4.1.3 

 த�பர� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தனிநட� ெச=@ேம 

$தி�ம.9.08.4.1.4 

 அ%யா, அர� அ% ஆன�த� 

க.ேடா,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) $தி�ம.9.08.4.2.1 

 அ%யா, ஆனவ, அ�த, அ�0 

உ�ேறா,_வி.அ.ெப.(உ&_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) $தி�ம.9.08.4.2.2 

 அ%யா, பவேர அ%யவ, ஆ� ஆ$ $தி�ம.9.08.4.2.3 

 அ%யா, ெபா� அ�பல�� ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) 

க.டாேர $தி�ம.9.08.4.2.4 

 அட>காத எ�ைன அட கி அ% 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.4.3.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) கா. பர ஆன�த�ேத எ�ைன இ*/ $தி�ம.9.08.4.3.2 

 நட�தா�_வி.�.(நட_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) ெச@� ந�தி 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ஞான  <�த� $தி�ம.9.08.4.3.3 



 பட�தா� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 உடேன 

ப%��_வி.எ7.(ப%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ��தாேன $தி�ம.9.08.4.3.4 

 உ�ப5$ <�தைன உ�தம  <�தைன7 $தி�ம.9.08.4.4.1 

 ெச�ெபா� தி� ம�&0 ேசவக  <�தைன7 $தி�ம.9.08.4.4.2 

 ச�ப�த  <�தைன� த�பர  <�தைன $தி�ம.9.08.4.4.3 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உற நா% எ� அ�பி$ ைவ�ேதேன $தி�ம.9.08.4.4.4 

 மாணி க  <�தைன வ. தி$ைல  <�தைன" $தி�ம.9.08.4.5.1 

 P. உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ம�&0 #5சைட  

<�தைன7 $தி�ம.9.08.4.5.2 

 ேச._ெப.(ேச._ெப.) உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி7 

சிவ ஆன�த  <�தைன $தி�ம.9.08.4.5.3 

 ஆணி" ெபா� <�தைன யா, உைர" பாேர $தி�ம.9.08.4.5.4 

 வி��� ெவ�D� வி!�_ெப.எ7.(வி!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

எ!� ெம= ேசா�� $தி�ம.9.08.4.6.1 

 த�ைம@� தா� அறியா,க0 ச�, ெக/� $தி�ம.9.08.4.6.2 

 ெச�ைம சிற�த_ெப.எ7.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தி� அ�பல  

<��0 $தி�ம.9.08.4.6.3 

 அ� மல," ெபா� பாத�� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ைவ"பா, க*ேக $தி�ம.9.08.4.6.4 

 ேத*/ அ&� சி�ைத திைக"# அ&� பி.ட�� உ0 $தி�ம.9.08.4.7.1 

 வா*/ அ&� கா$ #�தி ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) வ�� 

#ல�_ெப.(#ல�_ெப.) $தி�ம.9.08.4.7.2 

 ஓ*/ அ&� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அ&� உள�� ஆன�த $தி�ம.9.08.4.7.3 

 நா*ட� உ&� 3& நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) காணேவ $தி�ம.9.08.4.7.4 



 காளிேயா/ ஆ%  கனகா சல�� ஆ%  $தி�ம.9.08.4.8.1 

 <ளிேயா/ ஆ%  3வலய�ேத ஆ% $தி�ம.9.08.4.8.2 

 நB%ய_ெப.எ7.(நB/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நB, தB கா$ நB0 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட ஆ% $தி�ம.9.08.4.8.3 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) உற அ�பல�ேத ஆ/� நாதேன $தி�ம.9.08.4.8.4 

 ேம� ந/ நா% மி 3 இைட பி>கைல $தி�ம.9.08.4.9.1 

 <�� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) வானி� இல>ைக  3றி உ&� 

$தி�ம.9.08.4.9.2 

 சா�� திைல வன� த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) மா மைலய�� ஊ/ 

$தி�ம.9.08.4.9.3 

 ஏ&� )!ைன இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) சிவ Pமிேய $தி�ம.9.08.4.9.4 

 Pதல ேம�" #ற�� ஆன ெத கண� $தி�ம.9.08.5.01.1 

 ஓ�� இைட பி>கைல ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )!ைன ஆ� $தி�ம.9.08.5.01.2 

 பாதி மதிேயா� பயி$ தி� அ�பல� $தி�ம.9.08.5.01.3 

 ஏத� இ$ Pதா.ட�� எ$ைலயி� ஈேற $தி�ம.9.08.5.01.4 

 அ.ட>க0 ஓ, ஏ!� அ� ெபா� பதி ஆக" $தி�ம.9.08.5.02.1 

 ப.ைட_ெப.அ.(ப./_ெப.) ஆகாச>க0 ஐ��� பதி ஆக� $தி�ம.9.08.5.02.2 

 ெத.%னி$ ச�தி தி� அ�பல� ஆக  $தி�ம.9.08.5.02.3 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பர� ேசாதி <�� 

உக�தாேன $தி�ம.9.08.5.02.4 

 3ரான�த ேரைகயா=  <,�த 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) ஆ� $தி�ம.9.08.5.03.1 



 சிரான�த� P5��� ெத� திைச 

ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.5.03.2 

 #ரான�த ேபாகனா=" Pைவ@� தா9� $தி�ம.9.08.5.03.3 

 நிரான�த� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி��த� ெச=தாேன 

$தி�ம.9.08.5.03.4 

 ஆதி பர� ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) அ> ைக  

கன$_ெப.(கன$_ெப.) ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.08.5.04.1 

 ஓ�� சைட ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உ�ம�த� உ�& ஆட" 

$தி�ம.9.08.5.04.2 

 பாதி மதி ஆட" பா, அ.ட� மீ� ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.08.5.04.3 

 நாத ேமா/ ஆ%னா� நாத அ�த ந*டேம $தி�ம.9.08.5.04.4 

 3�பிட அ�பல�� ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேகா� 

நட� $தி�ம.9.08.5.05.1 

 அ�பர� ஆ/� அகிலா.ட ந*ட� ஆ� $தி�ம.9.08.5.05.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா�ளா3� சிவேலாக� 

ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�றா$ $தி�ம.9.08.5.05.3 

 உ�பர ேமான ஞான அ�த�தி$ உ.ைமேய_ெப.(உ.ைம_ெப.+ஏ_சா5.) 

$தி�ம.9.08.5.05.4 

 ேமதினி 2 ஏ6 மி3�_ெப.எ7.(மி3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ.ட� 

ஓ, ஏ! $தி�ம.9.08.5.06.1 

 சாதக� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) சமய>க0 N�& 

எ*/ $தி�ம.9.08.5.06.2 



 நாதேமா/ அ�த நடான�த நா�பத" $தி�ம.9.08.5.06.3 

 பாதிேயா/ ஆ%" பர� இ� பாதேம $தி�ம.9.08.5.06.4 

 இைட பி>கைல இம வாேனா/ இல>ைக $தி�ம.9.08.5.07.1 

 ந/ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேம� ந/ ஆ� )!ைன 

$தி�ம.9.08.5.07.2 

 கடD� திைல வன�_ெப.(வந�_ெப.) ைக 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 2ல� $தி�ம.9.08.5.07.3 

 பட, ஒ�றி எ�9� பர� ஆ� பரேம $தி�ம.9.08.5.07.4 

 ஈ& ஆன க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 3ம5ேய காவி5_ெப.(காவி5_ெப.) 

$தி�ம.9.08.5.08.1 

 ேவறா நவ தB,�த� மி 3 உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) ெவ�# ஏ!0 $தி�ம.9.08.5.08.2 

 ேப& ஆன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஆகமேம பிற�தலா� $தி�ம.9.08.5.08.3 

 மாறாத ெத� திைச ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) )�தேம $தி�ம.9.08.5.08.4 

 நாத�தினி$ ஆ% நா,_ெப.(நா,_ெப.) பத�ேத ஆ% $தி�ம.9.08.5.09.1 

 ேவத�தி$ ஆ%� தழ$ அ�த� மீ� ஆ% $தி�ம.9.08.5.09.2 

 ேபாத�தி$ ஆ%" #வன�_ெப.(#வன�_ெப.) �!�� ஆ/� $தி�ம.9.08.5.09.3 

 தB�_ெப.(தB�_ெப.) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேதவாதி 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராேன $தி�ம.9.08.5.09.4 

 ேதவேரா/ ஆ%� தி� அ�பல�� ஆ% $தி�ம.9.08.5.10.1 

 2வேரா/ ஆ% �னி சன�ேதா/ ஆ%" $தி�ம.9.08.5.10.2 

 பாவி� உ0 ஆ%" பரா ச�தியி$ ஆ%  $தி�ம.9.08.5.10.3 

 ேகாவி� உ0 ஆ%/� <�த பிராேன $தி�ம.9.08.5.10.4 



 ஆ& �க�தி$ அதிபதி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�&� $தி�ம.9.08.5.11.1 

 <& சமய  3�பர� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�&� $தி�ம.9.08.5.11.2 

 ேதறின, ெத�3� தி� அ�பல�� உ0ேள $தி�ம.9.08.5.11.3 

 ேவ& இ�றி அ.ண$_ெப.(அ.ண$_ெப.) 

விள>கி_வி.எ7.(விள>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.9.08.5.11.4 

 அ�பல� ஆ/ அர>3 ஆக அத� மீேத $தி�ம.9.08.5.12.1 

 எ� பர� ஆ/� இ� தாளி� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஒளி $தி�ம.9.08.5.12.2 

 உ� பர� ஆ� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) நாத�� ேரைக@0 $தி�ம.9.08.5.12.3 

 த� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ஆ= நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�Gேம $தி�ம.9.08.5.12.4 

 ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கா�� அதி$ 

சில�#_ெப.(சில�#_ெப.) ஓைச@� $தி�ம.9.08.5.13.1 

 பா%ய_ெப.எ7.(பா/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பா*/� பல ஆன ந*ட�� 

$தி�ம.9.08.5.13.2 

 <%ய ேகால� 3�பர� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆட� $தி�ம.9.08.5.13.3 

 ேத%_வி.எ7.(ேத/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உேள க./ 

தB,��_வி.எ7.(தB,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.9.08.5.13.4 

 இ�தய� த�னி$ எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பிராண� 

$தி�ம.9.08.5.14.1 



 கர சர. ஆதி கல 3�_ெப.எ7.(கல 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ப%ேய $தி�ம.9.08.5.14.2 

 அர தன�_ெப.(தன�_ெப.) ம�றினி� மாணி க  <�த� $தி�ம.9.08.5.14.3 

 3ரவனா= எ>கM� <�� உக�தாேன $தி�ம.9.08.5.14.4 

 3� உ� அ�றி  3னி 3� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) $தி�ம.9.08.6.01.1 

 அ� உ� ஆவ�� அ�த அ�ேவ $தி�ம.9.08.6.01.2 

 தி5#ைர ஆகி� திக6 த� வாG� $தி�ம.9.08.6.01.3 

 உ� அ�D ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உைம 

அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) தாேன $தி�ம.9.08.6.01.4 

 தி� வழி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) சி�ற� பல�ேத 

$தி�ம.9.08.6.02.1 

 3� வ%D உ0ளா  3னி 3� உ�ேவ $தி�ம.9.08.6.02.2 

 உ�D அ�D ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ��&� 

உண,�ேதா, 3 $தி�ம.9.08.6.02.3 

 அ�0 வழி ஆவ�� அIவழி தாேன $தி�ம.9.08.6.02.4 

 நB�� சிர) இைட ப�னிர./ அ>3ல� $தி�ம.9.08.6.03.1 

 ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) உயி, எ!�� 

ஓ>கி_வி.எ7.(ஓ>3_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) உதி�திட $தி�ம.9.08.6.03.2 

 நா/ மி� நாத அ�த ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா� உக�� $தி�ம.9.08.6.03.3 

 ஆ/� இட�_ெப.(இட�_ெப.) தி� அ�பல� தாேன $தி�ம.9.08.6.03.4 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) ேமக மி� வி$� வானக ஓைச $தி�ம.9.08.6.04.1 

 ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வி)�பி$ திக6த� வா& ேபா$ 

$தி�ம.9.08.6.04.2 



 களி ஒளி ஆ&� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� 

ேவறா= $தி�ம.9.08.6.04.3 

 ஒளி உ� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ஒளி�� நி�றாேன 

$தி�ம.9.08.6.04.4 

 தB �த$ ஐ��� திைச எ*/� கீ6 ேம�� $தி�ம.9.08.6.05.1 

 ஆ@� அறிவி9 3 அ"#ற� ஆன�த� $தி�ம.9.08.6.05.2 

 மாைய மா மாைய கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றா, 

காண $தி�ம.9.08.6.05.3 

 நாயக� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நட� 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஆேற $தி�ம.9.08.6.05.4 

 <�த� கல�தி/� ேகா$ வைளயா ெளா/� $தி�ம.9.08.6.06.1 

 <�த� கல�தி/� ேகா� இலா ஆன�த� $தி�ம.9.08.6.06.2 

 <�த� கல�தி/� ேகா� இலா ஞான��  $தி�ம.9.08.6.06.3 

 <�த9� <�தி@� <�� அதி� ேமேல $தி�ம.9.08.6.06.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ச�தி@� எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) பிரா9� $தி�ம.9.08.6.07.1 

 நட� ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றைம நா9� 

அறி�ேத� $தி�ம.9.08.6.07.2 

 பட� ெகா/ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ"_)*.(இ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ப$ உயி, 3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.9.08.6.07.3 

 அட>க�� தா� ஆ= நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ/ 

கி�றாேர $தி�ம.9.08.6.07.4 

 ச�தி வ%D சகல ஆன�த�� $தி�ம.9.08.6.08.1 



 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஆன�த� உைம 

அவ0_பதி.ெப.(அ_)*.+அ0_பட,.ெப..ஒ�.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆ� 

$தி�ம.9.08.6.08.2 

 ச�தி வ%D சகள�� எ!� திர./_வி.எ7.(திர0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.08.6.08.3 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஆன�த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நட� ஆேம $தி�ம.9.08.6.08.4 

 ெந�றி 3 ேநேர #�வ�� இைடெவளி $தி�ம.9.08.6.09.1 

 உ�& உ�&" பா, க_3ைற.எ7.(பா,  _வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒளி 

வி/�_ெப.எ7.(வி/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ம�திர� $தி�ம.9.08.6.09.2 

 ப�& 3" ப�& ஆ=" பரம� இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) திட� $தி�ம.9.08.6.09.3 

 சி�ற� பல� எ�& ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா.ேடேன $தி�ம.9.08.6.09.4 

 அ.ட>க0 த��வ� ஆகி7 சதா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $தி�ம.9.08.6.10.1 

 த.%னி$ சா�தவி சா�பவி ஆதன� $தி�ம.9.08.6.10.2 

 ெத.%னி$ ஏ!� சிவ ஆசன� ஆகேவ $தி�ம.9.08.6.10.3 

 ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பரJேசாதி <�� 

உக�தாேன $தி�ம.9.08.6.10.4 

 ம�& நிைற�த_ெப.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) விள 3 ஒளி மா 

மல, $தி�ம.9.08.6.11.1 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) இத6_ெப.(இத6_ெப.) நாெலா/ N& அைவ 

$தி�ம.9.08.6.11.2 



 ெச�ற� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப�� இ� N& உள 

$தி�ம.9.08.6.11.3 

 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ெந/_ெப.அ.(ெந/_ெப.அ.) ம.டல� ஆேம $தி�ம.9.08.6.11.4 

 அ.ட� எ! ேகா% பி.ட�_ெப.(பி.ட�_ெப.) எ! ேகா% $தி�ம.9.08.6.12.1 

 ெத._ெப.அ.(ெத._ெப.அ.) திைர 

K6�த_ெப.எ7.(K6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) திைசக0 எ! ேகா% 

$தி�ம.9.08.6.12.2 

 எ. திைச K6�த_ெப.எ7.(K6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இலி>க� எ! 

ேகா% $தி�ம.9.08.6.12.3 

 அ.ட நட� ெச@� ஆலய�_ெப.(ஆலய�_ெப.) தாேன $தி�ம.9.08.6.12.4 

 ஆகாச� ஆ� உட$_ெப.(உட$_ெப.) அல>கா, �யலக� $தி�ம.9.08.6.13.1 

 ஏகாச� ஆ� திைச எ*/� தி� ைக க0 $தி�ம.9.08.6.13.2 

 ேமாகாய �  க.க0 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஒளி தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆக $தி�ம.9.08.6.13.3 

 மாகாய ம�&0 நட� ெச= கி�றாேன $தி�ம.9.08.6.13.4 

 அ�பல� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அகில சரா சர� 

$தி�ம.9.08.6.14.1 

 அ�பல� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ஆதி" பிரா� அ% 

$தி�ம.9.08.6.14.2 

 அ�பல� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அ"#� தB ம.டல� 

$தி�ம.9.08.6.14.3 

 அ�பல� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அJ) எ!�� ஆேம 

$தி�ம.9.08.6.14.4 



 <%ய தி._ெப.அ.(தி._ெப.அ.) �ழவ� 3ழேலா� எ�& $தி�ம.9.08.6.15.1 

 ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா9ட, ஆதி" பிரா� எ�ன 

$தி�ம.9.08.6.15.2 

 நா% ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) கண�_ெப.(கண�_ெப.) ஆ, அ�ப$ Pத>க0 

$தி�ம.9.08.6.15.3 

 பா%ய_ெப.எ7.(பா/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வா& ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பா.டர>க� ஆேம $தி�ம.9.08.6.15.4 

 அ.ட�தி$ ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) அ"பாைல� 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.9.08.6.16.1 

 ெத._ெப.அ.(ெத._ெப.அ.) திைர K6 #வி 3 உ0 உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.9.08.6.16.2 

 #.ட5க" பத" ெபா� அ�பல  <��  $தி�ம.9.08.6.16.3 

 க./ ேசவி��  கதி ெப&வா, கேள $தி�ம.9.08.6.16.4 

 #ளி  க.டவ, 3" #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) ஊ& மா ேபா$ $தி�ம.9.08.6.17.1 

 களி 3� தி�  <��  க.டவ, 3 எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) 

$தி�ம.9.08.6.17.2 

 அளி 3�_வி.எ7.(அளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

அ�0 க.ண B,_ெப.(க.ண B,_ெப.) ேசா, ெநJ)_ெப.(ெநJ)_ெப.) உ� 3� 

$தி�ம.9.08.6.17.3 

 ஒளி 30 ஆன�த�� அ�� ஊ&� உ0ள�ேத $தி�ம.9.08.6.17.4 

 தி.டா% வ B6ைக சிவ ஆன�த� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) 

$தி�ம.9.08.6.18.1 

 உ.டா, 3 உணD_ெப.(உணD_ெப.) உ.டா$ உ�ம�த� சி�தி 3� 

$தி�ம.9.08.6.18.2 



 ெகா.டா/ ம�&0 3னி 3� தி� <��  $தி�ம.9.08.6.18.3 

 க.டா, வ�� 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) ேக*டா, 3� ஒ 3ேம $தி�ம.9.08.6.18.4 

 அ>கி தம�க� அ 3 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பாச� $தி�ம.9.08.6.19.1 

 அ>3ச� Kல�_ெப.(Kல�_ெப.) கபால�ட� ஞான� $தி�ம.9.08.6.19.2 

 த>3 பய�_ெப.(பய�_ெப.) த� நBல�� உட� $தி�ம.9.08.6.19.3 

 ம>ைக_ெப.(ம>ைக_ெப.) ேயா, பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா5.) ஆ= நட� 

ஆ/ேம $தி�ம.9.08.6.19.4 

 ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) பதிேனா, உ&"#� அைடD ஆக  

$தி�ம.9.08.6.20.1 

 <%ய பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) சில�#_ெப.(சில�#_ெப.) ைக  ெகா0 �% 

$தி�ம.9.08.6.20.2 

 நB%யநாத� பரா$ பர ேநய�ேத $தி�ம.9.08.6.20.3 

 ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ந�தி #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) 

அக�தாேன $தி�ம.9.08.6.20.4 

 ஒ�ப�� ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பதினா& ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.6.21.1 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ& மா, க>க0 ஆ&� உட� 

ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.6.21.2 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உ&� ஏழி9� ஏ6 ஐ� ப�� ஆ& 

ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.6.21.3 

 அ�ப�� ஆ%னா� ஆன�த  <�ேத $தி�ம.9.08.6.21.4 

 ஏழினி$ ஏழா= இக��_வி.எ7.(இக_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ!�� 

ஏழதா= $தி�ம.9.08.6.22.1 



 ஏழினி$ ஒ�றா= இழி��_வி.எ7.(இழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அைம�� 

ஒ�றாகி $தி�ம.9.08.6.22.2 

 ஏழினி$ ச�மா, க� எ>க0 பர� ேசாதி $தி�ம.9.08.6.22.3 

 ஏ6 இைச நாடக�ேத இைச�தாேன $தி�ம.9.08.6.22.4 

 2�றினி$ அJசாகி ��N�& அ&பதா= $தி�ம.9.08.6.23.1 

 2�றினி$ ஆறா= �த$ ப�ன B, 2லமா= $தி�ம.9.08.6.23.2 

 2�றினி$ அ க �%D ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

��திேய $தி�ம.9.08.6.23.3 

 2�றி�� ஆ%னா� ேமாகா�த  <�ேத $தி�ம.9.08.6.23.4 

 தா� �% வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) த� �% ேம$ உைற $தி�ம.9.08.6.24.1 

 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஈச� மல, அ%� தா0_ெப.(தா0_ெப.) இைண 

$தி�ம.9.08.6.24.2 

 வா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உைடயா, 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உ0 எ!� $தி�ம.9.08.6.24.3 

 கா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.9.08.6.24.4 

 #5�தவ� ஆ%$ #வன> கேளா/� $தி�ம.9.08.6.25.1 

 ெத5�தவ� ஆ/� அளD எ>க0 சி�ைத $தி�ம.9.08.6.25.2 

 #5�தவ� ஆ%$ ப$ Pத>க0 ஆ/� $தி�ம.9.08.6.25.3 

 எ5�தவ� ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) க./ இ�#�ற வாேற 

$தி�ம.9.08.6.25.4 

 ஆதி நட� ெச=தா� எ�ப,க0 ஆத,க0 $தி�ம.9.08.6.26.1 

 ஆதி நட� ெச=ைக யா�� அறிகில, $தி�ம.9.08.6.26.2 



 ஆதி நட� ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஆ�� அறி�தபி� 

$தி�ம.9.08.6.26.3 

 ஆதி நட� ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) ஆ� அ�0 ச�திேய 

$தி�ம.9.08.6.26.4 

 ஒ�பேதா/ ஒ�ப� ஆ� உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

இ�பத�� $தி�ம.9.08.6.27.1 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ& ேகாண� அசி பத�� ஆ%ட� $தி�ம.9.08.6.27.2 

 ��#_ெப.(��#_ெப.) உ& ச�தி@0 

ேதா�றி_வி.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆடேவ $தி�ம.9.08.6.27.3 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ& எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) உ�றாேன $தி�ம.9.08.6.27.4 

 த��வ� ஆட7 சதாசிவ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆட7 $தி�ம.9.08.6.28.1 

 சி�த�� ஆட7 சிவ ச�தி தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.6.28.2 

 ைவ�த சரா சர� ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) மைற 

ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.6.28.3 

 அ�த9� ஆ%னா� ஆன�த  <�ேத $தி�ம.9.08.6.28.4 

 இ�வ�� காண எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) அ�பல�ேத $தி�ம.9.08.6.29.1 

 உ�ேவா/ அ�ேவா/ உ�பர Yபமா=� $தி�ம.9.08.6.29.2 

 தி� அ�0 ச�தி 30 சி�த� ஆன�த� $தி�ம.9.08.6.29.3 

 அ�0 உ� ஆக நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆட$_ெதா.ெப.(ஆ/_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) உ�றாேன $தி�ம.9.08.6.29.4 



 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆட7 ச�தி@� ஆட7 சக�தி$ $தி�ம.9.08.6.30.1 

 அவ� ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ஆடாத அ�பர� 

ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.6.30.2 

 நவ� ஆன த��வ நாத அ�த� ஆட7 $தி�ம.9.08.6.30.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ/� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) அ�த7 சி�தா�த�� 

உ0ேள $தி�ம.9.08.6.30.4 

 நாத�தி� அ�த�� நா$ ேபாத அ�த�� $தி�ம.9.08.6.31.1 

 ேவத�தி� அ�த�� ெம=7 சிவ ஆன�த�� $தி�ம.9.08.6.31.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) சதா சிவ ஆன�த�� $தி�ம.9.08.6.31.3 

 நாத" பிரம� சிவ நட� ஆேம $தி�ம.9.08.6.31.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆதி ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) தி.டா*ட�� தBர� 

$தி�ம.9.08.6.32.1 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆ, ப)_ெப.(ப)_ெப.) பாச� ஆ>ேக தனி��� 

$தி�ம.9.08.6.32.2 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆ� பர� எ>3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆக ஆ/� 

$தி�ம.9.08.6.32.3 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆ� சிவ ஆன�த� ேதா, ஞான  <�ேத $தி�ம.9.08.6.32.4 

 <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

கால��� ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.9.08.6.33.1 

 வ Bட நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) விகி,தா எ�9� 

நாம�ைத� $தி�ம.9.08.6.33.2 



 ேதட நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

திக!�_ெப.எ7.(திக6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) )ட, 

2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஒளி $தி�ம.9.08.6.33.3 

 ஆட_3ைற.எ7.(ஆ/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) எ�ைன ஆ0 

ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற $தி�ம.9.08.6.33.4 

 நாத��வ� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆதி மைற ந�பி 

$தி�ம.9.08.6.34.1 

 Pத��வ�ேத ெபாலி��_வி.எ7.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) எ=தின, $தி�ம.9.08.6.34.2 

 ேநத��வ�� அவ�ெறா/ ேநதி@� $தி�ம.9.08.6.34.3 

 ேபத" படா வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) பி�னி நி�றாேன $தி�ம.9.08.6.34.4 

 ஆன�த� ஆன�த� எ�ப, அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) இல, $தி�ம.9.08.6.35.1 

 ஆன�த மா நட� ஆ�� அறிகில, $தி�ம.9.08.6.35.2 

 ஆன�த மா நட� ஆ�� அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� 

$தி�ம.9.08.6.35.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�த� அ�றிட� ஆன�த� ஆேம $தி�ம.9.08.6.35.4 

 தி���_ஏவ.(தி���_வி.) ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) எ�& உதறிய ைக@� 

$தி�ம.9.08.6.36.1 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ, வா எ�& 

அைண�த_ெப.எ7.(அைண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மல,  ைக@� 

$தி�ம.9.08.6.36.2 

 ெபா��தி$ இைம" பிலி அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) எ�ற ெபா� ைக@� 

$தி�ம.9.08.6.36.3 



 தி��த� தB ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி� நிைல 

மIேவ $தி�ம.9.08.6.36.4 

 ம�வ� �%@ட� ம�னிய வ B7) $தி�ம.9.08.6.37.1 

 ம�விய அ"#� அன�ட� ைக@� $தி�ம.9.08.6.37.2 

 க�வி� மிதி�த கமல" பத�� $தி�ம.9.08.6.37.3 

 உ�வி$ சிவாய நம என ஓேத $தி�ம.9.08.6.37.4 

 அர� �% ேதா�ற� அைம�த$ திதி ஆ� $தி�ம.9.08.6.38.1 

 அர� அ>கி த�னி$ அைறயி$ ச>கார� $தி�ம.9.08.6.38.2 

 அர� உ�& அைண"பி$ அம�� திேராதாயி $தி�ம.9.08.6.38.3 

 அர� அ% எ�&� அ9  கிரக� எ�ேன $தி�ம.9.08.6.38.4 

 தB� திர0 ேசாதி திக6 ஒளி உ0 ஒளி $தி�ம.9.08.6.39.1 

 <�தைன  க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ _)*.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ�.) ேகாமள  க.ணின0 $தி�ம.9.08.6.39.2 

 2,�திக0 2வ, �த$வ�_ெப.(�த$வ�_ெப.) இைட ெச$ல" 

$தி�ம.9.08.6.39.3 

 பா,�தன0 ேவத>க0 பா%ன0 தாேன $தி�ம.9.08.6.39.4 

 ந�திைய எ�ைதைய ஞான� தைலவைன $தி�ம.9.08.6.40.1 

 ம�திர� ஒ�&0 ம�வி அ� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.08.6.40.2 

 அ�தர வான�தி� அ"#ற�� அ"பர $தி�ம.9.08.6.40.3 

 )�தர  <�தைன எ� ெசா$�� ஆேற $தி�ம.9.08.6.40.4 

 சீய 3� ந�தி தி� அ�பல�திேல $தி�ம.9.08.6.41.1 



 ஆ= உ& ேமனிைய யா�� அறிகில, $தி�ம.9.08.6.41.2 

 தB= உ& ெச�ைம ெவG" ெபா/ அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $தி�ம.9.08.6.41.3 

 ஆ= உ& ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அைண #க$_ெப.(#க$_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.9.08.6.41.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆன ச�தி@� த�பைர ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.08.6.42.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� பர�3� உயி, 3� த3� இ7ைச $தி�ம.9.08.6.42.2 

 ஞான ஆதி ேபத நட�� ந%�� அ�0 $தி�ம.9.08.6.42.3 

 ஆனா$ அர� அ% ேநய�த� ஆேம $தி�ம.9.08.6.42.4 

 ப�தி விைதயி$ பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) நாண�ைத7 

$தி�ம.9.08.6.43.1 

 சி�தி த� வயிரா க�தா$ ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.08.6.43.2 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சமாதி சிவான�த� உ.%ட7 

$தி�ம.9.08.6.43.3 

 சி�தி திக6 ��தி யான�த� சி�திேய $தி�ம.9.08.6.43.4 

 உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உேளா� என ஈச� ஒ�வைன 

$தி�ம.9.09.1.1 

 உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உேள அ>கி ஆய ஒ�வைன 

$தி�ம.9.09.1.2 

 உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உேள நBதி ஆய ஒ�வைன $தி�ம.9.09.1.3 



 உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) உேள உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) ஆேம $தி�ம.9.09.1.4 

 ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ= அ.ட� ஆய அ.ட�� அ"பா$ $தி�ம.9.09.2.1 

 3� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ= 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெகா0ைகயா� ஈச� 

$தி�ம.9.09.2.2 

 ெப� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ= 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

தா>கிய_ெப.எ7.(தா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தாேளா� $தி�ம.9.09.2.3 

 அ� நிைல ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆதி" 

பிராேன $தி�ம.9.09.2.4 

 அ.ட ஒளி@� அக.ட ஒளி@ட� $தி�ம.9.09.3.1 

 பி.ட ஒளியா$ பித�&� ெப�ைமைய $தி�ம.9.09.3.2 

 உ.ட ெவளி 30 ஒளி 30 ஒளி�த� $தி�ம.9.09.3.3 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3றிைய  3ைல�த� 

தாேன $தி�ம.9.09.3.4 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ& க�னிய, ேபாக�தி� உ0ேள $தி�ம.9.09.4.1 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ&� ஆதி பர� )ட,7 ேசாதி $தி�ம.9.09.4.2 

 அயெனா/_ெப.(அய�_ெப.+ஒ/_க�.ேவ.) மா$ 

அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைக நி�றி*/ 

$தி�ம.9.09.4.3 

 உய, ெநறியா= ஒளி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.9.09.4.4 

 அறிD 3 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆ� அக.ட ஒளி@� $தி�ம.9.09.5.1 

 பிறியா வல�தினி$ ேப, ஒளி 2�&� $தி�ம.9.09.5.2 



 அறியா�_எதி,.ம.வி.எ7.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) அட>கி%$ 

அ�த� அ% 30 $தி�ம.9.09.5.3 

 பிறியா� இ� கி$ ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆேம 

$தி�ம.9.09.5.4 

 ஆகாச வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) அமர, 3ல  ெகா!�� $தி�ம.9.09.6.1 

 ஏகாச மா)ண� இ*/ அ>3 இ��தவ� $தி�ம.9.09.6.2 

 ஆகாச வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ"#ற� $தி�ம.9.09.6.3 

 ஆகாச� ஆ= அ>கி வ.ண9� ஆேம $தி�ம.9.09.6.4 

 உயி, கி�ற வா&� உலக�� ஒ க $தி�ம.9.09.7.1 

 உயி, கி�ற உ0 ஒளி ேச,கி�ற ேபா� $தி�ம.9.09.7.2 

 3யி$_ெப.(3யி$_ெப.) ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 3லாவி உலாவி $தி�ம.9.09.7.3 

 ெவயி$_ெப.(ெவயி$_ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� 

உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) ெவளிய� ஆேம $தி�ம.9.09.7.4 

 நMகி$ அக$ இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ஆத�_ெப.(ஆத�_ெப.) உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா5.) $தி�ம.9.09.8.1 

 அMகி$ அக�ற_ெப.எ7.(அக$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பதி ந�தி $தி�ம.9.09.8.2 

 நMகிய மி� ஒளி ேசாதி ெவளிைய" $தி�ம.9.09.8.3 

 பணியி� அ�த� ப�க�� ஆேம $தி�ம.9.09.8.4 



 #ற�� உள ஆகாச� #வன�_ெப.(#வன�_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$தி�ம.9.09.9.1 

 அக�� உள ஆகாச� எ� ஆதி அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) $தி�ம.9.09.9.2 

 சிவ��0 ஆகாச� ெச!� )ட,7 ேசாதி $தி�ம.9.09.9.3 

 சக��0 ஆகாச� தான� சமாதிேய $தி�ம.9.09.9.4 

 மன ச�தியி$ க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ம�நனD 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.10.01.1 

 கனDற ஆன�த� கா.ட$ அதைன $தி�ம.9.10.01.2 

 வினDற ஆன�த� ஈ� ஒழி எ�ப $தி�ம.9.10.01.3 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) உ�� ஆன�தி ஆன�த� இர.ேட $தி�ம.9.10.01.4 

 க5 அ*ட ைகய� கபால� ைக ஏ�தி $தி�ம.9.10.02.1 

 எ5@� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) K/� எ�மாைன 

$தி�ம.9.10.02.2 

 அ5ய� ெப5ய� எ�& ஆ* ப*ட� அ$லா$ $தி�ம.9.10.02.3 

 க5ய� ெகா$ ேசய� ெகா$ கா.கி�றிேலேன $தி�ம.9.10.02.4 

 உ.ண$ உற>க$ உலாவ$ உயி,ேபாத$ $தி�ம.9.10.03.1 

 ந.ண$ நரக )வ, க�� நா*%ட" $தி�ம.9.10.03.2 

 ப.ண$ அவ�பணியா$ இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

பாலிைட $தி�ம.9.10.03.3 

 தி.ணிதி$ ெச=ைக சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பணி ஆ3ேம $தி�ம.9.10.03.4 

 ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கிட 3� உட� 

எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.10.04.1 



 ஆ/� பற 3� அக.ட�� ேபசி/� $தி�ம.9.10.04.2 

 பா/� #ற�� எ!� ப$�யி, ஆன�த� $தி�ம.9.10.04.3 

 </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெபா!தி$ 

3றி"#_ெப.(3றி"#_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ�ேற $தி�ம.9.10.04.4 

 மி கா, அ�� உ.ண_3ைற.எ7.(உ._வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) உ.ட ேமலவ� $தி�ம.9.10.05.1 

 த கா, உைர�த_ெப.எ7.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தவெநறிேய 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.10.05.2 

 # கா$ அ�G� ெபா� உைர ஞான�ைத $தி�ம.9.10.05.3 

 ந கா, கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) வழி நா/மி� நBேர $தி�ம.9.10.05.4 

 விள ைக" பிள��_வி.எ7.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) விள கிைன ஏ�றி 

$தி�ம.9.10.06.1 

 விள கி9 3 உ0ேள விள கிைன� H.% $தி�ம.9.10.06.2 

 விள கி$ விள ைக விள க வ$லா, 3 $தி�ம.9.10.06.3 

 விள 3 உைடயா� கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) ேமவ�� ஆேம $தி�ம.9.10.06.4 

 த��வ� எ>3 உ./ த��வ� அ>3 உ./ $தி�ம.9.10.07.1 

 த��வ� எ>3 இ$ைல த��வ� அ>3 இ$ைல $தி�ம.9.10.07.2 

 த��வ ஞான�தி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.9.10.07.3 

 த��வ� அ>ேக தைல"ப/� தாேன $தி�ம.9.10.07.4 



 வி)�# ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

தா>கிய_ெப.எ7.(தா>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெம=J ஞான�� உ0ேள 

$தி�ம.9.10.08.1 

 அ)�பி� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊறிய 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) அ�தா3� $தி�ம.9.10.08.2 

 ப)� ெபா� திக!�_ெப.எ7.(திக6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பட, சைட 

மீேத $தி�ம.9.10.08.3 

 3)�ப மல,  க�த� <%_வி.எ7.(</_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.9.10.08.4 

 ��தி� வயிர�தி� ��நB," பவள�தி� $தி�ம.9.10.09.1 

 ெகா��� ப)� ெபா�னி� H ஒளி மாணி க� $தி�ம.9.10.09.2 

 ஒ�� உய, அ.ட�� உ0 அம, ேசாதிைய $தி�ம.9.10.09.3 

 எ�த�ைம ேவ& எ�& <& ெச=வ Bேர $தி�ம.9.10.09.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�&� தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�&� 

நா%ேன� நாட�� $தி�ம.9.10.10.1 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�&� தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�& 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) இ$ைல எ�ப� $தி�ம.9.10.10.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�ற ஞான �த$வேன ந$கினா� 

$தி�ம.9.10.10.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�& நா9� நிைன"# ஒழி�ேதேன 

$தி�ம.9.10.10.4 

 ஞான�தி� ந�_ெப.அ.(ந$_ெப.அ.) ெநறி நாத அ�த ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெநறி 

$தி�ம.9.10.11.1 



 ஞான�தி� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெநறி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�& 

அறிேவா,த$ $தி�ம.9.10.11.2 

 ஞான�தி� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேயாக ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நிைலேய 

நி�ற$ $தி�ம.9.10.11.3 

 ஞான�தி� ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேமான நாத அ�த ேவதேம $தி�ம.9.10.11.4 

 உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, க*3 உயி, சிவ ஞானேம 

$தி�ம.9.10.12.1 

 உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, க*3 உயி, சிவ 

ெத=வேம $தி�ம.9.10.12.2 

 உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, க*3 ஒ/ க� பிரணவ� 

$தி�ம.9.10.12.3 

 உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) 

உ0 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆேம $தி�ம.9.10.12.4 

 காண வ$லா, 3 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) க.ணி� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.10.13.1 

 காண வ$லா, 3  கடலி� அ�� 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.10.13.2 

 ேபண வ$லா, 3" பிைழ"# இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) ேப, 

ந�தி $தி�ம.9.10.13.3 

 ஆண வ$லா, ேக அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) �ைண ஆேம 

$தி�ம.9.10.13.4 

 ஓ� எ9� ஓ, எ!�� உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஓைச ேபா$ $தி�ம.9.10.14.1 



 ேம$ நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

வி��#�_ெப.எ7.(வி��#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வி!"ெபா�0 

$தி�ம.9.10.14.2 

 ேச=_ெப.(ேச=_ெப.) நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெசJ_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) )ட, எ� ெப�மா� அ% $தி�ம.9.10.14.3 

 ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

அக� ப% ஆேம $தி�ம.9.10.14.4 

 எ"பா!� பா!� யாD� ஆ= அ�றாகி $தி�ம.9.11.1.1 

 �"பா!� கீ6 உள �"பா!� ��னிேய $தி�ம.9.11.1.2 

 இ"பா!� இ�னவா& எ�பதி$ இலா இ�ப�� $தி�ம.9.11.1.3 

 த�பர ஞான ஆன�த� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ� ஆ3ேம $தி�ம.9.11.1.4 

 ம�9� ச�தி ஆதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி மாேசாைப $தி�ம.9.11.2.1 

 அ�னேதா/ ஒ"பமிட$ ஒ�றா� ஆற� $தி�ம.9.11.2.2 

 இ�னிய D�பல� ஒ.சீ, நிறமண� $தி�ம.9.11.2.3 

 ப�னிய ேசாைப பக, ஆ&� ஆனேத $தி�ம.9.11.2.4 

 ச�தி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பரஞான�� சா�&� கா$ $தி�ம.9.11.3.1 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அன�த� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உய, ஆன�த� $தி�ம.9.11.3.2 

 ைவ�த ெசாYப�த ச�தி வ� 3� $தி�ம.9.11.3.3 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உட$_ெப.(உட$_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_)*.+ஐ_பட,.ப�.) உ�பல� ேபா�ேம $தி�ம.9.11.3.4 

 உ�உ� பல� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) ேசாைப $தி�ம.9.11.4.1 



 தரநி�ப ேபா$ உயி, த�பர� த�னி$ $தி�ம.9.11.4.2 

 ம�வ7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�ற மா �" பத�தி� $தி�ம.9.11.4.3 

 ெசா� ப�த� ச�தி ஆதி ேதா�ற_3ைற.எ7.(ேதா�&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.9.11.4.4 

 நிைன@� அளவி� ெநகிழ_3ைற.எ7.(ெநகி6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வண>கி" 

$தி�ம.9.11.5.1 

 #ைனயி$ அவைன" ெபாதிய�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.11.5.2 

 எைன@� எ�ேகா� ந�தி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) அ�0 <*% $தி�ம.9.11.5.3 

 நிைன@� அளவி$ நிைன" பி�தனேன $தி�ம.9.11.5.4 

 பாெலா/ ேத9� பழ�� உ0 இரத�� $தி�ம.9.11.6.1 

 வாலிய ேப, அ�தா3� ம�ர�� $தி�ம.9.11.6.2 

 ேபா�� �5ய� ெபா% பட உ0 #க7 $தி�ம.9.11.6.3 

 சீல� மயி, கா$ ெதா&� ேத கி/ேம $தி�ம.9.11.6.4 

 அமர��வ� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ.ட� 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.11.7.1 

 தமர�� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தனிைமய� ஈச� 

$தி�ம.9.11.7.2 

 பவள�� ���� பனிெமாழி மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $தி�ம.9.11.7.3 

 �வ0 அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி 

ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.9.11.7.4 

 ம�திம� ஆ& ஆ& மா�றி மல� நB கி7 $தி�ம.9.11.8.1 



 )�த� அ� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) �5ய�� 

�5) அ�&" $தி�ம.9.11.8.2 

 ெப�த� அற7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆகி" பிற6 உ�&7 $தி�ம.9.11.8.3 

 ச�திய ஞான ஆன�த� சா,�தன� ஞானிேய $தி�ம.9.11.8.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ= அ� ஆன �� மல� தBர" $தி�ம.9.11.9.1 

 பவ� ஆன �"பாைழ" ப�& அற" ப�ற� $தி�ம.9.11.9.2 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆன ச�திய ஞான ஆன�த�ேத $தி�ம.9.11.9.3 

 �வ� ஆ, �5ய� ெசாYப� அ� ஆேம $தி�ம.9.11.9.4 

 பரம 3ரவ� பர� எ>3� ஆகி� $தி�ம.9.12.01.1 

 திர� உற எ>கM� ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒழிD 

அ�& $தி�ம.9.12.01.2 

 நிரD ெசாYப�� உ0 நB/� ெசாYப� $தி�ம.9.12.01.3 

 அ5ய �5ய�� அைண�� நி�றாேன $தி�ம.9.12.01.4 

 3ைல கி�ற நB5$ 3வலய நB�� $தி�ம.9.12.02.1 

 அைல கி�ற கா�&� அனெலா/ ஆகாச $தி�ம.9.12.02.2 

 நில��_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா5.) இைட வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட நB./ 

அக�றாைன $தி�ம.9.12.02.3 

 வைர�� வல� ெச@� மா& அறிேயேன $தி�ம.9.12.02.4 

 அ>3 நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அய� மா$ �த$ 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.9.12.03.1 

 எ>3 நி�றா�� இைறவ� எ�& ஏ��வ, $தி�ம.9.12.03.2 



 த>கி நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) தனி நாயக� எ� 

இைற $தி�ம.9.12.03.3 

 ெபா>கி_வி.எ7.(ெபா>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) #வனா பதி தாேன 

$தி�ம.9.12.03.4 

 சைமய7 )வ/� தைன அறியாம$ $தி�ம.9.12.04.1 

 கைம அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

ஆதி காரண� எ*/� $தி�ம.9.12.04.2 

 திமிர7 ெசய�� ெதளிDட� நி�ேறா, $தி�ம.9.12.04.3 

 அமர, 3 அதிபதி ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�பாேர 

$தி�ம.9.12.04.4 

 2வைக� ெத=வ�� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) �த$ உ� $தி�ம.9.12.05.1 

 வா= அ� ேவ& ஆ� அ�ேபா$ அM" பர� $தி�ம.9.12.05.2 

 ேசய சிவ�� �5ய��7 சீ, ெபற_3ைற.எ7.(ெப&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.12.05.3 

 ஏ@� ெநறி எ�& இைற N$ இய�#ேம $தி�ம.9.12.05.4 

 உ�D அ�றிேய நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) #ண, 3� $தி�ம.9.12.06.1 

 க� அ�றிேய நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) க� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.12.06.2 

 அ� அ�றிேய நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மாய" 

பிராைன  $தி�ம.9.12.06.3 

 3� அ�றி யாவ, 3� <ட ஒ.ணாேத $தி�ம.9.12.06.4 



 உ�வ நிைன"பவ, 3 உ0 உ&� ேசாதி $தி�ம.9.12.07.1 

 உ�வ நிைன"பவ, ஊழி@� கா.ப, $தி�ம.9.12.07.2 

 உ�வ நிைன"பவ, உ�ப�� ஆவ, $தி�ம.9.12.07.3 

 உ�வ நிைன"பவ, உலக�தி$ யாேர $தி�ம.9.12.07.4 

 பரJேசாதி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பதியிைன" 

ப�றா" $தி�ம.9.12.08.1 

 பரJேசாதி எ90 ப%�தத� பி�ைன" $தி�ம.9.12.08.2 

 பரJேசாதி உ.ணா� ப%ய" ப%ய" $தி�ம.9.12.08.3 

 பரJேசாதி த�ைன" பைறய  க.ேடேன $தி�ம.9.12.08.4 

 ெசாYப� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) 

ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வி!>கி $தி�ம.9.12.09.1 

 அ5யன உ�பல� ஆ� ஆ& ேபால $தி�ம.9.12.09.2 

 ம�விய ச�தி ஆதி நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) மதி�த $தி�ம.9.12.09.3 

 ெசாYப  3ரவ� )ேகாதய� தாேன $தி�ம.9.12.09.4 

 உைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆன�த ேமான 

ெசாYப�த� $தி�ம.9.12.10.1 

 கைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ச�தி ஆதி காணி$ அகார 

$தி�ம.9.12.10.2 

 ம� உ�& உகார மகார� அ� ஆக $தி�ம.9.12.10.3 

 உைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) தார�தி$ உ0 ஒளி ஆேம 

$தி�ம.9.12.10.4 



 தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

தா6வைர மீ� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.12.11.1 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மா� 

அறி 2,�திைய யா9� $தி�ம.9.12.11.2 

 #ைல நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெபா$லா" பிறவி 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.12.11.3 

 கைல நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) க0வனி$ க./ 

ெகா.ேடேன $தி�ம.9.12.11.4 

 ஆ� ஆ& அறி�ேத� அக�தி� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.9.12.12.1 

 ேபா� ஆ& அறி�ேத� #3� ஆ&� ஈ� எ�ேற $தி�ம.9.12.12.2 

 ஏமா"ப� இ$ைல இனி ஓ, இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ$ைல $தி�ம.9.12.12.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) ஆ� �த$வ9� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

என$ ஆேம $தி�ம.9.12.12.4 

 ெச�றி$ எ� சீவி$ எ� ெசJ_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சா�� அணியி$ எ� 

$தி�ம.9.13.1.1 

 ம�தக�ேத உளி நா*% மறி கி$ எ� $தி�ம.9.13.1.2 

 வி�தக� ந�தி விதிவழி அ$ல� $தி�ம.9.13.1.3 

 த��வ ஞானிக0 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 3�றாேர $தி�ம.9.13.1.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ��ன� 

ெச=த_ெப.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) விதி வழி 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ$லா$ $தி�ம.9.13.2.1 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ��ன� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ>3 ைவ�த� ஓ, மா*/ இ$ைல $தி�ம.9.13.2.2 

 ேகா� ��ன� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 3றிவழிேய 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.13.2.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ��ன� ெச=தேத ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆனேத $தி�ம.9.13.2.4 

 ஆ& இ*ட F. மண$_ெப.(மண$_ெப.) ஆேற )மவாேத $தி�ம.9.13.3.1 

 <& இ*/  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) )ம�� 

அறிவா, இ$ைல $தி�ம.9.13.3.2 

 நB& இ*ட ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிமி, சைட ந�திைய" $தி�ம.9.13.3.3 

 ேப& இ*ட எ� உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) பி5ய கிலாேவ $தி�ம.9.13.3.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ% கி$ எ� மா கட$_ெப.(கட$_ெப.) ெபா>கி$ எ� $தி�ம.9.13.4.1 

 கா� நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

தB  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� ேவகி$ எ� 

$தி�ம.9.13.4.2 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஒ�றி மா�த� ச.ட� அ% கி$ எ� $தி�ம.9.13.4.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஒ�றி நாதைன நா/ேவ� நாேன $தி�ம.9.13.4.4 

 ஆைன �ர கி$ எ� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) ஊ/ அ& கி$ எ� $தி�ம.9.13.5.1 

 கான��_ெப.(கான��_ெப.) உ!ைவ 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வைள கி$ எ� $தி�ம.9.13.5.2 

 ஏைன" பதியினி$ எ� ெப�மா� ைவ�த $தி�ம.9.13.5.3 

 ஞான�� உழவிைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ!ேவேன $தி�ம.9.13.5.4 



 </ ெக%� ம�& ஓ, </ 

ெச=வா�_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) உள� $தி�ம.9.13.6.1 

 நா/ ெக%9� நம, ெக/வா, இ$ைல $தி�ம.9.13.6.2 

 வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) ெக%� ம�& ஓ, வ B/_ெப.(வ B/_ெப.) # கா$ 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.13.6.3 

 பாட� ந�தி ப5) அறிவா, ேக $தி�ம.9.13.6.4 

 சி�ைத அ� எ�ன7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�ன ேவ& இ$ைல $தி�ம.9.14.1.1 

 சி�ைதயி� உ0ேள சிவ9�_ெப.(சிவ�_ெப.+உ�_சா5.) ெவளி"ப/� 

$தி�ம.9.14.1.2 

 சி�ைத ெதளிய� ெதளிய_3ைற.எ7.(ெதளி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 

க*37 $தி�ம.9.14.1.3 

 சி�ைதயி� உ0ேள சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இ��தாேன $தி�ம.9.14.1.4 

 வா 3� மன�� மைற�த_ெப.எ7.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மைற" 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.9.14.2.1 

 ேநா 3மி� ேநா க"ப/� ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) F.ணி� $தி�ம.9.14.2.2 

 ேபா 3 ஒ�&� இ$ைல வரD_ெப.(வரD_ெப.) இ$ைல ேக/ இ$ைல 

$தி�ம.9.14.2.3 

 ஆ க�� அ�தைன ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா0வா, ேக $தி�ம.9.14.2.4 

 பரனா=" பராபர� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அ"பா$ 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.14.3.1 

 உரனா= வழ 3 அற ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, தானா=� $தி�ம.9.14.3.2 

 தரனா= தனா� எனவா& அறி ஒ.ணா $தி�ம.9.14.3.3 



 அரனா= உலகி$ அ�0 #5�தாேன $தி�ம.9.14.3.4 

 ஓ�� மயி, கா$ ெதா&� அ�� ஊறிய $தி�ம.9.15.1.1 

 ேபத� அேபத� பிறழாத ஆன�த� $தி�ம.9.15.1.2 

 ஆதி ெசாYப>க0 2�&_ெப.(2�&_ெப.) 

அக�&_வி.எ7.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ"பாைல $தி�ம.9.15.1.3 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) அ� ஓ�� ெசாYபி த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ேம�ைமேய 

$தி�ம.9.15.1.4 

 உண,D� அவேன உயி�� அவேன $தி�ம.9.15.2.1 

 #ண,D� அவேன #லவி அவேன $தி�ம.9.15.2.2 

 இண�� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) த�ைன எ.ண�� 

ஆகா� $தி�ம.9.15.2.3 

 �ண5� மல,  க�த� ��னி_வி.எ7.(��9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றாேன $தி�ம.9.15.2.4 

 இண>க ேவ.டா இனி உலேகா�ட� $தி�ம.9.15.3.1 

 Fண>3 க$வி@� N$கG� எ�ெச@� $தி�ம.9.15.3.2 

 வண>க ேவ.டா வ%ைவ அறி�தபி� $தி�ம.9.15.3.3 

 பிண>க ேவ.டா பித�ைற ஒழி@ேம $தி�ம.9.15.3.4 

 ��னி_வி.எ7.(��9_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) த�ைன உ�னி ��னா 

இ� $தி�ம.9.15.4.1 

 ��னி அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) த� 3ைறைய �%�தி/� 

$தி�ம.9.15.4.2 

 ம�னிய ேக0வி மைறயவ� மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) $தி�ம.9.15.4.3 



 ெச�னி@0 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஓ, ேத�ற�த� 

ஆேம $தி�ம.9.15.4.4 

 மி� உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) சி�ைத விழி�ேத� 

விழி�த�� $தி�ம.9.15.5.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) ேசாதி� 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) இைண இலி $தி�ம.9.15.5.2 

 ெபா� உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேமனி"_ெப.(ேமனி_ெப.+"_ஒ�.) #5சைட ந�தி@� $தி�ம.9.15.5.3 

 எ� உ�& அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) எ� 

விழி�தாேன $தி�ம.9.15.5.4 

 ச�திய ஞான� தனி" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆன�த� $தி�ம.9.15.6.1 

 சி�த�தி� இ$லா7 சிவ ஆன�த" ேப, ஒளி $தி�ம.9.15.6.2 

 )�த" பிரம �5ய� �5ய��0 $தி�ம.9.15.6.3 

 உ=�த_ெப.எ7.(உ=_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �5ய�� உ& ேப, ஒளிேய 

$தி�ம.9.15.6.4 

 பர� அ$ல நB/� பரா பர� அ$ல $தி�ம.9.15.7.1 

 உர� அ$ல மீ� உண, ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, அ$ல $தி�ம.9.15.7.2 

 தர� அ$ல தா�_த�.).(தா�_த�.).) அைவயா= அ$ல 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.15.7.3 

 அர� அ$ல ஆன�த�� அ"#ற�தாேண $தி�ம.9.15.7.4 

 ��தி@� சி�தி@� ��றிய_ெப.எ7.(��&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ஞான�ேதா� $தி�ம.9.15.8.1 

 ப�தி@0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பர� த�90 

நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மா $தி�ம.9.15.8.2 



 ச�தி@0 நி�ேறா, 3� த��வ� <டலா$ $தி�ம.9.15.8.3 

 )�தி அக�ேறா, )க ஆன�த ேபாதேம $தி�ம.9.15.8.4 

 �5ய அதBத� ெசா$ அ&� பா6 ஆ� $தி�ம.9.15.9.1 

 அ5ய �5ய� அதBத� #5யி$ $தி�ம.9.15.9.2 

 வி5@�_ெப.எ7.(வி5_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

3வி@�_ெப.எ7.(3வி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வி0ளா� மிளி�� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) $தி�ம.9.15.9.3 

 உ�D� தி5@� உைர"ப� எIவாேற $தி�ம.9.15.9.4 

 ஓதிய ��தி அைடேவ உயி, பர $தி�ம.9.16.1.1 

 ேபத� இ$ அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ�.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) �5யேமா/ 

$தி�ம.9.16.1.2 

 ஆதி ெசாYப� ெசாYப�த� ஆகேவ $தி�ம.9.16.1.3 

 ஏத� இலா நி�வாண� பிற�தேவ $தி�ம.9.16.1.4 

 ப�& அ�றவ, ப�றி நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பர� 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.9.16.2.1 

 க�& அ�றவ, க�&  க�திய_ெப.எ7.(க��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

க.Fத$ $தி�ம.9.16.2.2 

 )�& அ�றவ, )�றி_வி.எ7.()�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) எ� ேசாதிைய $தி�ம.9.16.2.3 

 ெப�&_வி.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ�றவ,க0 பித�& 

ஒழி�தாேர $தி�ம.9.16.2.4 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) சிவமா� சிவஞானி ேச,விட� $தி�ம.9.16.3.1 



 ச�த7 சிவாலய� ெதா$_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பாச நாசமா� $தி�ம.9.16.3.2 

 அ�த மைழயக� அன�த ேமலி/� $தி�ம.9.16.3.3 

 ��த�_ெப.(��த�_ெப.) ெப�3� �!" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஆ3ேம 

$தி�ம.9.16.3.4 

 ஆணவ 2ல�� அகார� உதி�திட" $தி�ம.9.16.4.1 

 ேபணி உகார� கலாதி பிறிவி க� $தி�ம.9.16.4.2 

 தாM மகார� சதாசிவ� ஆகேவ $தி�ம.9.16.4.3 

 ஆணவ பாச� அட,த$ 

ெச=யா_எதி,.ம.ெப.எ7.(ெச=_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) அ�ேற 

$தி�ம.9.16.4.4 

 ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) ந/D0 நிைனD எ! க.ட�� $தி�ம.9.16.5.1 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) விைதய�� ஓதிய நாபி கீ6" 

$தி�ம.9.16.5.2 

 ெப�ற_ெப.எ7.(ெப&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �5ய�� 

ேபசிய_ெப.எ7.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 2ல�ேத $தி�ம.9.16.5.3 

 உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) அதBத� ஒ/>3� உட� அ�ேற 

$தி�ம.9.16.5.4 

 காய� பல ைக கவ& ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) க. 2�றா $தி�ம.9.17.01.1 

 ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) ெபா�வ� ஓ, ஐ�ப�� ஓ, அ கர� $தி�ம.9.17.01.2 

 ஏய ெப�மா� இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெபா�கி�ற 

$தி�ம.9.17.01.3 

 மாய  கவ�றி� மைற"# அறிேயேன $தி�ம.9.17.01.4 



 H& பட,��_வி.எ7.(பட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) H ெநறி $தி�ம.9.17.02.1 

 மாறி  கிட 3� வைக அறிவா, இ$ைல $தி�ம.9.17.02.2 

 மாறி  கிட 3� வைக அறிவாள, 3 $தி�ம.9.17.02.3 

 ஊறி  கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) எ� உ0 

அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) தாேன $தி�ம.9.17.02.4 

 ஆ& ெத�வி$ அக"ப*ட ச�தியி$ $தி�ம.9.17.03.1 

 சா& ப/வன நா�3_ெப.(நா�3_ெப.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) உள $தி�ம.9.17.03.2 

 ஏற�3 அ5ய� ஓ, ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) இ*/ அ"பைன $தி�ம.9.17.03.3 

 ஏற$ உ�ேற� கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஏ!� க.ேடேன $தி�ம.9.17.03.4 

 வ!தைல வி�� இட" பாக$_ெப.(பாக$_ெப.) �ைள�த� $தி�ம.9.17.04.1 

 #!திைய� ேதா.%ேன� Pசணி P�த� $தி�ம.9.17.04.2 

 ெதா!�_வி.எ7.(ெதா!_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓ%னா, ேதா*ட  3% 

க0 $தி�ம.9.17.04.3 

 �!�� ப!�த� வாைழ  கனிேய $தி�ம.9.17.04.4 

 ஐ எ�9� வி�தினி$ ஆைன விைள"ப� ஓ, $தி�ம.9.17.05.1 

 ெச= உ./ ெச=யி� ெதளிD அறிவா, இ$ைல $தி�ம.9.17.05.2 

 ைம அணி க.டன� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெபறி�_நி.எ7.(ெப&_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) அ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

$தி�ம.9.17.05.3 

 ெபா= ஒ�&� இ�றி" #க எளி� ஆேம $தி�ம.9.17.05.4 



 ப0ள7 ெச= ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ பாழ7 ெச= 

இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள $தி�ம.9.17.06.1 

 க0ள7 ெச= அ>ேக கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.9.17.06.2 

 உ0ள7 ெச= அ>ேக உழD_ெப.(உழD_ெப.) 

ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) க*3 $தி�ம.9.17.06.3 

 ெவ0ள7 ெச= ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) விைள�த� 

தாேன $தி�ம.9.17.06.4 

 2 அைண ேய�� உ!வ� �  காணி $தி�ம.9.17.07.1 

 தா� அணி ேகாலி� தறிஉறி" பா=�தி/ $தி�ம.9.17.07.2 

 நாவைண ேகாலி ந/வி$ ெச& உழா, $தி�ம.9.17.07.3 

 கா$ அைண ேகாலி  கள, உ!வாேர $தி�ம.9.17.07.4 

 ஏ�ற� இற./_ெப.(இர./_ெப.) உள ஏ! �ரD உள $தி�ம.9.17.08.1 

 2�தா� இைற க இைளயா� 

ப/�த_ெப.எ7.(ப/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நB, $தி�ம.9.17.08.2 

 பா�தியி$ பாயா�_எதி,.ம.வி.எ7.(பா=_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) பா6" 

பா=��_வி.எ7.(பா=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேபாயி%$ $தி�ம.9.17.08.3 

 <�தி வள,�த� ஓ, ேகாழி" #0_ெப.(#0_ெப.) ஆேம $தி�ம.9.17.08.4 

 ப*%" ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) இ�ப�� நா$ உள $தி�ம.9.17.09.1 

 3*%" ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) ஓ, ஏ! உள ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உள 

$தி�ம.9.17.09.2 

 3*%" ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) 3ட" பா$ ெசா5யி9� $தி�ம.9.17.09.3 

 ப*%" ப)ேவ_ெப.(ப)_ெப.+ஏ_சா5.) பனவ�3 வா=�தேத $தி�ம.9.17.09.4 



 ஈ�&" ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) இ�ப�� நா$ உள $தி�ம.9.17.10.1 

 ஊ�&" ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 3ட� பா$ ேபா�� 

$தி�ம.9.17.10.2 

 கா�&" ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) கற�� 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) கால�� 

$தி�ம.9.17.10.3 

 மா�&" ப) க0_ெப.(ப) க0_ெப.) வரD_ெப.(வரD_ெப.) அறிேயாேம 

$தி�ம.9.17.10.4 

 த*டா� அக�தி$ தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆன ம7சி� ேம$ $தி�ம.9.17.11.1 

 ெமா*டா= எ!�த� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பா$ மல,�த� $தி�ம.9.17.11.2 

 வ*ட�_ெப.(வ*ட�_ெப.) பட 

ேவ.%_வி.எ7.(ேவ./_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

வா=ைம_ெப.(வா=ைம_ெப.) ம%�தி*/� $தி�ம.9.17.11.3 

 த*டா� அதைன� தைக�� ெகா.டாேன $தி�ம.9.17.11.4 

 அ5 கி�ற நா�ற>கா$ அ$ல$ கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $தி�ம.9.17.12.1 

 தி5 கி�ற ெவா*ட� சி  ெகன  க*% $தி�ம.9.17.12.2 

 வ5 கி�ற ந$லா� கறைவைய" P*%$ $தி�ம.9.17.12.3 

 வி5 கி�ற ெவ0ள5 வி�� வி�� ஆேம $தி�ம.9.17.12.4 

 இடா  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) Hவி எ� இ*/ 

வி�தி  $தி�ம.9.17.13.1 

 கிடா  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) P*%  கிளறி 

�ைளைய $தி�ம.9.17.13.2 

 மிடா  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ேசா& அ*/ 

ெம0ள வி!>கா, $தி�ம.9.17.13.3 



 கிடா  ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெச�ெந$ 

அ& கி�ற வாேற $தி�ம.9.17.13.4 

 விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ேமைல 3 வி�� அ� 

$தி�ம.9.17.14.1 

 விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ேமைல 3  காத� 

$தி�ம.9.17.14.2 

 விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) விைள�� 

விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வா, 3 

$தி�ம.9.17.14.3 

 விைள��_வி.எ7.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) ேமD �  காதேம 

$தி�ம.9.17.14.4 

 கள, உ!வா,க0 க��ைத அறிேயா� $தி�ம.9.17.15.1 

 கள, உ!வா,க0 க�த�� இ$ைல $தி�ம.9.17.15.2 

 கள, உ!வா,க0 கள5� �ைள�த $தி�ம.9.17.15.3 

 வள, இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வJசியி� மா=த�� ஆேம $தி�ம.9.17.15.4 

 <"பி/ ெகா0ளா  3&ந5  ெகா*டக�� $தி�ம.9.17.16.1 

 ஆ"# இ/ பாச�ைத அ>கி உ0 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ*/ $தி�ம.9.17.16.2 

 நா0_ெப.(நா0_ெப.) பட நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) #3�� ஆ= இைழ $தி�ம.9.17.16.3 

 ஏ�பட இ$ல�� இனி� இ��தாேன $தி�ம.9.17.16.4 



 மைல ேம$ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெப=ய மா� க�&_ெப.(க�&_ெப.) �0ள  

$தி�ம.9.17.17.1 

 3ைல ேம$ இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெகா!� கனி 

வ Bழ_3ைற.எ7.(வ B6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.17.17.2 

 உைல ேம$ இ��த_ெப.எ7.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உ&"# என  

ெகா$ல� $தி�ம.9.17.17.3 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ேம$ அமி,த� ெபாழிய ைவ�தாேன $தி�ம.9.17.17.4 

 பா,"பா� அக�திேல பா$ ப)_ெப.(ப)_ெப.) ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உ./ 

$தி�ம.9.17.18.1 

 ேம="பா�� இ�றி ெவறி��� தி5வன $தி�ம.9.17.18.2 

 ேம="பா�� உ.டா= ெவறி@� அட>கினா$ $தி�ம.9.17.18.3 

 பா,"பா� ப)_ெப.(ப)_ெப.) ஐ��� பாலா7 ெசா5@ேம $தி�ம.9.17.18.4 

 ஆ மா க0 ஐ��� அ5 ஏ& �"ப�� $தி�ம.9.17.19.1 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மா இர.ெடா/ தி"பிலி ஒ�ப�� $தி�ம.9.17.19.2 

 தாமா  3ர>3 ெகாளி$ த� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உ0ளன 

$தி�ம.9.17.19.3 

 2வா  கடா வி%�_நி.எ7.(வி/_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) 2*/ கி�றாேர 

$தி�ம.9.17.19.4 

 எ!தாத #�தக�� ஏ*%� ெபா�ைள� $தி�ம.9.17.20.1 

 ெத�ளாத க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

ெதளி��_வி.எ7.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஓத $தி�ம.9.17.20.2 

 மலராத Pவி� மண�தி� ம�ைவ" $தி�ம.9.17.20.3 



 பிறவாத வ./_ெப.(வ./_ெப.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) உ.ட வாேற 

$தி�ம.9.17.20.4 

 ேபாகி�ற ெபா=@� #3கி�ற ெபா= வி��� $தி�ம.9.17.21.1 

 <கி�ற நாவலி� <ைழ� த�� கனி $தி�ம.9.17.21.2 

 ஆகி�ற ைப><6 அைவ 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஐவ�� 

$தி�ம.9.17.21.3 

 ேவகி�ற <ைர வி��தி ெப�றாேர $தி�ம.9.17.21.4 

 2>கி$_ெப.(2>கி$_ெப.) �ைளயி$ எ!�த� ஓ, ேவ�#_ெப.(ேவ�#_ெப.) 

உ./ $தி�ம.9.17.22.1 

 ேவ�பினி$ சா,�� கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பைனயி$ ஓ, $தி�ம.9.17.22.2 

 பா�#_ெப.(பா�#_ெப.) உ./ பா�ைப� �ர�தி� பா, இ�றி $தி�ம.9.17.22.3 

 ேவ�#_ெப.(ேவ�#_ெப.) கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெவ% கி�ற வாேற $தி�ம.9.17.22.4 

 ப��" ப�� #லி_ெப.(#லி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பதிைன�� 

$தி�ம.9.17.23.1 

 வி�தக, ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) விேனாதக, ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ.ம, 

$தி�ம.9.17.23.2 

 அ�த3 2வ, அ&வ, ம���வ, $தி�ம.9.17.23.3 

 அ�தைல ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) 

அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேர $தி�ம.9.17.23.4 

 இற./_ெப.(இர./_ெப.) கடா உ./ இIS5� உ0ேள $தி�ம.9.17.24.1 

 இற./_ெப.(இர./_ெப.) கடாD 3� ஒ�ேற ெதா!�ப� $தி�ம.9.17.24.2 



 இற./_ெப.(இர./_ெப.) கடாD� இ��தி" பி% கி$ $தி�ம.9.17.24.3 

 இற./_ெப.(இர./_ெப.) கடாD� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கடா ஆேம 

$தி�ம.9.17.24.4 

 ஒ�த_3ைற.எ7.(ஒ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) மன  ெகா$ைல உ0ேள சம� 

க*%" $தி�ம.9.17.25.1 

 ப�தி வைலயி$ ப��தி நி&�தலா$ $தி�ம.9.17.25.2 

 ��த  கயி&_ெப.(கயி&_ெப.) ஆக 2வ,க0 

ஊ5�_நி.எ7.(ஊ,_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) உ0 $தி�ம.9.17.25.3 

 நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) ெபா�� நிர�ப_3ைற.எ7.(நிர�#_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

நி�றாேர $தி�ம.9.17.25.4 

 <ைக@� பா�#� கிளிெயா/ Pைஞ@� $தி�ம.9.17.26.1 

 நாைக@� P!� ந/வி$ உைறவன $தி�ம.9.17.26.2 

 நாைகைய  <ைக நMக$ உ&த�� $தி�ம.9.17.26.3 

 <ைகைய  க./ எலி <"பி/� ஆேற $தி�ம.9.17.26.4 

 3ைல கி�ற ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நைக ஆ� ெகா>3_ெப.(ெகா>3_ெப.) 

உழ கி� $தி�ம.9.17.27.1 

 நிைல கி�ற ெவ0_ெப.எஅ.(ெவ0_ெப.அ.) எலி 2�&_ெப.(2�&_ெப.) 

ெகாண,�தா� $தி�ம.9.17.27.2 

 உைல 3" #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) எனி$ 

ஓ/�_ெப.எ7.(ஓ/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.17.27.3 

 #ைல 3" பிற�தைவ ேபாகி�ற ஆேற $தி�ம.9.17.27.4 

 கா/# 3 ஆ, இனி  காணா, க/ ெவளி $தி�ம.9.17.28.1 



 </ # கா� அைவ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) 3திைர@� $தி�ம.9.17.28.2 

 2/# 3 ஆனைவ ஆ& உள ஒ*டக� $தி�ம.9.17.28.3 

 2/ #கா வி%�_நி.எ7.(வி/_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) 2வைண ஆேம 

$தி�ம.9.17.28.4 

 <ைற@� ேசா&� 3ழா= அக�� எ.ெண@� $தி�ம.9.17.29.1 

 காைற@� நாM�_ெப.எ7.(நாM_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைளய�� 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.9.17.29.2 

 பாைறயி$ உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) பற கி�ற சீைல 

ேபா$ $தி�ம.9.17.29.3 

 ஆைற  3ழியி$ அ!�� கி�றாேர $தி�ம.9.17.29.4 

 ���தி@0 அ கைர ேதா�& மைலேம$ $தி�ம.9.17.30.1 

 வி��தி க. காணி க" ேபாவா, �"ேபா�� $தி�ம.9.17.30.2 

 வ��தி உ0 நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மைலைய� 

தவி,"பா� $தி�ம.9.17.30.3 

 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) உ0ளா0 அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ஊ, 

அறிேயாேம $தி�ம.9.17.30.4 

 ப���� கிளி@� ப/ பைற ெகா*ட� $தி�ம.9.17.31.1 

 தி��திய மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) தி�மண" ப*டா, $தி�ம.9.17.31.2 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தவ" Pத� 

ெபற$_ெதா.ெப.(ெப&_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) உ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.17.31.3 

 இ��திய ேப�றினி$ இ�#&வாேர $தி�ம.9.17.31.4 



 </�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) 

இைர ெகா�தி ம�& அத� $தி�ம.9.17.32.1 

 ஊ/ # 3 உ.% அ& 3றி$ எ� 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.17.32.2 

 K/ எறி ெந= உ./ ைம கா�றி/ கி�ற $தி�ம.9.17.32.3 

 பா/ அறிவா, 3" பய�_ெப.(பய�_ெப.) எளி� ஆேம $தி�ம.9.17.32.4 

 இைல இ$ைல P உ./ இன வ./_ெப.(வ./_ெப.) இ>3 இ$ைல 

$தி�ம.9.17.33.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) இ$ைல ேவ, உ./ தா0_ெப.(தா0_ெப.) இ$ைல Pவி� 

$தி�ம.9.17.33.2 

 3ைல இ$ைல ெகா=@�_ெப.எ7.(ெகா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

மல, உ./ K/� $தி�ம.9.17.33.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) இ$ைல 

தா6�த_ெப.எ7.(தா6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கிைள #லராேத 

$தி�ம.9.17.33.4 

 அ கைர நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஓ, ஆல 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) க./ $தி�ம.9.17.34.1 

 ந கைர வா6�தி_வி.எ7.(வா6��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ந/ேவ 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெகா0வா, $தி�ம.9.17.34.2 

 மி கவ, அJ) �யர�� க./ ேபா=� $தி�ம.9.17.34.3 

 த கவ, தா6�� கிட கி�ற வாேற $தி�ம.9.17.34.4 

 <"பி/� ஆ�றிேல வ�கா/ இ�காத� $தி�ம.9.17.35.1 

 கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) இ/ க0ள, 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றா, உள, $தி�ம.9.17.35.2 



 கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) இ/ க0ளைர ெவ0ள, 

ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ*/  $தி�ம.9.17.35.3 

 <"பி/ மீ.ட� ஓ, <ைர ெகா.டாேர $தி�ம.9.17.35.4 

 ெகா*%@� ஆ�ப�� P�த_ெப.எ7.(P_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

3ள��_ெப.(3ள�_ெப.+அ��_சா5.) இைட $தி�ம.9.17.36.1 

 எ*%@� ேவ�#� இனிய� ஓ, வாைழ@� $தி�ம.9.17.36.2 

 க*%@� ேத9� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ.ண_3ைற.எ7.(உ._வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) மா*டாதா, $தி�ம.9.17.36.3 

 எ*%" பழ�� 3 இைள கி�ற வாேற $தி�ம.9.17.36.4 

 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வ./� ஆ._ெப.(ஆ._ெப.) வ./� ப%ீைக 

வ.ண  $தி�ம.9.17.37.1 

 3ைட ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பாச��  

ேகால� உ.டா9� $தி�ம.9.17.37.2 

 கைட வ./_ெப.(வ./_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க. 

கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) இ*ட $தி�ம.9.17.37.3 

 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வ./_ெப.(வ./_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ெப�ற� இ�ப�� ஆேம $தி�ம.9.17.37.4 

 த*ட�� நB5ேல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) P�த� $தி�ம.9.17.38.1 

 3*ட�� நB5$ 3வைள_ெப.(3வைள_ெப.) எ!�த� $தி�ம.9.17.38.2 

 வி*ட�தி� உ0ேள விள>க_3ைற.எ7.(விள>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

வ$லா, க*3  $தி�ம.9.17.38.3 

 3*ட�தி$ இ*ட� ஓ, ெகா�ம*% ஆேம $தி�ம.9.17.38.4 

 ஆ& பறைவக0 ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) அக�� உ0ளன $தி�ம.9.17.39.1 



 N& பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) Fனி  ெகா�பி� ேமலன $தி�ம.9.17.39.2 

 ஏ&� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பதி ஏ!� 

கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.9.17.39.3 

 மா&த$ இ�றி மைன #க$_ெப.(#க$_ெப.) ஆேம $தி�ம.9.17.39.4 

 ெகா*டன� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3ளி கி�ற 

<வ$ உ0 $தி�ம.9.17.40.1 

 வ*டன" Pமி ம�வி வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊறி/� 

$தி�ம.9.17.40.2 

 க*டன� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கயி�றா$ ெதா!மி 

உ0 $தி�ம.9.17.40.3 

 ஒ*டண� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒளி யாவ, 3� 

ஆேம $தி�ம.9.17.40.4 

 ஏ! வைள கட$_ெப.(கட$_ெப.) எ*/  3லவைர $தி�ம.9.17.41.1 

 ஆ!� வி)�பினி$ அ>கி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

$தி�ம.9.17.41.2 

 தா!� இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ� க./ 

$தி�ம.9.17.41.3 

 வாழ நிைன கி$ அ� ஆலய�_ெப.(ஆலய�_ெப.) ஆேம $தி�ம.9.17.41.4 

 ஆலி>கன� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அக� )ட7 

Kல��7 $தி�ம.9.17.42.1 

 சா$ இ>3 அைம��� தைலைம தவி,�தன, $தி�ம.9.17.42.2 

 ேகா$ இ>3 அைம�த_ெப.எ7.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பி� <ப" 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) க. $தி�ம.9.17.42.3 

 மா$ இ>க� ைவ�த� �� பி� வழிேய $தி�ம.9.17.42.4 



 ெகா*/ 3� தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) இர.ேட இர./ 3� $தி�ம.9.17.43.1 

 ெகா*/ 3� தாலி 3� பாைர வலி� எ�ப, $தி�ம.9.17.43.2 

 ெகா*/ 3� தாலி 3� பாைர 3� 2�& 3� $தி�ம.9.17.43.3 

 இ*ட� வலி� எ�ப, ஈச� அ�ேள $தி�ம.9.17.43.4 

 கய$_ெப.(கய$_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

க.ேட இ�"ப, $தி�ம.9.17.44.1 

 �ய$ ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

க.டவ,_வி.அ.ெப.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.3றி.+அ,_பட,.ப�.) 

2வ�� உ=வ, $தி�ம.9.17.44.2 

 பைற ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) Pச$_ெப.(Pச$_ெப.) பி%"பா� 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $தி�ம.9.17.44.3 

 மைற ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

க.ட_ெப.எ7.(கா._வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ��வ� ெபா� ஆேம 

$தி�ம.9.17.44.4 

 ேகாைர_ெப.(ேகாைர_ெப.) எ!��_வி.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 3ள�தினி$ $தி�ம.9.17.45.1 

 ஆைர பட,��_வி.எ7.(பட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.9.17.45.2 

 நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ப/கி�றா� ேபா$ அ$ல நாதனா, $தி�ம.9.17.45.3 

 பாைர கிட க" ப%கி�ற வாேற $தி�ம.9.17.45.4 

 ெகா$ைல �  காத�� கா/_ெப.(கா/_ெப.) அைர  காத�� $தி�ம.9.17.46.1 



 எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) மய>கி  

கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) இ� ெநறி $தி�ம.9.17.46.2 

 எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) மய>கா� 

இய>க_3ைற.எ7.(இய>3_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா,க*3 $தி�ம.9.17.46.3 

 ஒ$ைல கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஊ, #க$_ெப.(#க$_ெப.) 

ஆேம $தி�ம.9.17.46.4 

 உழD_ெப.(உழD_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) வி�� ஒ�>கின கால�� 

$தி�ம.9.17.47.1 

 எ! மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெப=யா�_எதி,.ம.வி.எ7.(ெப=_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ7.3றி.) இ� நில7 

ெசIவி $தி�ம.9.17.47.2 

 த!வி_வி.எ7.(த!D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) விைன 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

பய வா� $தி�ம.9.17.47.3 

 வ!வா� ேபாவ� வள, சைடேயாேன $தி�ம.9.17.47.4 

 ப�>கி�� பா= #லி_ெப.(#லி_ெப.) ப�னி� காத� $தி�ம.9.17.48.1 

 ஒ�>கிய த._ெப.அ.(த._ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

உலவ $தி�ம.9.17.48.2 

 ம�>கிய வா, களியா, அ�� ஊற" $தி�ம.9.17.48.3 

 ெபா�>கிய ஐவைர" ேபா= வைள� தாேன $தி�ம.9.17.48.4 

 ேதாணி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஏறி� 

ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

# 3 $தி�ம.9.17.49.1 



 வாணிப� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வழ>கி வள, 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) $தி�ம.9.17.49.2 

 நBலி 3 இைற@ேம ெநJசி� நிைல தள,�� $தி�ம.9.17.49.3 

 ஆலி" பழ� ேபா$ அளி கி�ற அ"ேப $தி�ம.9.17.49.4 

 �  காத� ஆ�றிேல 2�&_ெப.(2�&_ெப.) உள வாைழக0 $தி�ம.9.17.50.1 

 ெச 3" ப!�த தி5மல� கா=�தன $தி�ம.9.17.50.2 

 ப கனா, மி கா, பட>கினா, க�னிய, $தி�ம.9.17.50.3 

 ந 3 மல, உ./ ந/D நி�றாேர $தி�ம.9.17.50.4 

 அ%@� �%@�_ெப.எ7.(�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அைம�த� ஓ, 

ஆ�தி $தி�ம.9.17.51.1 

 �%@�_ெப.எ7.(�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) Fனி@� க. 

��தைல 2>கி$_ெப.(2>கி$_ெப.) $தி�ம.9.17.51.2 

 ெகா%@� பைட@� ேகா*சர� ஐ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) $தி�ம.9.17.51.3 

 ம%@� வல�#5_ெப(வல�#5_ெப.) வா=�த� அIவாேற $தி�ம.9.17.51.4 

 ப�றி@� பா�#� ப)_ெப.(ப)_ெப.) �) வானர� $தி�ம.9.17.52.1 

 ெத�றி கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) சி& ந5  <*ட��  

$தி�ம.9.17.52.2 

 3�றாைம <%� தராசி� நி&�த பி� $தி�ம.9.17.52.3 

 3�றி நிைறைய  3ைற  கி�ற வாேற $தி�ம.9.17.52.4 

 ெமா*%�� எ!�த� ஓ, ெமா*/ உ./ ெமா*%ைன  $தி�ம.9.17.53.1 

 க*/ வி*/ ஓ%� மல,த�� காணலா� $தி�ம.9.17.53.2 

 ப�& வி*/ அ�மைன பா6 பட ேநா கினா$ $தி�ம.9.17.53.3 



 க*/ வி*டா, 3 அ�றி  காண ஒ.ணாேத $தி�ம.9.17.53.4 

 நB, இ�றி" பா@�_ெப.எ7.(பா=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) நில�தினி$ 

ப7ைச_ெப.(ப7ைச_ெப.) ஆ� $தி�ம.9.17.54.1 

 யாவ�� எ�&� அறிய_3ைற.எ7.(அறி_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, 

இ$ைல $தி�ம.9.17.54.2 

 <� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழியா� ெபாழி #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) 

$தி�ம.9.17.54.3 

 ேத5� இ� நB,ைம திட5$ நி$லாேத $தி�ம.9.17.54.4 

 <ைக 3��த� அ� ஏறி  3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) பயி$ $தி�ம.9.17.55.1 

 ேமாக� உல3 3 உண,கி�ற கால�� $தி�ம.9.17.55.2 

 நாக�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ந/Dைர ெச=தி/� $தி�ம.9.17.55.3 

 பாக9� ஆகி�ற ப.ப9� ஆேம $தி�ம.9.17.55.4 

 வாைழ@� Kைர@� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா.டன_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ப�.) 

$தி�ம.9.17.56.1 

 வாைழ 37 Kைர வலி� வலி� எ�ப, $தி�ம.9.17.56.2 

 வாைழ@� Kைர@� வ� �.ட� ெச=தி*/ $தி�ம.9.17.56.3 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) வா6கி�ற வாேற 

$தி�ம.9.17.56.4 

 நில�ைத" பிள��_வி.எ7.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஓ*%" $தி�ம.9.17.57.1 



 #ன��  3றவ�_ெப.(3றவ�_ெப.) 

#ண,�த_ெப.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெகா! மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

$தி�ம.9.17.57.2 

 வில 3மி� யாவ, 3� ேவ.%$ 3ைறயா� $தி�ம.9.17.57.3 

 அ��த�� இ�றி அ/வ�� ஆேம $தி�ம.9.17.57.4 

 தளி, 3� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பி0ைள த*டா� அக�தி$ $தி�ம.9.17.58.1 

 விளி"ப� ஓ, ச>3 உ./ ேவ�தைன நா%  $தி�ம.9.17.58.2 

 களி 3� 3சவ, 3� காவிதி யா, 3� $தி�ம.9.17.58.3 

 அளி 3�_வி.எ7.(அளி_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

பத�� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ெகா0வா, ேக 

$தி�ம.9.17.58.4 

 3ைட வி*/" ேபா�த� ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) எ�ைம_ெப.(எ�ைம_ெப.) 

$தி�ம.9.17.59.1 

 பைட க./ மீ.ட� பாதி வழியி$ $தி�ம.9.17.59.2 

 உைடயவ� ம�தி5 உ0ள�� ஊரா,_3றி.வி.�.(ஊ,_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.9.17.59.3 

 அைடயா ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) கைட ஐ�ெதா/ நா�ேக $தி�ம.9.17.59.4 

 ேபாகி�ற எ*/� #3கி�ற ப�� எ*/� $தி�ம.9.17.60.1 

 ஆகி" பைட�தன ஒ�ப� வா=த�� $தி�ம.9.17.60.2 

 நாக�� எ*ெடா/ நா� #ரவி@� $தி�ம.9.17.60.3 

 பாக� விடா வி%$ ப�றி@� ஆேம $தி�ம.9.17.60.4 



 பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) பட,��_வி.எ7.(பட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கிட�த_ெப.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

3ள��_ெப.(3ள�_ெப.+அ��_சா5.) இைட  $தி�ம.9.17.61.1 

 <சி இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

3�3_ெப.(3�3_ெப.) இைர ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உ.M�_ெப.எ7.(உ.M_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.17.61.2 

 Hசி_ெப.(Hசி_ெப.) மறவ� �ைண வழி எ=திட" $தி�ம.9.17.61.3 

 பாச� கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பைத கி�ற வாேற 

$தி�ம.9.17.61.4 

 3�ப மைலேம$ எ!�த� ஓ, ெகா�#_ெப.(ெகா�#_ெப.) உ./ $தி�ம.9.17.62.1 

 ெகா�# 3� அ"பா$ அ%"ப� ஓ, கா�&_ெப.(கா�&_ெப.) உ./ 

$தி�ம.9.17.62.2 

 வ�பா= மல,�த� ஓ, P உ./ அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) PD 30 

$தி�ம.9.17.62.3 

 வ.டா=  கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) ெகா0வ� ஈசேன $தி�ம.9.17.62.4 

 வ Bைண@� த./� விரவி இைச �ர$ $தி�ம.9.17.63.1 

 தாMD� ேமவி� த3 தைல" 

ெப=த�_வி.�.(ெப=_வி.+�_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.9.17.63.2 

 வாணிப� சி  எ�& அ� அைடயா ��ன� $தி�ம.9.17.63.3 

 காணி@� அ>ேக கல கி�ற வாேற $தி�ம.9.17.63.4 

 ெகா>3_ெப.(ெகா>3_ெப.) # காெரா/ வாணிப� ெச=த� $தி�ம.9.17.64.1 

 அ>3 # கா$ அ�றி ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அறிவா, இ$ைல $தி�ம.9.17.64.2 



 தி>க0_ெப.(தி>க0_ெப.) # கா$ இ�0_ெப.(இ�0_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) அறி�தில, $தி�ம.9.17.64.3 

 த>3 # கா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) தாபத, தாேம $தி�ம.9.17.64.4 

 ேபா�� #ல,�த� ெபா� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெகா.ட� $தி�ம.9.17.65.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவி6 #�ைன_ெப.(#�ைன_ெப.) தய>3� இ� கைர 

$தி�ம.9.17.65.2 

 ஏத� இ$ ஈச� இய>3 ெநறி இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.9.17.65.3 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) இ��ேதா,_வி.அ.ெப.(இ�_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ஒ�.) 

ம.டல� தாேன $தி�ம.9.17.65.4 

 ேகா� உ�& அம�� 3%கG� த�மிேல $தி�ம.9.17.66.1 

 ஈவ�ற எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) விடா� வழி கா*% $தி�ம.9.17.66.3 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) 

த*%னா$ ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உ.ணலாேம $தி�ம.9.17.66.4 

 ேதா*ட�தி$ மா� பழ� ெதா.%_ெப.(ெதா.%_ெப.) வி!�த கா$ 

$தி�ம.9.17.67.1 

 நா*%� #ற�தி$ ந5 அைழ�� எ� 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.17.67.2 

 2*%  ெகா/�த_ெப.எ7.(ெகா/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �த$வைன 

��னி*/  $தி�ம.9.17.67.3 

 கா*%  ெகா/�தவ, ைக வி*ட வாேற $தி�ம.9.17.67.4 

 #ல,�த� ேபா� எ�& #*க0 சில�ப" $தி�ம.9.17.68.1 

 #ல,�த� ேபா� எ�& P>ெகா% #$லி" $தி�ம.9.17.68.2 



 #ல�பி� அவெளா/� ேபாக� 

Fக��_ெப.எ7.(Fக,_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.17.68.3 

 #ல�ப9 3 எ�&� #ல,�திைல ேபாேத $தி�ம.9.17.68.4 

 ேபா� இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஓதி" #5�� அ�0 ெச=தி*/ $தி�ம.9.17.69.1 

 மா� இற./_ெப.(இர./_ெப.) ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உடேன 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.17.69.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) த.ண� பறைவக0 

$தி�ம.9.17.69.3 

 ேவ� இற./_ெப.(இர./_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ெவறி கி�றவா& அ�ேற 

$தி�ம.9.17.69.4 

 ேதாணி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) உ./ �ைறயி$ வி/வ� $தி�ம.9.17.70.1 

 ஆணி மிதி�� நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) ேகா$ ஊ�ற�� $தி�ம.9.17.70.2 

 வாணிப� ெச=வா,_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) வழி இைட 

ஆ�& இைட $தி�ம.9.17.70.3 

 ஆணி கல>கி$ அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) ஆேம $தி�ம.9.17.70.4 

 நி�றா, இ��தா, கிட�தா, என இ$ைல $தி�ம.9.18.1.1.1 

 ெச�றா, த� சி�த ேமான சமாதி $தி�ம.9.18.1.1.2 

 ம�ேற@� அ>ேக மைற" ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) 

$தி�ம.9.18.1.1.3 



 ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>3 அைண�தவ, 

ேச,கி�ற வாேற $தி�ம.9.18.1.1.4 

 கா*/� 3றி@� கட�தவ, காரண� $தி�ம.9.18.1.2.1 

 ஏ�றி� #ற�தி$ எ!தி_வி.எ7.(எ!�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

$தி�ம.9.18.1.2.2 

 <*/�_ெப.எ7.(<*/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3� ந�தி <*%%� 

அ$ல� $தி�ம.9.18.1.2.3 

 ஆ*%� க!�தி$_ெப.(க!��_ெப.+இ$_இட.ேவ.) அத, 

கிட��_வி.எ7.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�ேற $தி�ம.9.18.1.2.4 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உைடயா, க*3 உலக�� 

ேதா�&�_ெப.எ7.(ேதா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.18.1.3.1 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உைடயா, க*3 உ&�ய, இ$ைல $தி�ம.9.18.1.3.2 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உைடயா,க0 

உண,�த_ெப.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ கால� $தி�ம.9.18.1.3.3 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) உைடயா,க0 

உண,��_வி.எ7.(உண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) க.டாேர $தி�ம.9.18.1.3.4 

 மற"ப அ�வா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) மாய 

ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நாட�_3றி.வி.�.(நா/_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) 

$தி�ம.9.18.2.01.1 

 பிற"பிைன நB>கிய_ெப.எ7.(நB>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ேப, அ�ளாள� 

$தி�ம.9.18.2.01.2 

 சிற"#_ெப.(சிற"#_ெப.) உைடயா� தி� ம>ைக@� தா9� $தி�ம.9.18.2.01.3 

 உற க�_ெப.(உற க�_ெப.) இ$ ேபாக�� உற>கி/� தாேன $தி�ம.9.18.2.01.4 



 �5ய>க0 2�&� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒளி, 

ேசாதி $தி�ம.9.18.2.02.1 

 அ5ய �5ய� அதி$ மீ� 2�றா= $தி�ம.9.18.2.02.2 

 வி5D 3விD வி!>கி உமி6�ேத $தி�ம.9.18.2.02.3 

 உைர இ$ அFPதிக�� உ0ளாேன $தி�ம.9.18.2.02.4 

 உ�D இலி ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இலி ஊன� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$லி 

$தி�ம.9.18.2.03.1 

 தி� இலி தB�_ெப.(தB�_ெப.) இலி ேதவ, 3� ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$தி�ம.9.18.2.03.2 

 ெபா�இலி Pத" பைட உைடயாளி $தி�ம.9.18.2.03.3 

 ம� இலி வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) #3�தாேன $தி�ம.9.18.2.03.4 

 க./ அறிவா, இ$ைல  காய�தி� ந�திைய $தி�ம.9.18.2.04.1 

 எ. திைச ேயா�� இைறவ� எ�& ஏ��வ, $தி�ம.9.18.2.04.2 

 அ.ட� கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அளD இலா ஆன�த� 

$தி�ம.9.18.2.04.3 

 ெதா.ட, �க�த_ெப.எ7.(�க_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) �ைற 

அறிேயாேம $தி�ம.9.18.2.04.4 

 த�பர� அ$ல சதாசிவ� தா�_த�.).(தா�_த�.).) அ$ல $தி�ம.9.18.2.05.1 

 நி*கள� அ$ல சகள நிைல அ$ல $தி�ம.9.18.2.05.2 

 அ�#த� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) அFேபாக  

காம�_ெப.(காம�_ெப.) ேபா$ $தி�ம.9.18.2.05.3 



 க�பைன இ�றி  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.9.18.2.05.4 

 �க�தி$ க. ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கா.கி�ற 2ட,கா0 $தி�ம.9.18.2.06.1 

 அக�தி$ க. ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

கா.பேத ஆன�த� $தி�ம.9.18.2.06.2 

 மக*3� தா=_ெப.(தா=_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) மணாளேனா/ 

ஆ%ய_ெப.எ7.(ஆ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.18.2.06.3 

 )க�ைத7 ெசா$ எ�றா$ ெசா$�� ஆ& எ>ஙேன $தி�ம.9.18.2.06.4 

 அ"பினி$ உ"# என அ�த� அைண�தி*/7 $தி�ம.9.18.2.07.1 

 ெச"# பரா பர� ேச, பர�� வி*/  $தி�ம.9.18.2.07.2 

 க"#& ெசா�பத� ஆள  கல�தைம $தி�ம.9.18.2.07.3 

 எ"ப% அ"ப% எ�9� அIவாேற $தி�ம.9.18.2.07.4 

 க.டா, 3 அழ3_ெப.(அழ3_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

காJசிர�தி� பழ� $தி�ம.9.18.2.08.1 

 தி�றா, 3 அறியலா� அ"பழ�தி� )ைவ $தி�ம.9.18.2.08.2 

 ெப.தா� நிர�பி மடவிய0 ஆனா$ $தி�ம.9.18.2.08.3 

 ேகா.டா�_வி.�.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) 

அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 3ண�_ெப.(3ண�_ெப.) 

பல தாேன $தி�ம.9.18.2.08.4 

 ந�தி இ��தா� ந/D0 ெத�விேல $தி�ம.9.18.2.09.1 

 ச�தி சமாதிக0 தாேம ஒழி�தன $தி�ம.9.18.2.09.2 

 உ�தியி� உ0ேள உதி�� எ!� ேசாதிைய" $தி�ம.9.18.2.09.3 



 #�தியினாேல #ண,��_வி.எ7.(#ண,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ெகா.ேடேன $தி�ம.9.18.2.09.4 

 வித& படா வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) ேவ& 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆ=��_வி.எ7.(ஆ=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.18.2.10.1 

 பத& படாேத பழ மைற பா,��  $தி�ம.9.18.2.10.2 

 கதறிய பாைழ  கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) அ�த  

க�பைன $தி�ம.9.18.2.10.3 

 உதறிய பாழி$ ஒ/>3 கி�ேறேன $தி�ம.9.18.2.10.4 

 வாடா மல, #ைன ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

$தி�ம.9.18.2.11.1 

 <டா, அற ெநறி நா0ெதா&� இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உற7 $தி�ம.9.18.2.11.2 

 ேசடா, கமல7 ெச!� )ட�0 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.18.2.11.3 

 நாடா, அ�� உற நாடா, அ�தேம $தி�ம.9.18.2.11.4 

 அ� 3 எ�& இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) 

அம,�த_ெப.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெசா$ ேக*/� 

$தி�ம.9.18.2.12.1 

 ெபா� 3 என  காம�_ெப.(காம�_ெப.) #ல"ப/ மா ேபா$ $தி�ம.9.18.2.12.2 

 ச� 3 எ�& ேவேற சைம�தாைர  காண $தி�ம.9.18.2.12.3 

 ம�  ெகா�ைற� தாரா� வள�_ெப.(வள�_ெப.) த�� அ�ேற $தி�ம.9.18.2.12.4 

 தா9� அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) தன�� 

அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நB/ $தி�ம.9.18.2.13.1 



 ஊ9� அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உயி�� 

அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� $தி�ம.9.18.2.13.2 

 வா9� அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) மன�� 

அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பி� $தி�ம.9.18.2.13.3 

 நா9� அழி�தைம நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அறிேயேன $தி�ம.9.18.2.13.4 

 இ�G� ெவளி@� இர.ைட@� மா�றி" $தி�ம.9.18.2.14.1 

 ெபா�ளி$ ெபா�ளா=" ெபா��த_3ைற.எ7.(ெபா���_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

உ0 ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.18.2.14.2 

 அ�ளா$ அழி�தி/� அ�த� அ% ேக $தி�ம.9.18.2.14.3 

 உ�ளாத க$ மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ�& நி�ேறேன $தி�ம.9.18.2.14.4 

 ஒ�றி நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள உண,�ேத� 

பராபர� $தி�ம.9.18.2.15.1 

 ஒ�றி நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள உண,�ேத� 

சிவகதி $தி�ம.9.18.2.15.2 

 ஒ�றி நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள உண,�ேத� 

உண,விைன $தி�ம.9.18.2.15.3 

 ஒ�றி நி�ேற பல ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) க.ேடேன $தி�ம.9.18.2.15.4 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) வைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பி� ஆைர வைரவ� $தி�ம.9.19.1.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆன பி� 

ஆைர நிைனவ� $தி�ம.9.19.1.2 

 காமைன ெவ�ற_ெப.எ7.(ெவ$_வி.+��_இ.கா.அ_ெப.எ7.3றி.) க.ணாைர 

உக"ப� $தி�ம.9.19.1.3 

 H ெமாழி வாசக� ெசா$�மி� நBேர $தி�ம.9.19.1.4 



 உைர அ�ற� ஒ�ைற உைர 

ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஊம,கா0 

$தி�ம.9.19.2.1 

 கைர அ�ற� ஒ�ைற  கைர காண$ ஆ3ேமா $தி�ம.9.19.2.2 

 திைர அ�ற_ெப.எ7.(அ&_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) நB, ேபா$ சி�ைத 

ெதளிவா, 3" $தி�ம.9.19.2.3 

 #ைர அ�& இ��தா� #5சைட ேயாேன $தி�ம.9.19.2.4 

 மன மாைய மாைய இ� மாைய மய க $தி�ம.9.19.3.1 

 மன மாைய தா�_த�.).(தா�_த�.).) மாய ம�& ஒ�&� இ$ைல $தி�ம.9.19.3.2 

 பிைன மா=வ� இ$ைல பித�றD� ேவ.டா $தி�ம.9.19.3.3 

 தைனஆ=�� இ�"ப� த��வ� தாேன $தி�ம.9.19.3.4 

 மல� இ$ைல மா) இ$ைல மான அபிமான� $தி�ம.9.20.01.1 

 3ல�_ெப.(3ல�_ெப.) இ$ைல 

ெகா0G�_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 3ண>கG� 

இ$ைல $தி�ம.9.20.01.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) இ$ைல ந�தி ஞான�தி னாேல $தி�ம.9.20.01.3 

 பல ம�னி அ�பி$ பதி�� ைவ"ேபா, ேக $தி�ம.9.20.01.4 

 ஒழி�ேத� பிறவி உறD_ெப.(உறD_ெப.) எ�9� பாச� $தி�ம.9.20.02.1 

 கழி�ேத� கடDG� நா9� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆேன� $தி�ம.9.20.02.2 

 அழி��_வி.எ7.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>3 இனிவ� மா, க�� 

ேவ.ேட� $தி�ம.9.20.02.3 

 ெச!� சா,#ைடய சிவைன  க.ேடேன $தி�ம.9.20.02.4 

 ஆைல  க��#� அ��� அ கார�� $தி�ம.9.20.03.1 



 ேசாைல� த.ண B�� உைட��_வி.எ7.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ>க0 நா*/ இைட" $தி�ம.9.20.03.2 

 பலீி  க.ண� அ�ன வ%D 

ெச=வா0_வி.�.(ெச=_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ0_பட,.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

$தி�ம.9.20.03.3 

 ேகால" ெப.ணா*3  3ைற ஒ�&� இ$ைலேய $தி�ம.9.20.03.4 

 ஆரா�� எ�ைன அம*ட ஒ.ணா� இனி7 $தி�ம.9.20.04.1 

 சீரா, பிரா� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� சி�ைத 

#3�தன� $தி�ம.9.20.04.2 

 சீரா% அ>ேக தி5வ� அ$லா$ இனி $தி�ம.9.20.04.3 

 யா, பா/� சாரா அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) அறி�ேதேன $தி�ம.9.20.04.4 

 பி5�ேத� பிரம� பிணி�த� ஓ, பாச� $தி�ம.9.20.05.1 

 ெத5�ேத� சிவகதி ெச$��_ெப.எ7.(ெச$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

நிைலைய $தி�ம.9.20.05.2 

 அ5�ேத� விைனைய அயி$ மன வாளா$ $தி�ம.9.20.05.3 

 �5�ேத� #ர�திைன ��� கி�ேறேன $தி�ம.9.20.05.4 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) க.R, உல3 3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத=வ�� 

$தி�ம.9.20.06.1 

 ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) க.R, உல3 3 உயி, 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.3றி.) $தி�ம.9.20.06.2 

 ந�&_ெப.(ந�&_ெப.) க.R, ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நம7சிவாய" பழ� 

$தி�ம.9.20.06.3 

 தி�&_வி.எ7.(தி�_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ7.3றி.) க.ேட�3 

இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) தி�தி�த வாேற $தி�ம.9.20.06.4 



 ச�திர�_ெப.(ச�திர�_ெப.) பா�ெபா/� K/� சடாதர� $தி�ம.9.20.07.1 

 வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�ைன ஆ.ட மணிவிள 3 

ஆனவ� $தி�ம.9.20.07.2 

 அ�த�� ஆதி@� இ$லா அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.9.20.07.3 

 சி�ைதயி� ேமவி� திய 3 அ&�தாேன $தி�ம.9.20.07.4 

 ப./ எ>க0 ஈச� ெந/மா$ பிரமைன  $தி�ம.9.20.08.1 

 க./ அ>3 இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

க��� அறிவா, இ$ைல $தி�ம.9.20.08.2 

 வி./_ெப.(வி./_ெப.) அ>ேக 

ேதா�றி_வி.எ7.(ேதா�&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) ெவ& 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஆயி%$ $தி�ம.9.20.08.3 

 �./ அ>3 இ��ேதா,_வி.அ.ெப.(இ�_வி.+��_இ.கா.+ஓ,_பட,.ஒ�.) Hற� 

ஆேம $தி�ம.9.20.08.4 

 அ�ைன@� அ�த9� அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ�ற� அ$ல� $தி�ம.9.20.09.1 

 அ�ைன@� அ�த9� ஆ, அறிவா, எ�ைன $தி�ம.9.20.09.2 

 அ�ைன@� அ�த9� யா9� உட� 

இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.20.09.3 

 அ�ைன@� அ�தைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) #ர�ேதேன $தி�ம.9.20.09.4 

 ெகா.ட_ெப.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) )ழி@� 3லவைர 

உ7சி@� $தி�ம.9.20.10.1 

 அ.ட�� அ.ட� தைலவ�� ஆதி@� $தி�ம.9.20.10.2 

 எ. திைச ேயா�� வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� ைக� 

தல�� உேள $தி�ம.9.20.10.3 



 உ.டன, நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இனி உ=�� ஒழி�ேதேன 

$தி�ம.9.20.10.4 

 நம� வ5� ஞான வா0_ெப.(வா0_ெப.) ெகா.ேட எறிவ� $தி�ம.9.20.11.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) வ5� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உட� ேபாவ� 

தி.ண� $தி�ம.9.20.11.2 

 பவ� வ�� வ$விைன ப.ேட அ&�ேத� $தி�ம.9.20.11.3 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) வ�� சி�ைத 3� தா�_த�.).(தா�_த�.).) எதி, யாேர 

$தி�ம.9.20.11.4 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) சிவமா= மல� 2�&� ெச�றவ, $தி�ம.9.20.12.1 

 )�த7 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆவ, ேதாயா, மல ப�த� $தி�ம.9.20.12.2 

 க��� சி�3� கலக�� ைக காணா, $தி�ம.9.20.12.3 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) பரவி�� தா�_த�.).(தா�_த�.).) ஆ� எ�& எ.ணிேய 

$தி�ம.9.20.12.4 

 நிைன"#� மற"#� இலாதவ, ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) $தி�ம.9.20.13.1 

 விைன" ப�& 

அ& 3�_ெப.எ7.(அ&_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

விமல� இ� 3�_ெப.எ7.(இ� 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.20.13.2 

 விைன" ப�& 

அ& 3�_ெப.எ7.(அ&_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

விமலைன� ேத%_வி.எ7.(ேத/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.20.13.3 

 நிைன க" ெபறி$ அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) நBளிய� ஆேம 

$தி�ம.9.20.13.4 



 சிவ ெப�மா� எ�& நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அைழ�� ஏ�த� 

$தி�ம.9.20.14.1 

 தவ ெப�மா� எ�& தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.9.20.14.2 

 அவ ெப�மா� எ�ைன ஆ0 உைட நாத� $தி�ம.9.20.14.3 

 பவ ெப�மாைன" பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�ேறேன $தி�ம.9.20.14.4 

 பணி��_வி.எ7.(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�ேற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) பரமாதி பதிைய� 

$தி�ம.9.20.15.1 

 �ணி�� நி�ேற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) இனி ம�& 

ஒ�&� ேவ.ேட� $தி�ம.9.20.15.2 

 அணி��_வி.எ7.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�ேற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) உட$_ெப.(உட$_ெப.) ஆதி" 

பிராைன� $தி�ம.9.20.15.3 

 தணி���_வி.எ7.(தணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�ேற�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) க.ேடேன $தி�ம.9.20.15.4 

 எ� ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) ஈச� இைண அ% தா� 

ேச,��_வி.எ7.(ேச,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.20.16.1 

 ��ன� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஏ�த_3ைற.எ7.(ஏ��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) �!�� பிற"# அ&� 

$தி�ம.9.20.16.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) இ$லா� 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) தைலவிதி $தி�ம.9.20.16.3 



 பி�ன� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ�ைன" பிண 3 

அ&�தாேன $தி�ம.9.20.16.4 

 பிண 3 அ&�தா� பிணி 2"# 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) எ.M� $தி�ம.9.20.17.1 

 கண 3 அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) ஆ.டன� கா. 

ந�தி எ�ைன" $தி�ம.9.20.17.2 

 பிண 3 அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) எ�9ட� �� 

வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ��ப�_ெப.(��ப�_ெப.) 

$தி�ம.9.20.17.3 

 வண க$ உ�ேற� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) வ�த� தாேன $தி�ம.9.20.17.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 3ழா� உட� <ட" $தி�ம.9.20.18.1 

 பவ� வ�திட நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) பாச� 

அ&�தி*/ $தி�ம.9.20.18.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) ஆ./ 

அ�0 ஆதி" ெப�மா� $தி�ம.9.20.18.3 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ� உ0ேள அக"ப*ட வாேற 

$தி�ம.9.20.18.4 

 க��#� ேத9� கல�த_ெப.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஓ, 

காய�தி$ $தி�ம.9.20.19.1 

 அ��#�_ெப.எ7.(அ��#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க�த�� 

ஆகிய_ெப.எ7.(ஆ3_ெப.எ7.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ஆன�த� $தி�ம.9.20.19.2 

 வி��பிேய உ0ள�_ெப.(உ0ள�_ெப.) ெவளி உற  க.டபி� $தி�ம.9.20.19.3 

 க��#� ைக�த� ேத9� #ளி�தேத $தி�ம.9.20.19.4 



 உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) ச5 ஆதி ஒ*%ேய மீ*/ எ�பா$ $தி�ம.9.20.20.1 

 வ0ள$ அ��திேய ைவ�த வள�_ெப.(வள�_ெப.) பா%7 $தி�ம.9.20.20.2 

 ெச=வன எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆக  கா.டலா$ 

$தி�ம.9.20.20.3 

 ைக வள�_ெப.(வள�_ெப.) இ�றி  க�  கட�ேதேன $தி�ம.9.20.20.4 

 மீ.டா, கமல�� உ0 அ>கி மிக7 

ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.20.21.1 

 H.டா விள கி� தகளி ெந= ேசா,த�� $தி�ம.9.20.21.2 

 P.டா0 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) #வன Kடா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

$தி�ம.9.20.21.3 

 மா.டா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ைக வ�த� தாேன $தி�ம.9.20.21.4 

 அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) உ0 உ�கி அ!வ� அர�&வ� $தி�ம.9.20.22.1 

 எ�#� உ�க இரா" பக$_ெப.(பக$_ெப.) ஏ��வ� $தி�ம.9.20.22.2 

 எ� ெபா� மணிைய இைறவைன ஈசைன� $தி�ம.9.20.22.3 

 தி�ப� க%"ப� தி���வ� தாேன $தி�ம.9.20.22.4 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

3வி�த� மாதவ $தி�ம.9.20.23.1 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

3வி�த� வா@ $தி�ம.9.20.23.2 

 வன�_ெப.(வந�_ெப.) வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

3வி�த� ம� உயி, $தி�ம.9.20.23.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) வி5��_வி.எ7.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உைர 

மா.ட� ��திேய $தி�ம.9.20.23.4 



 மாயைன நா% மன ெந/�_ெப.அ.(ெந/�_ெப.அ.) ேத, ஏறி" $தி�ம.9.21.01.1 

 ேபாயின நா/ அறியாேத #ல�#வ, $தி�ம.9.21.01.2 

 ேதய�� நா/�_ெப.எ7.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) தி5�� எ>க0 

ெச$வைன  $தி�ம.9.21.01.3 

 காயமி� நா*%ைட  க./ ெகா.ேடேன $தி�ம.9.21.01.4 

 ம�9� மைலேபா$ மத வாரண�தி� ேம$ $தி�ம.9.21.02.1 

 இ�னிைச பாட_3ைற.எ7.(பா/_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) இ��தவ, ஆ, எனி$ 

$தி�ம.9.21.02.2 

 ��னிய$ கால �த$வனா, நாம�ைத" $தி�ம.9.21.02.3 

 ப�னின, எ�ேற பா/ அறிவ Bேர $தி�ம.9.21.02.4 

 ��தினி� ��ைத �கி6 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஞாயி�ைற $தி�ம.9.21.03.1 

 எ�தைன வாேனா�� ஏ��� இைறவைன $தி�ம.9.21.03.2 

 அ�தைன  காணா� அர�& கி�ேற� ஏைனேயா, $தி�ம.9.21.03.3 

 பி�த� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�& ேப) கி�றாேர 

$தி�ம.9.21.03.4 

 #3�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) எ>க0 #.ணிய 

2,�தி $தி�ம.9.21.04.1 

 #3�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) எ>க0 ேபாதறி 

வாள� $தி�ம.9.21.04.2 

 #3�� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அ%யா, த>க0 

ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) $தி�ம.9.21.04.3 

 #3�� நி�றாைனேய ேபா�&_ஏவ.(ேபா�&_வி.) கி�ேறேன $தி�ம.9.21.04.4 

 Pத  க.ணா%யி$ #3�தில� ேபா�ள� $தி�ம.9.21.05.1 



 ேவத  க.ணா%யி$ ேவேற ெவளி"ப/ $தி�ம.9.21.05.2 

 நBதி  க.ணா% நிைனவா, மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா5.) உள� 

$தி�ம.9.21.05.3 

 கீத  க.ணா%யி$ ேக*/_வி.எ7.(ேக0_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�ேறேன $தி�ம.9.21.05.4 

 நாம� ஓ, ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஓ�மி� நாதைன $தி�ம.9.21.06.1 

 ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) ஓ, ஆயிர�� உ0ேள இைசவ B,க0 $தி�ம.9.21.06.2 

 ஓம� ஓ, ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஓத வ$லா, 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $தி�ம.9.21.06.3 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ஓ, ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க./ ஒழி�தாேர 

$தி�ம.9.21.06.4 

 நானாவித� ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நா/மி� ந�திைய 

$தி�ம.9.21.07.1 

 ஊனா, கமல�தி� ஊ/ ெச�&_வி.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

அ"#ற� $தி�ம.9.21.07.2 

 வாேனா, உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) வழி" பட மீ.டபி� $தி�ம.9.21.07.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆர_3ைற.எ7.(ஆ,_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) உ./ 

ெதவி*ட�� ஆேம $தி�ம.9.21.07.4 

 வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அ%யா, க*3 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) $தி�ம.9.21.08.1 

 இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) ஆதி இைமயவ, ேவ.%9� $தி�ம.9.21.08.2 

 )�தர மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) �ழனி ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) அ$ல� 

$தி�ம.9.21.08.3 



 அ�தர வான�தி� அ"#ற� ஆேம $தி�ம.9.21.08.4 

 ம.ணி$_ெப.(ம._ெப.+இ$_இட.ேவ.) 

கல>கிய_ெப.எ7.(கல>3_வி.+இ_இ.கா.+அ_3ைற.எ7.3றி.) நB, ேபா$ மனித,க0 

$தி�ம.9.21.09.1 

 எ.ணி$ கல>கி_வி.எ7.(கல>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) இைறவ� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) எ�னா, $தி�ம.9.21.09.2 

 உ.ணி$ 3ள�தி� �க��_வி.எ7.(�க_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஒ�பா$ ைவ��� $தி�ம.9.21.09.3 

 ெத.ணி$ ப/�த_ெப.எ7.(ப/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) ஆேம 

$தி�ம.9.21.09.4 

 ெம=� தவ�தாைன 

வி��#�_ெப.எ7.(வி��#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ஒ�வ, 3  

$தி�ம.9.21.10.1 

 ைக� தல� ேச,த� ெந$லி  கனி 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.21.10.2 

 )�தைன� H= ெநறியா= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ேதவ,க0_ெப.(ேதவ,_ெப.+க0_ப�.) $தி�ம.9.21.10.3 

 அ�தைன நா% அைம�� ஒழி�ேதேன $தி�ம.9.21.10.4 

 அைம�� ஒழி�ேத� அளD இ$ #க6 ஞான� $தி�ம.9.21.11.1 

 சைம�� ஒழி�ேத� த/ மா�ற� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) இ$ைல 

$தி�ம.9.21.11.2 

 #ைக�� எ!� Pதல� #.ணிய� 

ந.ணி_வி.எ7.(ந.M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.21.11.3 

 வைக�� ெகா/ கி�ற வ0ள�� ஆேம $தி�ம.9.21.11.4 



 வ0ள$ தைலவைன வான ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) நாடைன $தி�ம.9.21.12.1 

 ெவ0ள" #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) சைட ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) �த$வைன  

$தி�ம.9.21.12.2 

 க0ள" ெப�ம க0 கா.ப, ெகாேலா எ�& $தி�ம.9.21.12.3 

 உ0ள�தி� உ0ேள ஒளி�� இ���_வி.எ7.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஆGேம $தி�ம.9.21.12.4 

 ஆG� மல," பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கடDைள $தி�ம.9.21.13.1 

 நாG� வழிப*/ ந�ைம@0 நி�றவ, $தி�ம.9.21.13.2 

 ேகாG� விைன@� 

அ& 3�_ெப.எ7.(அ&_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

35சிலி� $தி�ம.9.21.13.3 

 வாG� மன� ெதா/� ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஒழி�ேதேன $தி�ம.9.21.13.4 

 வி��பி$ அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ% வ Bர )வ, க� 

$தி�ம.9.21.14.1 

 ெபா��தி$ அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ% #.ணிய ேலாக� 

$தி�ம.9.21.14.2 

 தி��தி$ அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ% தB,�த�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.21.14.3 

 வ��தி_வி.எ7.(வ���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) அ% 

வா6�த_3ைற.எ7.(வா6��_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) வ$லா, ேக $தி�ம.9.21.14.4 

 வானக� ஊ/ அ&�தா� இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) உலகினி$ 

$தி�ம.9.21.15.1 



 தானக� இ$லா� தனி ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேபாதக� $தி�ம.9.21.15.2 

 கானக வாைழ  கனி Fக,�� உ0 உ&� $தி�ம.9.21.15.3 

 பானக7 ேசாதிைய" ப�றி நி�ேறேன $தி�ம.9.21.15.4 

 விதி அ� ேமைல அமர, 

உைற@�_ெப.எ7.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.21.16.1 

 பதி அ� பா= #ன$_ெப.(#ன$_ெப.) க>ைக@� உ./ $தி�ம.9.21.16.2 

 �தி அ� ெதா$விைன" ப�& அ&வி 3� $தி�ம.9.21.16.3 

 பதி அ� அIவி*ட அ�த�� ஆேம $தி�ம.9.21.16.4 

 ேம$ அ� வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) கீ6 அ� மாதவ, $தி�ம.9.21.17.1 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) இட, மா9ட, கீ6 அ� மாதன� $தி�ம.9.21.17.2 

 கா� அ� <விள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கம6 சைட $தி�ம.9.21.17.3 

 ஆன� ெச=@�_ெப.எ7.(ெச=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) எ� ஆ, உயி, 

தாேன $தி�ம.9.21.17.4 

 K!� க�>_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) நJ)_ெப.(நJ)_ெப.) 

உ.ட க.டைன $தி�ம.9.21.18.1 

 ஏ!� இர.%�� ஈச� பிற"# இலி $தி�ம.9.21.18.2 

 யா!� )ைன@� அடவி@� அ>3 உள� $தி�ம.9.21.18.3 

 வா!� எ!�� ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) ம�ன9� ஆேம $தி�ம.9.21.18.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அ� ஒ�� ம._ெப.(ம._ெப.) ஒ�� உய, கா�ைற 

$தி�ம.9.21.19.1 

 அல, கதி, அ>கி ஒ�� ஆதி" பிரா9� $தி�ம.9.21.19.2 



 நிலவிய மா �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) நB, ஒ�� மீ.ட7 $தி�ம.9.21.19.3 

 ெசலD ஒ�� அம, திைக� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிராேன $தி�ம.9.21.19.4 

 ப5) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 உள� அ>கி 

அ� க� $தி�ம.9.21.20.1 

 ப5) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 உள� மா�த�� 

ஈச� $தி�ம.9.21.20.2 

 ப5) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 உள� மாமதி 

ஞான" $தி�ம.9.21.20.3 

 ப5) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) த�னில� பா5 3� 

ஆேற $தி�ம.9.21.20.4 

 அ�த� கட��� அ� அ�வா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.21.21.1 

 ப�த உலகினி$ கீேழா, ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) 

$தி�ம.9.21.21.2 

 த�த_ெப.எ7.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உல3_ெப.(உல3_ெப.) எ>3� 

தாேன பராபர� $தி�ம.9.21.21.3 

 வ��_வி.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) பைட கி�ற 

மா.#_ெப.(மா.#_ெப.) அ� ஆேம $தி�ம.9.21.21.4 

 ��த.ட வ Bர.டேம �% 

ஆயி9�_நி.எ7.(ஆ=_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.+உ�_சா5.) $தி�ம.9.21.22.1 

 அ�த� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ6 என"ப/� 

$தி�ம.9.21.22.2 

 அ�தனி� பாதாள� அளD உ0ள_ெப.அ.(உ0_ெப.) 

ேசவ%_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ%_ெப.) $தி�ம.9.21.22.3 



 ம�த, அதைன மகி6��_வி.எ7.(மகி6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உணராேர 

$தி�ம.9.21.22.4 

 ஆதி" பிரா� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பிரா� அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அக$ 

இட7 $தி�ம.9.21.23.1 

 ேசாதி" பிரா� )ட, 2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஒளியா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.21.23.2 

 ஆதி" பிரா� அ.ட�� அ"#ற� கீ6 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) $தி�ம.9.21.23.3 

 ஆதி" பிரா� ந/ ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.9.21.23.4 

 அ.ட� கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

உய,��_வி.எ7.(உய,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

ஓ>3�_ெப.எ7.(ஓ>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ெப�ைமய� 

$தி�ம.9.21.24.1 

 பி.ட�_ெப.(பி.ட�_ெப.) கட�த_ெப.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பிறவி7 சி&ைமய� $தி�ம.9.21.24.2 

 ெதா.ட, நட�த_ெப.எ7.(நட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) கைன 

கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) கா. ெதா&� $தி�ம.9.21.24.3 

 ெதா.ட,க0 H= ெநறி H>கி நி�றாேன $தி�ம.9.21.24.4 

 உலD ெச= ேநா க� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

Kழ_3ைற.எ7.(K6_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) $தி�ம.9.21.25.1 

 நில �!� எ$லா நிைற�தன� ஈச� $தி�ம.9.21.25.2 

 பல �!� எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) பைட�தன� ��ேன $தி�ம.9.21.25.3 



 #ல� உ! ெபா� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.9.21.25.4 

 பரா பர� ஆகி" ப$ ஊழிக0 ேதா&� $தி�ம.9.21.26.1 

 பரா பர� ஆ= இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) அக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) தா>கி� 

$தி�ம.9.21.26.2 

 தரா பர� ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

உணரா,_வி.�.(உண,_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$தி�ம.9.21.26.3 

 நிரா பர� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நிைற��_வி.எ7.(நிைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.9.21.26.4 

 ேபா�&�_ெப.எ7.(ேபா�&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) தாேன 

பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) இ$ைல $தி�ம.9.21.27.1 

 ஊ�ற�� ஓைச@� ஓைச ஒ/ க�� $தி�ம.9.21.27.2 

 ேவ�& உட$_ெப.(உட$_ெப.) தா�_த�.).(தா�_த�.).) எ�ற� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெத=வ�_ெப.(ெத=வ�_ெப.) ஆ� $தி�ம.9.21.27.3 

 கா�ற� ஈச� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.9.21.27.4 

 திைக அைன��� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா5.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ..ஒ�.) 

ஆகி�_நி.எ7.(ஆ3_வி.+இ�_நி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.21.28.1 

 மிைக அைன��� ெசா$ல_3ைற.எ7.(ெசா$_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) ேவ.டா 

மனிதேர $தி�ம.9.21.28.2 

 #ைக அைன��� #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) அ>கியி$ </ $தி�ம.9.21.28.3 



 �ைகஅைன��� எ>க0 ஆதி" பிராேன $தி�ம.9.21.28.4 

 கைல ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 2�&� 

கட��_வி.எ7.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ"பா$ 

நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.21.29.1 

 தைலவைன நா/மி� த��வ நாத� $தி�ம.9.21.29.2 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) இ$ைல வி.ணவ ேரா/� உைர"ப� $தி�ம.9.21.29.3 

 நைர இ$ைல உ0G&� உ0ளவ� தாேன $தி�ம.9.21.29.4 

 ப%கா$ பிரம� ெச= பாச� அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.21.30.1 

 ெந%யா� 3&ைம ெச= ேநச� 

அ&��7_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.+7_ஒ�.) $தி�ம.9.21.30.2 

 ெச%யா, தவ�தினி$ ெச= ெதாழி$_ெப.(ெதாழி$_ெப.) 

நB கி_வி.எ7.(நB 3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.21.30.3 

 அ%ேயைன உ=ய_3ைற.எ7.(உ=_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) 

ைவ��_வி.எ7.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ�#_ெப.(அ�#_ெப.) 

ெகா.டாேன $தி�ம.9.21.30.4 

 ஈச� எ�& எ*/� திைச@� இய>கின $தி�ம.9.21.31.1 

 ஓைசயினி�& எ! ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) உல"# இலி $தி�ம.9.21.31.2 

 ேதச� ஒ�&_ெப.(ஒ�&_ெப.) ஆ>ேக ெச!� க.ட� ஒ�ப�� $தி�ம.9.21.31.3 

 வாச மல, ேபா$ ம�வி நி�றாேன $தி�ம.9.21.31.4 

 இ$ல9� அ$ல� உள� அ$ல� எ� இைற $தி�ம.9.21.32.1 

 க$ல� ெநJச�_ெப.(ெநJச�_ெப.) பிள�தி/� கா*சிய� $தி�ம.9.21.32.2 

 ெதா$ைலய� Hய� �ள கில� H= மணி_ெப.(மணி_ெப.) $தி�ம.9.21.32.3 



 ெசா$ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ேசாதி 

ெதாட,��_வி.எ7.(ெதாட,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.9.21.32.4 

 உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) ஒ/>3� #ற�� உG� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ9� $தி�ம.9.21.33.1 

 க0ள� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) கம6 சைட ந�தி@� $தி�ம.9.21.33.2 

 வ0ள$ ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) வழ க� ெச=வா,க0 த� $தி�ம.9.21.33.3 

 அ0ள$_ெப.(அ0ள$_ெப.) கடைல 

அ&��_வி.எ7.(அ&_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.9.21.33.4 

 மா& எதி, வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தானவ, நா0_ெப.(நா0_ெப.) ெதா&� 

$தி�ம.9.21.34.1 

 <&த$ ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 3ைர 

கழ$_ெப.(கழ$_ெப.) நா/வ, $தி�ம.9.21.34.2 

 ஊ&வ, உ0ள��_ெப.(உ0ள�_ெப.+அ��_சா5.) அக��� #ற��G� 

$தி�ம.9.21.34.3 

 ேவ& ெச=�_வி.எ7.(ெச=_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஆ>ேக விள 3 ஒளி 

ஆேம $தி�ம.9.21.34.4 

 வி.ணி�� வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) ெவளி 

இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) ேமனிய� $தி�ம.9.21.35.1 

 க.ணி�� வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

#ல�_ெப.(#ல�_ெப.) அ$ல� கா*சிய� $தி�ம.9.21.35.2 

 ப.ணினி$ வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ$ல� பா�ைமய� $தி�ம.9.21.35.3 

 எ. இ$ ஆன�த�� எ>க0 பிராேன $தி�ம.9.21.35.4 



 உ�தம� எ>3� 

உக 3�_ெப.எ7.(உக_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) $தி�ம.9.21.36.1 

 நி�தில7 ேசாதிய� நBல  க�ைமய� $தி�ம.9.21.36.2 

 எ�தைன கால�� எ.Mவ, ஈசைன7 $தி�ம.9.21.36.3 

 சி�த, அமர,க0 ேத,��_வி.எ7.(ேத,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அறியாேர 

$தி�ம.9.21.36.4 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) பல எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ�.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) ஈச� $தி�ம.9.21.37.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) பல எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ�.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $தி�ம.9.21.37.2 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) பல எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ�.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) அI_)*.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) $தி�ம.9.21.37.3 

 #ற�_ெப.(#ற�_ெப.) பல காணி9� 

ேபா�ற_3ைற.எ7.(ேபா�&_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) கிலாேர $தி�ம.9.21.37.4 

 இ>3 நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அ>3 

நினறன�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ப�.) எ>3 

உள� $தி�ம.9.21.38.1 

 ெபா>கி_வி.எ7.(ெபா>3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) #வனா பதி #.ணிய� 

$தி�ம.9.21.38.2 

 க>3$_ெப.(க>3$_ெப.) நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

கதி, மா மதி ஞாயி&_ெப.(ஞாயி&_ெப.) $தி�ம.9.21.38.3 



 எ>3� நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபா$ இைற தாேன $தி�ம.9.21.38.4 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) அ� வா@ேம உ�தம� ஆ@� $தி�ம.9.21.39.1 

 உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) அ� F. அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) எ� ெப�மாைன" 

$தி�ம.9.21.39.2 

 #ண,D_ெப.(#ண,D_ெப.) அ� வா@� #$லிய� ஆ@� $தி�ம.9.21.39.3 

 உண, உட$_ெப.(உட$_ெப.) அ.ட�� 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன $தி�ம.9.21.39.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வலியா$ உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ!� த5�தவ� 

$தி�ம.9.21.40.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வலியாேல அMவி9� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஒ=ய� $தி�ம.9.21.40.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வலியா� மைல எ*%9� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

சாரா� $தி�ம.9.21.40.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) வலியாேல தட�_ெப.(தட�_ெப.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

ஆேம $தி�ம.9.21.40.4 

 ஏேனா, ெப�ைமய� ஆகி�� எ� இைற $தி�ம.9.21.41.1 

 ஊேன சி&ைம@0 உ0 கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>3 

உள� $தி�ம.9.21.41.2 

 வாேனா, அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) அளD அ$ல� 

மாேதவ� $தி�ம.9.21.41.3 

 தாேன அறி@�_வி.�.(அறி_வி.=_இ.இ.கா.+உ�_பட,.ஒ�.) தவ�தி� அளேவ 

$தி�ம.9.21.41.4 



 பி.டா$ அ� வி�தி$ எ!�த_ெப.எ7.(எ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

ெப��ைள 3 $தி�ம.9.21.42.1 

 உ.டா$ அ� காய��  3திைர_ெப.(3திைர_ெப.) ப!�த� $தி�ம.9.21.42.2 

 உ.டன, உ.டா, உண,D_ெப.(உண,D_ெப.) இலா 2ட,க0 $தி�ம.9.21.42.3 

 பி.ட�� உ*ப*/" பிண>3 கி�றா,கேள $தி�ம.9.21.42.4 

 ஏ@� சிவ ேபாக� ஈ� அ�றி ஓ, ஒளி $தி�ம.9.22.01.1 

 ஆ@� அறிைவ@� மாயா உபாதியா$ $தி�ம.9.22.01.2 

 ஏய ப5ய_3ைற.எ7.(ப5_வி.+அ_3ைற.எ7.3றி.) #5@� தன� 

எ=��_ெப.எ7.(எ=�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.22.01.3 

 சா@� தன� வியா பக� தாேன $தி�ம.9.22.01.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அறி�த_ெப.எ7.(அ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) ெபா�0_ெப.(ெபா�0_ெப.) நாட 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ$ைல $தி�ம.9.22.02.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) அ>ேக 

வழி@ற வி�மி/� $தி�ம.9.22.02.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0ேள 

உயி, கி�ற ஒ._ெப.அ.(ஒ0_ெப.அ.) )ட, $தி�ம.9.22.02.3 

 தா�_த�.).(தா�_த�.).) அறி��_வி.எ7.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

எ>3� தைல" பட$ ஆேம $தி�ம.9.22.02.4 

 கட$_ெப.(கட$_ெப.) இைட வா6கி�ற ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) 

உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா5.) $தி�ம.9.22.03.1 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) இைட வா6D 

ெகா./_வி.எ7.(ெகா0_வி.+.*_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ0 ஒளி நா% 

$தி�ம.9.22.03.2 



 உட$_ெப.(உட$_ெப.) இைட ைவகி�ற உ0 உ& ேதவைன  $தி�ம.9.22.03.3 

 கடலி� மலி திைர  காண�� ஆேம $தி�ம.9.22.03.4 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) )ட, 2�றி9� உ0 ஒளி ஆகி� $தி�ம.9.22.04.1 

 ெத5��_வி.எ7.(ெத5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உடலா= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிரா9� $தி�ம.9.22.04.2 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) )ட, வி*%*/ இக$ இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

எ$லா�_ெப.(எ$லா�_ெப.) $தி�ம.9.22.04.3 

 ப5��_வி.எ7.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உட� ேபாகி�ற ப$ 

ேகாைர_ெப.(ேகாைர_ெப.) ஆேம $தி�ம.9.22.04.4 

 உ&தியி� உ0 வ�த_ெப.எ7.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) உ0 விைன" 

ப*/ $தி�ம.9.22.05.1 

 இ&தியி� வ B6�தா, இரண� அ� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.22.05.2 

 சி&தியி� உ0 ஒளி தி"பிய 2,�தி $தி�ம.9.22.05.3 

 ெப&தியி� ேமேலா, ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) )ட, ஆேம $தி�ம.9.22.05.4 

 ப�றி� உ0ேள பர� ஆய பர� )ட, $தி�ம.9.22.06.1 

 ��றி9� ��றி_வி.எ7.(��&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) �ைள  கி�ற 

2�&_ெப.(2�&_ெப.) ஒளி $தி�ம.9.22.06.2 

 ெந�றியி� உ0ேள நிைனவா= நிைல த� $தி�ம.9.22.06.3 

 ம�றவ� ஆ= நி�ற_ெப.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) தாேன $தி�ம.9.22.06.4 

 ேதவ9� ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) திைச திைச 

ப��G� $தி�ம.9.22.07.1 



 ஏவ9� ஆ� வி5 நB, உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏைழ@� $தி�ம.9.22.07.2 

 ஆவ9� ஆ� அம,��_வி.எ7.(அம,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) எ>3� 

உலகி9� $தி�ம.9.22.07.3 

 நாவ9� ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) நவி�& கி�றாேன 

$தி�ம.9.22.07.4 

 ேநா 3�_ெப.(ேநா 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க�ட� ெநா% ஏ6 

உலைக@� $தி�ம.9.22.08.1 

 கா 3�_ெப.எ7.(கா_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) அவனி� 

தைலவ9� அ>3 உள $தி�ம.9.22.08.2 

 நB 3�_ெப.எ7.(நB 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) விைன எ� நிமல� 

பிற"# இலி $தி�ம.9.22.08.3 

 ேபா 3� வரD� #ணர வ$லாேன $தி�ம.9.22.08.4 

 ெச!� சைடய� ெச�ெபாேன 

ஒ 3�_ெப.எ7.(ஒ 3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$தி�ம.9.22.09.1 

 ஒழி�தன வா@ ஒ�>3ட� 

</�_ெப.எ7.(</_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.22.09.2 

 கழி�தில� எ>3� பிற"# இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) ஈச� 

$தி�ம.9.22.09.3 

 ஒழி�தில� ஏ! உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஒ�� நி�றாேன $தி�ம.9.22.09.4 

 #லைமயி� நா�ற�_ெப.(நா�ற�_ெப.) இ$ #.ணிய� எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) 

$தி�ம.9.22.10.1 

 நலைமயி� ஞான வழ க�� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.22.10.2 



 விலைமயி$ ைவ��ள ேவதிய, <&� $தி�ம.9.22.10.3 

 பலைமயி$ எ>3� பர��_வி.எ7.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.9.22.10.4 

 வி.ணவ� ஆ= உல3_ெப.(உல3_ெப.) ஏ! 3� ேம$ உள� $தி�ம.9.22.11.1 

 ம.ணவ� ஆ= வல� K6 கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஏ! 3� $தி�ம.9.22.11.2 

 த.ணவ� ஆ= அ� த�ைமயி� நி�ப� ஓ, $தி�ம.9.22.11.3 

 க.ணவ� ஆகி  கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) நி�றாேன 

$தி�ம.9.22.11.4 

 நினறன�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ப�.) மாெலா/ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) �க� தா�_த�.).(தா�_த�.).) 

ஆகி_வி.எ7.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ7.3றி.) $தி�ம.9.22.12.1 

 நினறன�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ப�.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) நில�_ெப.(நில�_ெப.) கீெழா/ ேம$ என $தி�ம.9.22.12.2 

 நினறன�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ப�.) 

தா�_த�.).(தா�_த�.).) ெந/_ெப.அ.(ெந/_ெப.அ.) மா$ வைர ஏ6 

கட$_ெப.(கட$_ெப.) $தி�ம.9.22.12.3 

 நினறன�_வி.�.(நி$_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட,.ப�.) தாேன 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) கனி ஆேய $தி�ம.9.22.12.4 

 #வனா பதி மி3 #.ணிய� எ�ைத_ெப.(எ�ைத_ெப.) $தி�ம.9.22.13.1 

 அவேன உலகி$ அட, ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பாக� $தி�ம.9.22.13.2 

 அவேன அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) பல சீவ9� 

ஆ3�_ெப.எ7.(ஆ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) $தி�ம.9.22.13.3 

 அவேன இைற என மா$ உ�ற_ெப.எ7.(உ&_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ7.3றி.) வாேற 

$தி�ம.9.22.13.4 



 உ0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) ஒளி�� உலவா" 

பிராண9� $தி�ம.9.22.14.1 

 வி._ெப.(வி._ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வி5கதி,7 

ெச$வ9� $தி�ம.9.22.14.2 

 ம._ெப.(ம._ெப.) நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இய>3�_ெப.எ7.(இய>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) வா@D� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) 

$தி�ம.9.22.14.3 

 க. நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இல>3�_ெப.எ7.(இல>3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��தவ� தாேன 

$தி�ம.9.22.14.4 

 எ.M� எ!��� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

ெசய$_ெதா.ெப.(ெச=_வி.+அ$_ெதா.ெப.3றி.) அIவழி" $தி�ம.9.22.15.1 

 ப.M� திற9� பைட�த பரமைன  $தி�ம.9.22.15.2 

 க.ணி$ கவ��_ெப.எ7.(கவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) க��தி$ 

அ� இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) $தி�ம.9.22.15.3 

 உ0 நி�&_வி.எ7.(நி$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) உ� கி ஓ, ஆய�� 

ஆேம $தி�ம.9.22.15.4 

 இ� கி�ற எ. திைச அ.ட� பாதாள� $தி�ம.9.22.16.1 

 உ� ெகா/ த�_பதி.ெப.(த�_தி5.) ந/ ஓ>க இI_)*.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ�.) 

வ.ண�_ெப.(வ.ண�_ெப.) $தி�ம.9.22.16.2 

 க� ெகா/ எ>3� கல��_வி.எ7.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ7.3றி.) 

இ��தாேன $தி�ம.9.22.16.3 



 தி�  ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ைவ�த ெச!� சைடயாேன 

$தி�ம.9.22.16.4 

 பலDட� ெச�ற_ெப.எ7.(ெச$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ7.3றி.) 

அ"_)*.(அ_பதி.ெப.+"_ஒ�.) பா, �!� ஈச� $தி�ம.9.22.17.1 

 ெசலD அறிவா, இ$ைல ேசய� அணிய� $தி�ம.9.22.17.2 

 அைலD இல�_3றி.வி.�.(இ$_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) ச>கர� ஆதி எ� ஆதி 

$தி�ம.9.22.17.3 

 பல இல� ஆ= 

நி�3�_ெப.எ7.(நி$_வி.+  _ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ7.3றி.) பா�ைம 

வ$லாேன $தி�ம.9.22.17.4 

 அ� அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) ஆனவ� ஆதி" #ராண� $தி�ம.9.22.18.1 

 எ� அறியா_ெப.எ7.(அ5_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ7.3றி.) வைக நி�றவ� ஈச� 

$தி�ம.9.22.18.2 

 ெபா� அ� ஆன #வன>க0 எ*/� $தி�ம.9.22.18.3 

 இ�_பதி.ெப.(இ_)*.+�_பட,.ஒ�.) 

அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ�.) ந�தி எ>க0 பிராேன 

$தி�ம.9.22.18.4 

 நB�� நில9� வி)�# அ>கி மா�த� $தி�ம.9.22.19.1 

 H�� உட�#_ெப.(உட�#_ெப.) உ& ேசாதி@� ஆ= உள� $தி�ம.9.22.19.2 

 ேப�� பராபர� பிJஞக� எ� இைற $தி�ம.9.22.19.3 
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