
ஆ� எயி� ��	
 அழி�தா� அ� 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ஆசார.சி.பா.000.1 

 ஆ�ட��� தா�_த .!.(தா�_த .!.) 

அறி"த_ெப.எ�.(அ�_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா�திைரயா� ஆசார
 

$ஆசார.சி.பா.000.2 

 யா&
 அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அற� ஆய 

ம றவ ைற $ஆசார.சி.பா.000.3   

 ஆசார'ேகாைவ என� ெதா��தா�-த*ரா� $ஆசார.சி.பா.000.4  

 தி& வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ஆய திற�_ெப.(திற�_ெப.) வ+ கய�,�- 

$ஆசார.சி.பா.000.5 

 ெப&வாயி� ./ளி_ெப.(./ளி_ெப.) எ�பா� $ஆசார.சி.பா.000.6 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) அறித�_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெபாைற3ைடைம இ� ெசா�ேலா5 $ஆசார.001.1 

 இ�னாத எ6_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+6_ஒ .) உயி�'�
 ெச9யாைம 

க�விேயா5 $ஆசார.001.2 

 ஒ-:ர; ஆ ற அறித�_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) அறி;ைடைம 

$ஆசார.001.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) இன�தாேரா5 ந<ட� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_!<.+ஐ_பட�.ப�.) எ<5
 $ஆசார.001.4 

 ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆசார வி�� 

$ஆசார.001.5 

 பிற-: ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வா>'ைக_ெப.(வா>'ைக_ெப.) 

ெச�வ
_ெப.(ெச�வ
_ெப.) வன-:_ெப.(வன-:_ெப.) $ஆசார.002.1 

 நில' கிழைம மீ'@ ற
 க�வி ேநா9_ெப.(ேநா9_ெப.) 

இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) $ஆசார.002.2 

 இல'கண�தா� இ6_!<.(இ_பதி.ெப.+6_ஒ .) ெவ<5
 எ9�ப-எ�	
 

$ஆசார.002.3 



 ஒA'க
 பிைழயாதவ� $ஆசார.002.4 

 த'கைண ேவ/வி தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) க�வி இ" நா��
 $ஆசார.003.1 

 .- பா� ஒA'கினா� கா�� உ9'க உ9யா'கா� $ஆசார.003.2 

 எ-_!<.(எ_பதி.ெப.+-_ஒ .) பாB
 ஆகா ெக5
 $ஆசார.003.3 

 ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) யாம
_ெப.(யாம
_ெப.) �யி� 

எA"�_வி.எ�.(எA_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா�_த .!.(தா�_த .!.) 

ெச93
_ெப.எ�.(ெச9_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ஆசார.004.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அற.
_ெப.(அற
_ெப.+உ
_சா� ) 

ஒ+_ெப.அ.(ஒ/_ெப.அ.) ெபா&C
 சி"தி�� வா9வதி� $ஆசார.004.2 

 த"ைத3
 தா3
 ெத;A� 

எAக_வியD.வி...(எA_வி.+க_வியD.வி...�றி.) எ�பேத $ஆசார.004.3 

 ."ைதேயா� க+ட_ெப.எ�.(கா+_வி.++<_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) .ைற 

$ஆசார.004.4 

 எ�சிலா� த*+டா�-ப! பா�-பா� த* ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $ஆசார.005.1 

 உ�ச" தைலேயா5 இைவ_பதி.ெப.(இ_!<.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ப யாவ&
 

$ஆசார.005.2 

 தி<ப�தா� த*+டா- ெபா&/_ெப.(ெபா&/_ெப.) $ஆசார.005.3 

 எ�சிலா� ேநா'கா�-:ைல திDக/_ெப.(திDக/_ெப.) நா9_ெப.(நா9_ெப.) 

நாயி	 $ஆசார.006.1 

 அ�தக வ *>மீேனா5 இ6_!<.(இ_பதி.ெப.+6_ஒ .) ஐ"�
 ெத ெறன 

$ஆசார.006.2 

 ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) அறிவா� நாC
 

விைர"�_வி.எ�.(விைர_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ஆசார.006.3 

 எ�சி� பல;
 உள ம 	 அவ 	/ $ஆசார.007.1 

 இய'க
 இர+5
_ெப.(இர+5_ெப.+உ
_சா�.) இைணவிைழ�! 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $ஆசார.007.2 



 விைழ�! இைவ_பதி.ெப.(இ_!<.+ஐ_பட�.ப�.) எ�சி� இ" 

நா��_ெப.(நா��_ெப.) $ஆசார.007.3 

 நா� வைக எ�சிB
 ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) கைட-பி��� $ஆசார.008.1 

 ஓதா� உைரயா� வளராேர எF ஞா�	
 $ஆசார.008.2 

 ேமைதக/ ஆ�	வா� $ஆசார.008.3 

 நா/_ெப.(நா/_ெப.) அ"தி ேகா� 

தி�	_வி.எ�.(தி�_வி.+� _இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) க+ கழ*இ ெத9வ�ைத� 

$ஆசார.009.1 

 தா�_த .!.(தா�_த .!.) அறி3மா றா� ெத;A� 

எAக_வியD.வி...(எA_வி.+க_வியD.வி...�றி.) அ�� அ"தி $ஆசார.009.2 

 நி�	_வி.எ�.(நி�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெத;Aத� பழி 

$ஆசார.009.3 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) வழிபா5 த*' கனா_ெப.(கனா_ெப.) வாலாைம 

$ஆசார.010.1 

 உ+ட� கா�ற� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) கைளத� ஊ+ 

ெபாA�_ெப.(ெபாA�_ெப.) $ஆசார.010.2 

 ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) �யிேலா5 இைணவிைழ�! கீ> 

ம'க/_ெப.(ம'க/_ெப.) $ஆசார.010.3 

 ெம9 உற� ஏைன மய� உற� ஈ�-ஐ"�
 $ஆசார.010.4 

 ஐ3றா� ஆ5க_வியD.வி...(ஆ5_வி.+க_வியD.வி...�றி.) ந*� $ஆசார.010.5 

 உ5�� அலா� ந*� ஆடா� ஒ�	_ெப.(ஒ�	_ெப.) உ5�� உ+ணா� 

$ஆசார.011.1 

 உ5�த_ெப.எ�.(உ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

ந*&/ பிழியா� விA�த'கா� $ஆசார.011.2 

 ஒ�	_ெப.(ஒ�	_ெப.) உ5�� எ�	
 அைவ :கா� எ�பேத $ஆசார.011.3 



 ."ைதேயா� க+ட_ெப.எ�.(கா+_வி.++<_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) .ைற 

$ஆசார.011.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ+ெணயா� எ6_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+6_ஒ .) உ	-:
 த*+டா� 

$ஆசார.012.1 

 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) உ5�த_ெப.எ�.(உ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா!ணி3
 த*+டா� ெச&-: $ஆசார.012.2 

 �ைற எனிK
 ெகா/ளா�_வி...(ெகா/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

இர"�_வி.எ�.(இர_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ஆசார.012.3 

 ந*&/ நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) :�"� ேநா'கா� நில
_ெப.(நில
_ெப.) 

இரா_ெப.(இரா_ெப.) $ஆசார.013.1 

 கீறா� இரா_ெப.(இரா_ெப.) மர.
 ேசரா� இட� எனிK
 $ஆசார.013.2 

 ந*� ெத;டா� எ+ெண9 உைரயா� 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி� $ஆசார.013.3 

 ந*� ெத;டா� ேநா'கா� :ைல $ஆசார.013.4 

 ந*ரா5
 ேபா>தி� ெநறி- ப<டா� எF ஞா�	
 $ஆசார.014.1 

 ந*"தா� உமியா� திைளயா� விைளயாடா� $ஆசார.014.2 

 கா9"த� எனிK
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒழி"� ஆடாேர $ஆசார.014.3 

 ஆ9"த_ெப.எ�.(ஆ9_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அறிவினவ� $ஆசார.014.4 

 ஐ
 Lத
 பா�-பா� ப!_ெப.(ப!_ெப.) திDக/_ெப.(திDக/_ெப.) நாயி	 

$ஆசார.015.1 

 த
 Lத
 எ+ணா� இக>வாேன� த
 ெம9'க+ $ஆசார.015.2 

 ஐ
 Lத
 அ�ேற ெக5
 $ஆசார.015.3 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) உவா�தியா� தா9_ெப.(தா9_ெப.) 

த"ைத_ெப.(த"ைத_ெப.) த
.� $ஆசார.016.1 



 நிக� இ� �ரவ� இ6_!<.(இ_பதி.ெப.+6_ஒ .) ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_!<.+அ�_பட�.ப�.) இவைர� $ஆசார.016.2 

 ேதவைர� ேபால� ெத;A� 

எAக_வியD.வி...(எA_வி.+க_வியD.வி...�றி.) எ�பேத $ஆசார.016.3 

 யாவ&
 க+ட_ெப.எ�.(கா+_வி.++<_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநறி 

$ஆசார.016.4 

 �ரவ� உைர இக"�_வி.எ�.(இக_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச9யா�_வி...(ெச9_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) 

விரத
_ெப.(விரத
_ெப.) $ஆசார.017.1 

 �ைற3ைடயா� த*ர_�ைற.எ�.(த*�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மறவா� நிைற உவா 

$ஆசார.017.2 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேகாB
 தி�னா� மர
_ெப.(மர
_ெப.) �ைறயா� 

எ�பேத $ஆசார.017.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அறிவாள� �ணி; $ஆசார.017.4 

 ந*ரா� கா� கAவி வா9 Lசி ம+டல
 

ெச9�_வி.எ�.(ெச9_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ஆசார.018.1 

 உ+டாேர உ+டா� என-ப5வா� அ�லாதா� $ஆசார.018.2 

 உ+டா�ேபா� வா9 Lசி� ெச�வ� அ�_பதி.ெப.(அ_!<.+�_பட�.ஒ&.) 

எ5��' $ஆசார.018.3 

 ெகா+டா� அர'க� �றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ஆசார.018.4 

 காலி� ந*� ந*Dகாைம உ+�5க ப/ளி3
 $ஆசார.019.1 

 ஈர
_ெப.(ஈர
_ெப.) :லராைம ஏற க எ�பேத $ஆசார.019.2 

 ேப� அறிவாள� �ணி; $ஆசார.019.3 



 உ+MDகா� ேநா'�
_ெப.(ேநா'�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

திைச கிழ'�'க+ அம�"�_வி.எ�.(அம�_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ஆசார.020.1 

 ,Dகா� �ளDகாைம ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) 

இNஇ_வி.எ�.(இ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யா+5
 $ஆசார.020.2 

 பிறி� யா�
 ேநா'கா� உைரயா� ெத;A� 

ெகா+5_வி.எ�.(ெகா/_வி.++<_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ஆசார.020.3 

 உ+க உகா அைம ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) $ஆசார.020.4 

 வி&"தின�_ெப.(வி&"தின�_ெப.) ��ேதா� ப!_ெப.(ப!_ெப.) சிைற பி/ைள 

$ஆசார.021.1 

 இவ�'� ஊ+ ெகா5�� அ�லா� உ+ணாேர-எ�	
 $ஆசார.021.2 

 ஒA'க
 பிைழயாதவ� $ஆசார.021.3 

 ஒழி"த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைச3
 வழி.ைறயா� 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) $ஆசார.022.1 

 .க<5 வழி ஊ+ :க>"தா�_வி...(:க>_வி.+"�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

இக>"தா�_வி...(இக>_வி.+"�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ஆசார.022.2 

 .க<5 வழி க<�� பா5 $ஆசார.022.3 

 கிட"�_வி.எ�.(கிட_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ+ணா� 

நி�	_வி.எ�.(நி�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ+ணா� ெவ/ளிைட3
 

உ+ணா� $ஆசார.023.1 

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

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ+ணா� க<��ேம� உ+ணா� 

$ஆசார.023.2 

 இற"�_வி.எ�.(இற_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�	
 தி�ன க 

நி�	_வி.எ�.(நி�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ஆசார.023.3 

 .� �6வா� .� எழா� மி'� உறா� ஊணி�க+ $ஆசார.024.1 



 எ� ெபறிK
 ஆ ற வல
 இரா� த
மி� $ஆசார.024.2 

 ெப�யா� த
பா� இ&"த'கா� $ஆசார.024.3 

 ைக-பன எ�லா
_ெப.(எ�லா
_ெப.) கைட தைல_ெப.(தைல_ெப.) தி�தி-ப 

$ஆசார.025.1 

 ெம�!
 வைகயா� ஒழி"த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைட 

ஆக $ஆசார.025.2 

 �9'க .ைற வைகயா� ஊ+ $ஆசார.025.3 

 .தியவைர- ப'க�� ைவயா� விதி .ைறயா� $ஆசார.026.1 

 உ+பவ 	/ எ�லா
_ெப.(எ�லா
_ெப.) சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) 

கைட-பி��� $ஆசார.026.2 

 அ�பி� தி�யாைம ஆசார
 ந*Dகாைம $ஆசார.026.3 

 ப+பினா� ந*'க� கல
_ெப.(கல
_ெப.) $ஆசார.026.4 

 இழியாைம ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) 

உமி>"�_வி.எ�.(உமி>_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�சி� அற வா9 

$ஆசார.027.1 

 அ�ேயா5 ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) �ைட�� வ�; உைட�தா $ஆசார.027.2 

 .' கா� ����� �ைட�� .க��_ெப.(.க
_ெப.+அ��_சா�.) உ	-: 

$ஆசார.027.3 

 ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வைகயா� 

விர�_ெப.(விர�_ெப.) உ	�தி வா9Lச� $ஆசார.027.4 

 மி'கவ� க+ட_ெப.எ�.(கா+_வி.++<_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநறி 

$ஆசார.027.5 

 இ& ைகயா� த+ண*� ப&கா� ஒ&_ெப.அ.(ஒ&_ெப.அ.) ைகயா� $ஆசார.028.1 

 ெகா/ளா�_வி...(ெகா/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ெகாடாஅ� �ரவ�'� 

இ& ைக $ஆசார.028.2 



 ெசாறியா� உட
:_ெப.(உட
:_ெப.) ம5�� $ஆசார.028.3 

 அ"தி- ெபாA�_ெப.(ெபாA�_ெப.) கிடவா� நடவாேர $ஆசார.029.1 

 உ+ணா� ெவ�ளா� விள'� இகழா� .� அ"தி $ஆசார.029.2 

 அ�� உ+5 அடDக� வழி $ஆசார.029.3 

 கிட'�Dகா� ைக @-பி� ெத9வ
_ெப.(ெத9வ
_ெப.) ெத;A� $ஆசார.030.1 

 வட'ெகா5 ேகாண
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவயா� மீ'ேகா/ $ஆசார.030.2 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) ெகா5�� ேச�த�_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

வழி $ஆசார.030.3 

 இ& ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) பா�-பா� இைட ேபாகா� �
மிK
 $ஆசார.031.1 

 மி'கா� வA�தி� ெத;A� 

எAக_வியD.வி...(எA_வி.+க_வியD.வி...�றி.) ஒ-பா�'� $ஆசார.031.2 

 உட� ெச�க_வியD.வி...(ெச�_வி.+க_வியD.வி...�றி.) 

உ/ள
_ெப.(உ/ள
_ெப.) உவ"�_வி.எ�.(உவ_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ஆசார.031.3 

 :�_ெப.(:�_ெப.) ைபD@> ஆ-பி !டைல வழி த*��த
 $ஆசார.032.1 

 ேதவ�ல
 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ஆ� நிைல ெவ+பலி எ�	 $ஆசார.032.2 

 ஈ�-ஐ"தி�க+M
 உமி>ேவா5 இ& :லK
 $ஆசார.032.3 

 ேசாரா�-உண�; உைடயா� $ஆசார.032.4 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெத � ேநா'கா� இரா_ெப.(இரா_ெப.) வட'� ேநா'கா� 

$ஆசார.033.1 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெப9யா� த*யிK/ ந*� $ஆசார.033.2 

 ப��� திைச3
 மன�தா� மைற�தபி� $ஆசார.034.1 

 அ"தர�� அ�லா� உமிேவா5 இ& :லK
 $ஆசார.034.2 

 இ"திர_ெப.அ.(இ"திர�_ெப.) தான
 ெபறிK
 இகழாேர $ஆசார.034.3 



 த"திர�� வா>�
 எ�பா� $ஆசார.034.4 

 நைடவர; ந*ரக�� நி�	_வி.எ�.(நி�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா9Lசா� $ஆசார.035.1 

 வழி நிைல ந*&/C
 Lசா� மன�தா� $ஆசார.035.2 

 வைர"� ெகா+5_வி.எ�.(ெகா/_வி.++<_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ல� 

Lசா� கல�தினா� $ஆசார.035.3 

 ெப9 L�!� சீரா� எனி� $ஆசார.035.4 

 !ட� இைட- ேபாகா� !வ�ேம� உமியா� $ஆசார.036.1 

 இட� எனிK
 மா!ணி த
 கீ> ேம� 

ெகா/ளா�_வி...(ெகா/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ஆசார.036.2 

 பைட வ�K
 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) உைற-ப- ேபாகா� 

$ஆசார.036.3 

 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) இைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உதிராேர எ�	
 

$ஆசார.036.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) அறி கா<சியவ� $ஆசார.036.5 

 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) மைன க/ கள;_ெப.(கள;_ெப.) O�_ெப.(O�_ெப.) 

ெகாைலேயா5 $ஆசார.037.1 

 அற� அறி"தா� இ6_!<.(இ_பதி.ெப.+6_ஒ .) ஐ"�
 ேநா'கா�-திற� இல� 

எ�	 $ஆசார.037.2 

 எ/ள- ப5வ,உ
 அ�றி நிரய��� $ஆசார.037.3 

 ெச�;ழி உ9�தி5தலா� $ஆசார.037.4 

 ெபா9 �றைள ெவௗவ�_ெதா.ெப.(ெவௗ;_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) அA'கா	 

இைவ_பதி.ெப.(இ_!<.+ஐ_பட�.ப�.) நா��
 $ஆசார.038.1 

 ஐய
 த*� கா<சியா� சி"தியா� சி"தி-பி� $ஆசார.038.2 

 ஐய
 :�வி�� அ& நிரய�� உ9�தி5
 $ஆசார.038.3 



 ெத9வ.
 ெச 	வி5
 $ஆசார.038.4 

 தம'� எ�	 உைல ஏ றா� த
ெபா&<5 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 

ெகா/ளா�_வி...(ெகா/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ஆசார.039.1 

 அ5'கைள எ�சி� படாஅ� மைன- பலி $ஆசார.039.2 

 ஊ<�னைம க+5 உ+க ஊ+ $ஆசார.039.3 

 உய�"ததி� ேம� இரா� உ/ அழி;_ெப.(அழி;_ெப.) 

ெச9யா�_வி...(ெச9_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) $ஆசார.040.1 

 இற"�_வி.எ�.(இற_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�னா ெச9த'கைட��
 

�ரவ� $ஆசார.040.2 

 இளD_ெப.அ.(இள
_ெப.அ.) கிைளக/ 

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

இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா�.) $ஆசார.040.3 

 க+ எ�சி� க+ ஊ<டா� காெலா5 கா� ேதயா� $ஆசார.041.1 

 :+ணிய
 ஆய தைலேயா5 உ	-: உ	�த $ஆசார.041.2 

 Q+ணிய_ெப.எ�.(Q+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) R� உண�வினா� 

$ஆசார.041.3 

 த*+டா நா/_ெப.(நா/_ெப.) ." நாC
 ேநா'கா� ந*� ஆ�யபி� $ஆசார.042.1 

 ஈ�-ஆ	 நாC
 இகவ க எ�பேத $ஆசார.042.2 

 ேப� அறிவாள� �ணி; $ஆசார.042.3 

 உ�சிஅ
 ேபா>ேதா5 இைட யாம
_ெப.(யாம
_ெப.) ஈ�-அ"தி $ஆசார.043.1 

 மி'க_ெப.அ.(மி'க_ெப.அ.) இ& ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) நாேளா5 உவா�திதி 

நா/_ெப.(நா/_ெப.) $ஆசார.043.2 

 அ<டமி3
 ஏைன- பிற"த_ெப.எ�.(பிற_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா/_ெப.(நா/_ெப.) இ6_!<.(இ_பதி.ெப.+6_ஒ .) அைன��
 $ஆசார.043.3 

 ஒ<டா�-உட� உைறவி�க+ $ஆசார.043.4 



 நாழி மைணேம� இ�யா� மைண கவிழா� $ஆசார.044.1 

 ேகா� கைட3/ வி�யா� கைட�தைல $ஆசார.044.2 

 ஓரா� க<�� படாஅ� அறியாதா� $ஆசார.044.3 

 த
 தைல'க+ நி�லாவிட� $ஆசார.044.4 

 �ைட-ப
 �க<கா5 :�_ெப.(:�_ெப.) இத>_ெப.(இத>_ெப.) ெச�த� 

$ஆசார.045.1 

 க&D_ெப.அ.(க&ைம_ெப.) கல
_ெப.(கல
_ெப.) க<�� கிழி"ததேனா5 

ஐ"�
 $ஆசார.045.2 

 பர-ப க ப"தரக�� $ஆசார.045.3 

 கா<5' கைள"�_வி.எ�.(கைள_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கல
_ெப.(கல
_ெப.) கழ*இ இ�ல�ைத $ஆசார.046.1 

 ஆ-பி ந*� எD�
 ெதளி��_வி.எ�.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

சி	காைல $ஆசார.046.2 

 ந*�� சா� கரக
 நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மல� 

அணி"�_வி.எ�.(அணி_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ஆசார.046.3 

 இ�ல
 ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ5-பிK/ த*- 

ெப9க_வியD.வி...(ெப9_வி.+க_வியD.வி...�றி.) $ஆசார.046.4 

 ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) உற� ேவ+5வா� $ஆசார.046.5 

 அ<டமி3
 ஏைன உவா;
 பதினா��
 $ஆசார.047.1 

 அ-_!<.(அ_பதி.ெப.+-_ஒ .) Lமி கா-பா�'� உ	க+M
 

மி'க_ெப.அ.(மி'க_ெப.அ.) $ஆசார.047.2 

 நில� �ள'� வி+_ெப.(வி+_ெப.) அதி�-: வாலாைம பா�-பா� $ஆசார.047.3 

 இலD� R� ஓதாத நா/_ெப.(நா/_ெப.) $ஆசார.047.4 

 கலியாண
 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) பிதி� விழா ேவ/வி எ�	 $ஆசார.048.1 



 ஐவைக நாC
 இகழா� அற
_ெப.(அற
_ெப.) 

ெச9க_வியD.வி...(ெச9_வி.+க_வியD.வி...) $ஆசார.048.2 

 ெப9க_வியD.வி...(ெப9_வி.+க_வியD.வி...�றி.) வி&"தி �
 @> 

$ஆசார.048.3 

 உைட நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெசா  ெசல; ைவத� இ" நா��
 $ஆசார.049.1 

 நிைலைம'�
 ஆ+ைம'�
 க�வி'�
 த�த
 $ஆசார.049.2 

 ��ைம'�
 த'க ெசய�_ெதா.ெப.(ெச9_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $ஆசார.049.3 

 பழியா� இழியா� பல&/ உறDகா� $ஆசார.050.1 

 இைசயாத ேந�"� கரவா� இைச; இ�றி $ஆசார.050.2 

 இ�லாைர எ/ளி இக"�_வி.எ�.(இக_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா� 

த/ளி3
 $ஆசார.050.3 

 தாDக_�ைற.எ�.(தாD�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ&D_ெப.அ.(அ&
_ெப.அ.) 

ேக/வியவ� $ஆசார.050.4 

 மி� ஒளி3
 வ *>மீK
 ேவைசய�க/ ேகால.
 $ஆசார.051.1 

 த
 ஒளி ேவ+5வா� ேநா'கா� பக  கிழேவா�_ெப.(கிழேவா�_ெப.) 

$ஆசார.051.2 

 .� ஒளி3
 பி� ஒளி3
 அ 	 $ஆசார.051.3 

 ப�	
 பயனில;
 ப<� உைர3
 $ஆசார.052.1 

 வைச3
 :றK
 உைரயாேர-எ�	
 $ஆசார.052.2 

 அைசயாத உ/ள�தவ� $ஆசார.052.3 

 ெதறிெயா5 க�ேல	 விைள விளிேய $ஆசார.053.1 

 விகி�த
 கத
_ெப.(கத
_ெப.) கர�த� ைக :ைட 

ேதா�ற_�ைற.எ�.(ேதா�	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ஆசார.053.2 

 உ	-:� ெச��தேலா5 இ�னைவ எ�லா
_ெப.(எ�லா
_ெப.) $ஆசார.053.3 



 பயி றா�-ெநறி-ப<டவ� $ஆசார.053.4 

 .	வ�_ெப.(.	வ�_ெப.) இனி�ைர கா� ந*� மைண பா9 $ஆசார.054.1 

 கிட'ைகேயா5 இ6_!<.(இ_பதி.ெப.+6_ஒ .) ஐ"�
 எ�ப-தைல� 

ெச�றா�'� $ஆசார.054.2 

 ஊெணா5 ெச93
_ெப.எ�.(ெச9_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சிற-:_ெப.(சிற-:_ெப.) $ஆசார.054.3 

 க	�த பைக .ைன3
 க/ளா<5'க+M
 $ஆசார.055.1 

 நி	�த மன
_ெப.(மன
_ெப.) இ�லா� ேச�யக��
 $ஆசார.055.2 

 �ண
_ெப.(�ண
_ெப.) ேநா'கி' ெகா+டவ� ேகா/ வி<5ழி3
 $ஆசார.055.3 

 நிக� இ� அறிவினா� ேவ+டா�-பல� ெத;� $ஆசார.055.4 

 ந*�'கைர3
 ந*5 நிைல $ஆசார.055.5 

 .ளி :�B
 கான.
 ேசரா� த*'� ஊ<டா� $ஆசார.056.1 

 �ளி விழ கா� பர-பி_வி.எ�.(பர-:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓடா� 

ெதளி; இலா' $ஆசார.056.2 

 கான
_ெப.(கான
_ெப.) தமிய� இயDகா� �ளி அஃகி $ஆசார.056.3 

 ந��ர; ஆ ற- ெப&கிK
 ெச9யாேர $ஆசார.056.4 

 ெத;� வரவி� த*�"த_ெப.எ�.(த*�_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத;ழி� 

$ஆசார.056.5 

 பா> மைன3
 ேதவ �லK
 !5கா5
 $ஆசார.057.1 

 ஊ� இ� வழி எA"த_ெப.எ�.(எA_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ ைற .� 

மரK
 $ஆசார.057.2 

 தாேம தமிய� :காஅ� பக�_ெப.(பக�_ெப.) வளரா� $ஆசார.057.3 

 ேநா9_ெப.(ேநா9_ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ேவ+5பவ� $ஆசார.057.4 

 எA�சி'க+ பி� @வா� �
மா� வA'கி3
 $ஆசார.058.1 



 எD� உ 	� ேசறிேரா எ�னாேர .� :'� $ஆசார.058.2 

 எதி� .கமா நி�	
 உைரயா� இ& சா�;
 $ஆசார.058.3 

 ெகா/வ� �ரவ� வல
 $ஆசார.058.4 

 உட
:_ெப.(உட
:_ெப.) ந�	_ெப.(ந�	_ெப.) எ�	 உைரயா� ஊதா� 

விள'�
 $ஆசார.059.1 

 அ5-பிK/ த* ந"த' ெகா/ளா�_வி...(ெகா/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

அதைன- $ஆசார.059.2 

 பட' காயா� த
ேம� �றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ஆசார.059.3 

 யாெத;�	
 ஏறா� ெச&-: ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) மைறயா� 

$ஆசார.060.1 

 ஆ�	 அவி"த ��த விAமியா� த
ேமா5 அD� $ஆசார.060.2 

 ஓ� ஆ	 ெச�B
_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா�.) $ஆசார.060.3 

 வா� .ைறயா� வ"த_ெப.எ�.(வா_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ&.) மைறயாளைர $ஆசார.061.1 

 ேம� .ைற- பா� த
 �ரவைர-ேபா� ஒAக� $ஆசார.061.2 

 R� .ைறயாள� �ணி; $ஆசார.061.3 

 கா�வா9� ெத;A; சமய
 எA"தி&-: $ஆசார.062.1 

 ஆசார
 எ�ப �ரவ�'� இைவ_பதி.ெப.(இ_!<.+ஐ_பட�.ப�.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_!<.+ஐ_பட�.ப�.) $ஆசார.062.2 

 சார�தா� ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

��	_ெப.(��	_ெப.) $ஆசார.062.3 

 �ற"தாைர- ேபணB
 நாணB
 தா
 க ற $ஆசார.063.1 

 மற"�
 �ரவ� .� ெசா�லாைம ��	
 $ஆசார.063.2 



 திற
_ெப.(திற
_ெப.) க+டா� 

க+ட_ெப.எ�.(கா+_வி.++<_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநறி $ஆசார.063.3 

 பா�-பா� தவேர !ம"தா� பிணி-ப<டா� $ஆசார.064.1 

 ��தா� இைளயா� ப!_ெப.(ப!_ெப.) ெப+��_ெப.(ெப+5_ெப.+இ�_பட�.ப�.) 

எ�	 இவ�க<� $ஆசார.064.2 

 ஆ ற வழி விலDகினாேர-பிற-பிK/ $ஆசார.064.3 

 ேபா றி_வி.எ�.(ேபா 	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) என-ப5வா� 

$ஆசார.064.4 

 ஈ�றா/ மக/_ெப.(மக/_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உட�பிற"தா/ 

ஆயிK
_நி.எ�.(ஆ9_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ
_சா�.) $ஆசார.065.1 

 சா�றா� தமி�தா உைறய க-ஐ
 :லK
 $ஆசார.065.2 

 தாDக � அ�� ஆகலா� $ஆசார.065.3 

 கைட வில'கி� காயா� கழி கிழைம 

ெச9யா�_வி...(ெச9_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) $ஆசார.066.1 

 ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) அளி'க+ ெபா�சாவா� ேகால
 ேந� 

ெச9யா�_வி...(ெச9_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) $ஆசார.066.2 

 இைட அ	��-_வி.எ�.(அ	_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.+-_ஒ .) ேபாகி 

பிற� ஒ&வ  ேசரா� $ஆசார.066.3 

 கைடேபாக வா>�
 எ�பா� $ஆசார.066.4 

 தம'� உ ற_ெப.எ�.(உ	_வி.+ _இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) க<5ைர3
 த
மி� 

ெப�யா� $ஆசார.067.1 

 உைர�தத � உ ற_ெப.எ�.(உ	_வி.+ _இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) உைர3
 

அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_!<.+�_பட�.ஒ&.) அ�றி- $ஆசார.067.2 

 பிற�'� உ ற_ெப.எ�.(உ	_வி.+ _இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) க<5ைர3
 

ெசா�ல க ெசா�லி�_நி.எ�.(ெசா�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) $ஆசார.067.3 

 வ5' � ற
_ெப.(� ற
_ெப.) ஆகிவி5
 $ஆசார.067.4 



 ெப�யா� உவ-பன தா
 உவவா� இ�ல
 $ஆசார.068.1 

 சிறியாைர' ெகா+5_வி.எ�.(ெகா/_வி.++<_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) :காஅ� 

அறி;_ெப.(அறி;_ெப.) அறியா- $ஆசார.068.2 

 பி/ைளேயயாK
 இழி�� உைரயா� த
ேமா5 $ஆசார.068.3 

 அளவளா; இ�லா இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா�.) $ஆசார.068.4 

 .னியா� �னியா� .க��_ெப.(.க
_ெப.+அ��_சா�.) எதி� நி�லா� 

$ஆசார.069.1 

 தனிைம இட��'க+ த
 க&ம
 ெசா�லா� $ஆசார.069.2 

 இனியைவ யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) அறி�
 எ�னா� கசி; இ�	 

$ஆசார.069.3 

 கா'ைக_ெப.(கா'ைக_ெப.) ெவ/ெள�K
 எனி� $ஆசார.069.4 

 உமி;
 உய�"�ழி ஏறB
 பா'�
 $ஆசார.070.1 

 வைக இ� உைர3
 வள��சி3
 ஐ"�
 $ஆசார.070.2 

 :ணரா�-ெப�யாரக�� $ஆசார.070.3 

 இைறவ� .� ெச�வ.
_ெப.(ெச�வ
_ெப.+உ
_சா�.) க�வி3
 ேத!
 

$ஆசார.071.1 

 �ணK
 �ல
_ெப.(�ல
_ெப.) உைடயா� @றா�-பைகவ�ேபா� $ஆசார.071.2 

 பா��� ப� கா� பயி�	 $ஆசார.071.3 

 ெப�யா� மைனயக��
 ேதவ�ல��
 $ஆசார.072.1 

 வணDகா�-�ரவைர3
 க+டா� 

அணDெகா5_ெப.(அணD�_-�.+ஒ5_க&.ேவ.) $ஆசார.072.2 

 ேந� ெப�யா� ெச�B
_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா�.) $ஆசார.072.3 

 நைகெயா5 ெகா<டாவி காறி-: �
ம� $ஆசார.073.1 



 இைவ3
 ெப�யா� .� ெச9யாேர ெச9யி� $ஆசார.073.2 

 அசியா�_எதி�.ம.வி.எ�.(அைச_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

$ஆசார.073.3 

 நி�ற'கா� நி க_வியD.வி...(நி�_வி.+க_வியD.வி...�றி.) அட'க�தா� 

எ�	
 $ஆசார.074.1 

 இ&"த'கா� ஏவாைம ஏகா� ெப&"த'கா� $ஆசார.074.2 

 ெசா�லி�_நி.எ�.(ெசா�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) ெசவி ெகா5��' ேக<Tக 

மீ<5
 $ஆசார.074.3 

 வினாவ க ெசா� ஒழி"த'கா� $ஆசார.074.4 

 உ5'ைக_ெப.(உ5'ைக_ெப.) இகவா� ெசவி ெசாற+டா� ைக ேம� 

$ஆசார.075.1 

 எ5��_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா� ெப+��ேம� 

ேநா'கா� ெசவி� ெசா�B
 $ஆசார.075.2 

 ெகா/ளா�_வி...(ெகா/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ெப�யா� அக�� 

$ஆசார.075.3 

 விைர"�_வி.எ�.(விைர_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா� ேம�ேம� 

உைரயா� ெபா9 ஆய $ஆசார.076.1 

 பர"�_வி.எ�.(பர_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா� பா��� உைரயா� 

ஒ&D� எைன��
 $ஆசார.076.2 

 சி� எA�தினாேன ெபா&/_ெப.(ெபா&/_ெப.) 

அடDக_�ைற.எ�.(அடD�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கால�தா� $ஆசார.076.3 

 ெசா�Bக ெச6வி அறி"�_வி.எ�.(அறி_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ஆசார.076.4 

 த
 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேநா'கா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உளரா� ைக" 

ெநா�யா� $ஆசார.077.1 



 எ
 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ஆயிK
_நி.எ�.(ஆ9_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ
_சா�.) ேநா'கா� தைலமக� 

$ஆசார.077.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�லா� பிற $ஆசார.077.3 

 பிறெரா5 ம"திர
 ெகா/ளா�_வி...(ெகா/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

இைறவைன� $ஆசார.078.1 

 சாரா� ெசவி ஓரா�_வி...(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) சா�� பிறி� 

ஒ�	_ெப.(ஒ�	_ெப.) $ஆசார.078.2 

 ேத�வா�ேபா� நி க_வியD.வி...(நி�_வி.+க_வியD.வி...�றி.) தி�"� 

$ஆசார.078.3 

 ��ப��/ ��: 	 வா>தB
 இ�ப��/ $ஆசார.079.1 

 இ�ப வைகயா� ஒAகB
 அ�பி� $ஆசார.079.2 

 ெசற-ப<டா� இ�ல
 :காைம இ
 ��	
 $ஆசார.079.3 

 திற-ப<டா� க+ேண உள $ஆசார.079.4 

 ெத	வ"�
 த
 �ரவ� ேப� உைரயா� இ�ல�� $ஆசார.080.1 

 உ	மி ெந��
 இராஅ� ெப�யாைர $ஆசார.080.2 

 எ�	
 .ைற ெகா+5_வி.எ�.(ெகா/_வி.++<_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

@றா� :ைலயைர3
 $ஆசார.080.3 

 ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) அறிவா� @றா� .ைற $ஆசார.080.4 

 :ைழ'கைட- பி� :கா� ேகா<� உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) $ஆசார.081.1 

 இவ 	'க+ ெச6வியா� ேநா'காேர அ6வ� $ஆசார.081.2 

 ெத;ழி � உ�ய� அ�லாதவ� $ஆசார.081.3 

 வ+ணமகளி� இட�ெத;5 த
 இட
_ெப.(இட
_ெப.) $ஆசார.082.1 

 ஒ/ளிய
 எ�பா� இட
_ெப.(இட
_ெப.) 

ெகா/ளா�_வி...(ெகா/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ெத/ளி $ஆசார.082.2 



 மிக' கிழைம உ+5எனிK
 ேவ+டாேவ ெப+��'� $ஆசார.082.3 

 உவ-பன ேவறா9வி5
 $ஆசார.082.4 

 நிர�பட� ெச�லா� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) மிதி�� நி�லா� $ஆசார.083.1 

 உைரயிைட ஆ9"�_வி.எ�.(ஆ9_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா� 

ஊ� .னிவ ெச9யா�_வி...(ெச9_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) $ஆசார.083.2 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) பைட அள;
 ெசா�லாேர எ�	
 $ஆசார.083.3 

 கைடேபாக வா>�
 எ�பா� $ஆசார.083.4 

 அைள உைற பா
:
 அர!
 ெந&-:
 $ஆசார.084.1 

 .ைழ உைற சீய.
 எ�	 இைவ_பதி.ெப.(இ_!<.+ஐ_பட�.ப�.) நா��
 

$ஆசார.084.2 

 இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) எளிய பயி�றன எ�	 

எ+ணி_வி.எ�.(எ+M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ஆசார.084.3 

 இகழி� இA'க
 த&
 $ஆசார.084.4 

 அற�ெத;5 க�யாண
 ஆ/விைன @ைர $ஆசார.085.1 

 இற-ப- ெப&கிய'க+M
 திற-ப<டா� $ஆசார.085.2 

 ம�ன�� ேம
பட� ெச9ய க ெச9பேவ� $ஆசார.085.3 

 ம�னிய ெச�வ
_ெப.(ெச�வ
_ெப.) ெக5
 $ஆசார.085.4 

 உ+ட� ேகளா�_வி...(ேக/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ&.) �ரவைர 

மி'காைர $ஆசார.086.1 

 க+5ழி க+டா� .க
_ெப.(.க
_ெப.) தி�யா� :�லைர3
 $ஆசார.086.2 

 உ+ட� ேகளா�_வி...(ேக/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ&.) விட� 

$ஆசார.086.3 

 கிட"தாைர' கா� கAவா� L-ெப9யா� சா"த
_ெப.(சா"த
_ெப.) $ஆசார.087.1 

 மற"தாK
 எF ஞா�	
 Lசா� கிட"தா�க+ $ஆசார.087.2 



 நி�லா� தா
-க<��மிைச $ஆசார.087.3 

 உதவி- பய�_ெப.(பய�_ெப.) உைரயா� உ+� பழியா� $ஆசார.088.1 

 அற�ெத;5 தா
 ேநா ற ேநா�:_ெப.(ேநா�:_ெப.) வியவா� $ஆசார.088.2 

 திற��ளி வா>�
 எ�பா� $ஆசார.088.3 

 எ9தாத ேவ+டா� இரDகா� இழ"தத � $ஆசார.089.1 

 ைகவாரா வ"த_ெப.எ�.(வா_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ5'க+ 

மன
_ெப.(மன
_ெப.) அADகா� $ஆசார.089.2 

 ெம9யாய கா<சியவ� $ஆசார.089.3 

 தைல'�_ெப.(தைல_ெப.+'�_ெகா.ேவ.) இ<ட L ேமவா� ேமா"த L� Oடா� 

$ஆசார.090.1 

 ப!' ெகா5-பி� பா�-பா� ைக' ெகா/ளாேர எ�	
 $ஆசார.090.2 

 :ைல'� எ�சி� ந*<டா� விட� $ஆசார.090.3 

 ேமா<5ைட- ேபா�ைவேயா5 ஏ'கA�த
 தா/_ெப.(தா/_ெப.) இைச-: 

$ஆசார.091.1 

 கா<5ேளயாK
 பழி�தா�-மர
 த
மி� $ஆசார.091.2 

 ��த உள ஆகலா� $ஆசார.091.3 

 தைலஇய_ெப.எ�.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந  க&ம
 

ெச93Dகா� எ�	
 $ஆசார.092.1 

 :ைலய�வா9 நா/_ெப.(நா/_ெப.) ேக<5� 

ெச9யா�_வி...(ெச9_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) ெத;ைல; இ�லா 

$ஆசார.092.2 

 அ"தண�வா9 நா/_ெப.(நா/_ெப.) ேக<5� ெச9க-அவ� வா9�ெசா� 

$ஆசார.092.3 

 எ�	
 பிைழ-ப� இல $ஆசார.092.4 



 ம�ற��_ெப.(அ��_சா�.) நி�	_வி.எ�.(நி�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உஞ றா� மா! திமி�"� இயDகா� $ஆசார.093.1 

 எ�	
 க5F ெசா� உைரயா� இ&வரா9 $ஆசார.093.2 

 நி�	ழி3
 ெச�லா� விட� $ஆசார.093.3 

 ைக !<�' க<5ைரயா� கா�ேம� எA�� இடா� $ஆசார.094.1 

 ெம9 !<� இ�லாைர உ/ளாேரா5 ஒ-: உைரயா� $ஆசார.094.2 

 ைகயி� �ரவ� ெகா5-ப இ&"�_வி.எ�.(இ&_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏலா� $ஆசார.094.3 

 ஐய
 இ� கா<சியவ� $ஆசார.094.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உட
:_ெப.(உட
:_ெப.) தார
 அைட'கல
 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உயி�'� எ�	 $ஆசார.095.1 

 உ�னி�� ைவ�த ெபா&ேளா5 இைவ_பதி.ெப.(இ_!<.+ஐ_பட�.ப�.) நா��
 

$ஆசார.095.2 

 ெபா�னிைன-ேபா� ேபா றி' கா�� உ9'க உ9'கா'கா� $ஆசார.095.3 

 ம�னிய ஏத
 த&
 $ஆசார.095.4 

 ந"� எ	
: ,'கண
:/ கா'ைக_ெப.(கா'ைக_ெப.) எ�	 இைவேபா� 

$ஆசார.096.1 

 த
 க&ம
 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) கைட-பி��� த
 க&ம
 $ஆசார.096.2 

 அ-_!<.(அ_பதி.ெப.+-_ஒ .) ெப றியாக .ய�பவ�'� ஆசார
 $ஆசார.096.3 

 எ-_!<.(எ_பதி.ெப.+-_ஒ .) ெப றியாK
 ப5
 $ஆசார.096.4 

 ெத;AதாK
 வா9 :ைத�தாK
 அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_!<.+�_பட�.ஒ&.) 

அ�றி $ஆசார.097.1 

 ெப�யா�.� யா�
 உைரயா� பழி அவ�_பதி.ெப.(அ_!<.+அ�_பட�.ப�.) 

$ஆசார.097.2 



 க+Mேள ேநா'கி_வி.எ�.(ேநா'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உைர 

$ஆசார.097.3 

 Oத� கழக
 அரவ
 அறா' கள
 $ஆசார.098.1 

 ேபைதக/ அ�லா� :காஅ� :�பேவ� $ஆசார.098.2 

 ஏத
 பல;
 த&
 $ஆசார.098.3 

 உர  கள��
 அ<�B
 ெப+��க/ ேமB
 $ஆசார.099.1 

 ந5'� அ ற_ெப.எ�.(அ	_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா<சியா�-ேநா'கா� 

எ5��_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைசயா� $ஆசார.099.2 

 இ�ல
 :காஅ� விட� $ஆசார.099.3 

 அறியாத ேதய�தா� ஆ�ல� ��தா� $ஆசார.100.1 

 இைளயா� உயி� இழ"தா� அFசினா� உ+பா� $ஆசார.100.2 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ெத;ழி� தைலைவ�தா� மணாள� எ�	 

$ஆசார.100.3 

 ஒ�பதி�ம� க+T�-உைர'�Dகா� ெம9யா� $ஆசார.100.4 

 ஆசார
 வ *5_ெப.(வ *5_ெப.) ெப றா� $ஆசார.100.5 


