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�வா �தலா உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ���	 

ஏ�த� $சீவ.க.0001.1 

 தாவாத இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) தல ஆய த�னி� 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.க.0001.2 

 ஓவா நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !ண� 

ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) நிதி� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) எ�ப $சீவ.க.0001.3 

 ேதவாதி ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) 

ேச,	 அ�ேற $சீவ.க.0001.4 

 ெச	ெபா� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ேம% ப)	 ெபா� எ2� 

இ*டேத ேபா% $சீவ.க.0002.1 

 அ	 ெபா� பிதி,வி� ம� ஆயிர� எ*3 அணி4 $சீவ.க.0002.2 

 ெவ	5	 )ட6� )ட	_ெப.எ�.()ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

தி�,�தி வி-ேணா,_ெப.(வி-ேணா,_ெப.) $சீவ.க.0002.3 

 அ	 ெபா� �. ேம% அ.�தாமர ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) வ7பா	 

$சீவ.க.0002.4 

 ப% மா- !ண8க*! இடனா�7 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந-ெபா3 இ%லா� $சீவ.க.0003.1 

 ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மா-5_ெப.(மா-5_ெப.) அம4த 5ன ந%லற	 

�னி நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.க.0003.2 

 ெசா% மா-5_ெப.(மா-5_ெப.) அம4த !2வி� சர- 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெதா9க $சீவ.க.0003.3 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மா-5_ெப.(மா-5_ெப.) 

ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) இ நா*3த% 

மா-5_ெப.(மா-5_ெப.) 

ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.க.0003.4 
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 க&பா% உமி:4த_ெப.எ�.(உமி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மணி;	 

க2வா வி*டா%_நி.எ�.(வி3_வி.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) $சீவ.க.0004.1 

 ந&பா% அழி;	 நக ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி ேபா% நிற4த 

$சீவ.க.0004.2 

 ெசா&பா% உமி:4த_ெப.எ�.(உமி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம�=	 

மதியா% க>உவி7 $சீவ.க.0004.3 

 ெபா&பா இழ�9 ெகாள%பால, 5லம மி9கா, $சீவ.க.0004.4 

 �4ந@,7 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பவழ�ெதா3 

ச8!	 ��	 $சீவ.க.0005.1 

 அ4 ந@, உவ,9!	 எனி� யா, அவ ந@9!கி&பா, $சீவ.க.0005.2 

 இ4 ந@ர எ� ெசா% ப2 ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) 

ெகா'ப அ�ேற $சீவ.க.0005.3 

 ெபா�4 ந@ர அ%லா7 ெபாளா% வி-_ெப.(வி-_ெப.) 5!	 எ�பா, 

$சீவ.க.0005.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஏ� உய,�த ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ேவ4தன 

ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா&பி% $சீவ.ப.0006.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஏ� அனயா� உள� சீவகசாமி எ�பா� 

$சீவ.ப.0006.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஏற ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

5கழா� ச6த	 இத�ன� $சீவ.ப.0006.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஊற நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெத-டா, அவ ெச7ப% உ&ேற� $சீவ.ப.0006.4 

 ேகாடாத ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ேகா% !ளி, ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 

!ட9 ேகாத ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) $சீவ.ப.0007.1 

 ஓடாத தான உ�9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) ஓட யான $சீவ.ப.0007.2 

 வாடாத ெவ�றி மி! ச�ச4த� எ�ப ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.ப.0007.3 
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 வ @டாத க&பி� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேதவி விசய 

எ�பா' $சீவ.ப.0007.4 

 ேச4 ஒ� அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச24 தாமர 

அ�ன வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- $சீவ.ப.0008.1 

 D4ெதா� அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப)	 ெபா� 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அ�ன ெபா&பி� $சீவ.ப.0008.2 

 ஏ4 ஒ� அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �லயி� அமி, 

அ�ன சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) $சீவ.ப.0008.3 

 ேவ4த&! அ�தா� விளயா3த&! ஏ வாேம $சீவ.ப.0008.4 

 க%லா, மணி7 D- அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

காம	_ெப.(காம	_ெப.) கன4 க�றி� $சீவ.ப.0009.1 

 ெசா%லா� ேகளா� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) E:�சியி% ேதா&ற 

வா�	 $சீவ.ப.0009.2 

 5%லா,_ெப.(5%லா,_ெப.) 5கல7 ெபாறி மFஞயி% ேதவி ேபாகி� $சீவ.ப.0009.3 

 ெச% ஆ� இ29கி� )3கா3 அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0009.4 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) உ&� ந	பி பிற4தா� திச ப�	 ந4த� $சீவ.ப.0010.1 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) உ&� ஓ, ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) ணயா�� ய, 

த@,�த வா�	 $சீவ.ப.0010.2 

 ேகா' உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேகா� ேபா% 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) வள,�த வா�	 

$சீவ.ப.0010.3 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

க-ணா' மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என ேநா&ற வா�	 

$சீவ.ப.0010.4 
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 ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) 5ணயா9 கல மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

ந@4தி_வி.எ�.(ந@4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ8ேக $சீவ.ப.0011.1 

 வFச	 மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) நிர வ'ள% வி3�த வா�	 $சீவ.ப.0011.2 

 விFச9! இறவ� மக'_ெப.(மக'_ெப.) வ @ணயி% ேதா&ற வா�	 

$சீவ.ப.0011.3 

 நF)_ெப.(நF)_ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) காம 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நாக6� 

உ��த_ெப.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0011.4 

 �4ந@,7 ப3 ச8! அலற �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �H,� $சீவ.ப.0012.1 

 ெச4ந@,9 க.யி� விழவா*.A' ேத	ெகா' )-ண	 $சீவ.ப.0012.2 

 ம4ந@, ெந38க- இ ம8கய, த	�' மாறா� $சீவ.ப.0012.3 

 இ4ந@,7 ப.ேய	 இவ ேதா&றன	 எ�ற வா�	 $சீவ.ப.0012.4 

 )-ண	 உட4 )ரமFச6 ேசா,4 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சீவ.ப.0013.1 

 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- !ண மாலய 

வ மாறி7 $சீவ.ப.0013.2 

 5- ேம% 5டயி% 5க4 ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) உ= 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) ேநா9கா' $சீவ.ப.0013.3 

 க- ேநா9! உட4 க.மாட	 அட4த வா�	 $சீவ.ப.0013.4 

 ெபா� F) மா,ப� 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) ஆ*.ட7 5�க-_ெப.(5�க-_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.ப.0014.1 

 நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எF)கி�ற ஞமலி9! 

அமி, ஈ4த வா�	 $சீவ.ப.0014.2 

 அ�ற7 பகேல !ண மாலய அ�)��த $சீவ.ப.0014.3 

 ெவ�றி9 களி&ற வி6தா, அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0014.4 
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 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஊ� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% !ண மாலய� 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0015.1 

 ேகா� ஊ� ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) கதி� 

சிற ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 

$சீவ.ப.0015.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� இழி4 மழ மி� என 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$சீவ.ப.0015.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நா� ஒளி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) உரேவா� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0015.4 

 ேத8காத ம'ள, திர' ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) இண சி9க 

யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.ப.0016.1 

 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க�) ந@9கி7 ெபாறி மா-கல	 

ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ேச,�தி $சீவ.ப.0016.2 

 ந@8காத காத%_ெப.(காத%_ெப.) உடயா� நின9க எ�� பி�A	 $சீவ.ப.0016.3 

 பா8! ஆய விFச பணி� ஆ8! வி3�த வா�	 $சீவ.ப.0016.4 

 ப4 நாக7 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-ணனி� பாய% 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.ப.0017.1 

 க4 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) F)	 கம: க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) அ	 

சார%_ெப.(சார%_ெப.) ேபாகி $சீவ.ப.0017.2 

 ம4 நாக ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ப%லவ ேதய	 ந-ணி9 

$சீவ.ப.0017.3 

 ெகா� நாக� ேசால9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அ4 நக, 59க வா�	 $சீவ.ப.0017.4 

 அ�த	_ெப.(அ�த	_ெப.) அனய களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) அ4 நக, 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ம8க $சீவ.ப.0018.1 
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 ��த	_ெப.(��த	_ெப.) உ6F)	 �கி: ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல 

மி� அனாள7 $சீவ.ப.0018.2 

 ப� அ8! ஓ, நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) பனி மா மதி எ�� த@-ட� $சீவ.ப.0018.3 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) !ழய&க என� த@,� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0018.4 

 ெபா� D- )ம4த 5ண, ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) �ல9 ேகா3 ேபாழ 

$சீவ.ப.0019.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கழலா� இ 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) நய4த_ெப.எ�.(நய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வா�	 $சீவ.ப.0019.2 

 க% பா3 அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கன மா மணி� 

H- ெச� ேதாளா� $சீவ.ப.0019.3 

 ெவ&5 ஊ3 அ�� விரவி� ெநறி9 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0019.4 

 த'ளாத )	ம மி! த9க ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நா3 

ந-ணி_வி.எ�.(ந-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.ப.0020.1 

 வி'ளா வி2�சீ, வணிக� மக'_ெப.(மக'_ெப.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- 

ேநா9க	 $சீவ.ப.0020.2 

 உ' ஆவி வா*ட உயி, ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஒ� உற4த வா�	 

$சீவ.ப.0020.3 

 க' ஆவி நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கம: 

ேகாதயி� ேபாய வா�	 $சீவ.ப.0020.4 

 இ�ன @, அமி, அ�னவ' க- இண மா6_ெப.(மா6.) க&ப7 $சீவ.ப.0021.1 

 ெபா� ஊ, கழலா� ெபாழி மா மழ9 கா3_ெப.(கா3_ெப.) ேபாகி $சீவ.ப.0021.2 



7 

 

 மி� ந@ர ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) ேவலவ� ம�திம 

ேதய_!ைற.எ�.(ேத�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

$சீவ.ப.0021.3 

 ெகா�L, ெகா3 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சில க-3 எதி, 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0021.4 

 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) திற%_ெப.(திற%_ெப.) 

சி8க8க' வி%M	 வாN	 $சீவ.ப.0022.1 

 க-3 ஆ8! உவ4 க. ெப� இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) கா�	 எ�� 

$சீவ.ப.0022.2 

 ெகா-டா, !ட8க அளேவ உள க-ணினாள7 $சீவ.ப.0022.3 

 5- தா8! எ6ேவ% இளேயா&!7 5ண,�த வா�	 $சீவ.ப.0022.4 

 மதிய	 ெக3�த_ெப.எ�.(ெக3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வய 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) என� த	பி மாழா4 $சீவ.ப.0023.1 

 உதித&! உ6யா' பணியா% உட� ஆய வா�	 $சீவ.ப.0023.2 

 நிதியி� ெநறியி� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேதாழ, 

நிர4த வா�	 $சீவ.ப.0023.3 

 பதியி� அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) பய4தாள7 

பணி4த_ெப.எ�.(பணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0023.4 

 க- வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

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

கம:தா, அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) தாெயா3 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.ப.0024.1 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

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

நக, வ @தி 5!4த வா�	 $சீவ.ப.0024.2 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) ேம% விள9கா� வர�தி% பிற4தா' ஒ, க�னி7 

$சீவ.ப.0024.3 
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 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ஆ, அமி,தி� ெப வா6;' ப*ட வா�	 $சீவ.ப.0024.4 

 Fசா மணி7 D- )ரமFச6 எ�A	 நாம� $சீவ.ப.0025.1 

 அ	 சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அகிலா, கிலா� ெபா� அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.ப.0025.2 

 எFசாத இ�ப9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) தா:�த	 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) எ� 

$சீவ.ப.0025.3 

 நF)_ெப.(நF)_ெப.) ஊ�	 ேவலா� 

பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) அற9 

ெகா�ற வா�	 $சீவ.ப.0025.4 

 5- ேதா�� எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) என� ேச4 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.ப.0026.1 

 க- ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மாம� 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) க- மணி7 பாவ அ�ன $சீவ.ப.0026.2 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) பா% அமி,தி� நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ெப&ற	_ெப.(ெப&ற	_ெப.) ெபா&ப� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ேகா% 

$சீவ.ப.0026.3 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) பா% மதி ேதா� !ட த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா�	 

$சீவ.ப.0026.4 

 திற ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) உ�7ப� தி நி&ப� 

ெச8ேகா%_ெப.(ெச8ேகா%_ெப.) நட7ப9 $சீவ.ப.0027.1 

 !ற= இ�றி9 ெகா&ற	_ெப.(ெகா&ற	_ெப.) உயர� ெதJவ, ேத, பணிய 

$சீவ.ப.0027.2 

 உறகி�ற கால� அற	_ெப.(அற	_ெப.) 

ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உ	 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) பா	பி� $சீவ.ப.0027.3 
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 அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+J_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) அ.9 கீ: 

அர)_ெப.(அர)_ெப.) அFசி� ற4த வா�	 $சீவ.ப.0027.4 

 ேகாண9 களி&�9 ெகா.� ேத, இ=ளி9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) E: 

$சீவ.ப.0028.1 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ெமா��த தான 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) த	பி;	 ேதாழ� மா	 

$சீவ.ப.0028.2 

 D- ெமா��த ெபா	ம% �லயா	 5ல	 ற7ப $சீவ.ப.0028.3 

 வ @ண9 கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) வி4 ஆ, கதி� 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.ப.0028.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வா� 

உமி:4த_ெப.எ�.(உமி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அமி, உ-டவ� 

ேபா�� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) $சீவ.ப.0029.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) வா� வண9!	 நல�தா, �ல7ேபாக	 ேவ-டா� 

$சீவ.ப.0029.2 

 ஏேனா	 ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ�ப 

ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) $சீவ.ப.0029.3 

 ஈேனா,9! உர7பா	 பதிக�' இய�ற வாேற $சீவ.ப.0029.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வ @&� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5ல 

மா மகேளா3 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) ெபா� $சீவ.நா.0030.1 

 D வ @&� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) திமாமக' 5%ல 

நாN	 $சீவ.நா.0030.2 

 பா வ @&� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கல பா, அற� 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேக'வி9 $சீவ.நா.0030.3 
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 ேகா வ @&� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !. நா*3 

அணி Oற% உ&ேற� $சீவ.நா.0030.4 

 கா� மா-ட ெத8கி� பழ	 வ @ழ9 க�கி� ெந&றி7 $சீவ.நா.0031.1 

 D மா-ட த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெதாட கீறி வ9க 

ேபா:4 $சீவ.நா.0031.2 

 ேதமா8 கனி சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வாழ7 

பழ8க' சி4	 $சீவ.நா.0031.3 

 ஏமா8கத	 எ�� இசயா% திச ேபாய உ-ேட $சீவ.நா.0031.4 

 இல8க% ஆழியினா� களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) ஈ*ட	 ேபா% $சீவ.நா.0032.1 

 கல8! ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர ேம�4 கண மழ $சீவ.நா.0032.2 

 ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) ெகா' ெகா�றயினா� சட ேபா% மி�னி 

$சீவ.நா.0032.3 

 வில8க%_ெதா.ெப.(வில8!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ேச,4 

வி-_ெப.(வி-_ெப.) ஏறி வி*3 ஆ,�தேவ $சீவ.நா.0032.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நிர� உய, ெமா�வர� ெச�னியி� $சீவ.நா.0033.1 

 ேம% நிர� வி)	5 உற ெவ'ளி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) $சீவ.நா.0033.2 

 ேகா% நிர�தன ேபா% ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) தாரக' $சீவ.நா.0033.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிர� மண4 ெசா64தேவ $சீவ.நா.0033.4 

 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி9 ேகா3 உழ9 கீ-3 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.நா.0034.1 

 �ழவி� நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அதி, ெமா� வர� 

ெச�னியி� $சீவ.நா.0034.2 

 இழி;	 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) அவி� திர' யாவ;	 $சீவ.நா.0034.3 

 !2வி� மாட� கி% ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ேபா�றேவ $சீவ.நா.0034.4 

 இல8! ந@' �. இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) மா,பி� ேம% $சீவ.நா.0035.1 
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 வில8கி வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ��தார�	 

ேபா�றவ $சீவ.நா.0035.2 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா' ெபா�ெனா3 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி4தலா% $சீவ.நா.0035.3 

 கல� ெப� ேபழ கவி:�த=	 ேபா�றேவ $சீவ.நா.0035.4 

 வ'ள% க�தல மா4த6� மா%வர9 $சீவ.நா.0036.1 

 ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா2 நிதி9 !7பய 

$சீவ.நா.0036.2 

 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) இ%லவ,9! ஊ, ெதா�	 உ��ரா� $சீவ.நா.0036.3 

 ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) நா3 ம3� விர4தேத $சீவ.நா.0036.4 

 மய% யானயி� �	 மத	_ெப.(மத	_ெப.) ஆ,4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$சீவ.நா.0037.1 

 ஐய ெபா� அ)	5 ஆ. அள4 உரா�� $சீவ.நா.0037.2 

 ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பழ	 ஆதியா $சீவ.நா.0037.3 

 நய வா6 நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந��_ெப.(ந��_ெப.) அேரா $சீவ.நா.0037.4 

 வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) இ% ப*.ன	 

ெவௗ=விய_ெப.எ�.(ெவௗ=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ4 என9 

$சீவ.நா.0038.1 

 கா3_ெப.(கா3_ெப.) கய69 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) கவ,4 ேபா� 

$சீவ.நா.0038.2 

 ேமா3 ெகா' 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) �6 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) $சீவ.நா.0038.3 
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 நா3 �&றியேதா என ந-ணி&ேற $சீவ.நா.0038.4 

 திர ெபா கன கட%_ெப.(கட%_ெப.) ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேம% $சீவ.நா.0039.1 

 Rர எA	 மாலய Rகர� E*3வா� $சீவ.நா.0039.2 

 சர எA	 ெபய, உட� தட	_ெப.(தட	_ெப.) ெகா' ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

�ல9 $சீவ.நா.0039.3 

 !ர 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இழி4த_ெப.எ�.(இழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�பேவ $சீவ.நா.0039.4 

 பழ	 ெகா' ெத8!_ெப.(ெத8!_ெப.) இல என7 பர4 பா� 

5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) $சீவ.நா.0040.1 

 வழ8க �� இய&றிய_ெப.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) )த 

ெச� வா�� தல $சீவ.நா.0040.2 

 தழ	 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) ப	பயி% சா&றி நா3 எலா	 $சீவ.நா.0040.3 

 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) 

அக	_ெப.(அக	_ெப.) �6ய ெமா��தேவ $சீவ.நா.0040.4 

 ெவல&! அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) !Fசர	 ேவ*ட	 ப*3 என� 

$சீவ.நா.0041.1 

 தல� தல அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) கத	_ெப.(கத	_ெப.) தவி,7ப� 

தா:4 ேபா�9 $சீவ.நா.0041.2 

 !ல� தல மகளி,_ெப.) த	 க&பி� ேகா*டக	 $சீவ.நா.0041.3 

 நில7 படா நிற4தன பிற=	 எ�பேவ $சீவ.நா.0041.4 

 கJவ;	 க3	 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) ஒலி;	 கா7பவ, $சீவ.நா.0042.1 

 ெசJவ� S� ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) சில9!	 ப	ப;	 $சீவ.நா.0042.2 

 எJ_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+J_ஒ&.) எலா� திசகN	 ஈ-.9 காெரா3 

$சீவ.நா.0042.3 



13 

 

 பJவ	 நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இய	5வ 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�பேவ $சீவ.நா.0042.4 

 மாமA	 மகA	 ேபாM	 

அ�பின_!றி.வி.அ.ெப.(அ�5_ெப.+இ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.0043.1 

 காமA	 சாமA	 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா*சிய 

$சீவ.நா.0043.2 

 DமA	 அ6சி7 5%_ெப.(5%_ெப.) ஆ,4த ேமா*.ன $சீவ.நா.0043.3 

 தா	 இன	_ெப.(இன	_ெப.) அம4 த	 ெதாழிலி� மி9கேவ $சீவ.நா.0043.4 

 ெநறி ம75_ெப.(ம75_ெப.) எமயி� ஒ�த% ந@' இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

$சீவ.நா.0044.1 

 ெசறி ம75_ெப.(ம75_ெப.) ஏ&� இன	_ெப.(இன	_ெப.) சில	ப7 

ப-Kற@இ7 $சீவ.நா.0044.2 

 ெபாறி வ6 வராலின	 இ6ய7 59! உட� $சீவ.நா.0044.3 

 ெவறி கம: கழனி;' உ2ந, ெவ'ளேம $சீவ.நா.0044.4 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அம ெச�வி்A' ெச4ெந% வா�_ெப.(வா�_ெப.) �ள 

$சீவ.நா.0045.1 

 வ @ெறா3 விளக என� ெதா2 வி�வா, $சீவ.நா.0045.2 

 நா� இ பத	_ெப.(பத	_ெப.) என7 பறி� நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.0045.3 

 Oறிய கடசிய, !ழா	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏ!வா, $சீவ.நா.0045.4 

 �ல� தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேசதக	 ெபாறி7ப ம&� 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.0046.1 

 !ல� உட� பதி�தலி� !தி�த_ெப.எ�.(!தி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) $சீவ.நா.0046.2 
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 5ல� இட9 கவ6 க��_ெப.(க��_ெப.) ஊ*ட7 ேபா4த பா% $சீவ.நா.0046.3 

 நில� இட7 பா�4 அவ 

பிற2	_ெப.எ�.(பிற:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ந@ரேவ $சீவ.நா.0046.4 

 பா% )வ அறி4 அவ பழன� தாமர $சீவ.நா.0047.1 

 ேம% ெசல7 பா�தலி� ெவUஇய வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) $சீவ.நா.0047.2 

 ேகா% ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) Rள�சிய, ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ேகா7பவ, 

$சீவ.நா.0047.3 

 ஏ&றிய மால� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இ6ய7 பா�4தேவ $சீவ.நா.0047.4 

 இ64த ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) !வளயி� ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) தவர 

$சீவ.நா.0048.1 

 �64 ேபா அவி:4 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) உயி,9!	 �%லயி� 

$சீவ.நா.0048.2 

 அ	5 ேச,4 அணி ஞVமி� ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வா� பத	_ெப.(பத	_ெப.) $சீவ.நா.0048.3 

 வி4 எதி, ெகா-	 என� 

த2வி_வி.எ�.(த2=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:4தேவ $சீவ.நா.0048.4 

 வள �. ந3பவ, வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) இ% க	பல $சீவ.நா.0049.1 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மழ �ழ9! என மFஞ ஏ8கலி� $சீவ.நா.0049.2 

 அளம !யிலின	 அ28கி7 D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) $சீவ.நா.0049.3 

 உள	 ெமலி மகளி6� ஒ38!	 எ�பேவ $சீவ.நா.0049.4 

 வள9 கயா% கடசிய, ம*3 வா9கலி� $சீவ.நா.0050.1 

 திள�தவ, பகிய_ெப.எ�.(ப!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதற% 

ேத8!ழி9 $சீவ.நா.0050.2 
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 களி7ப உ-3 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன	 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) நாரய� 

$சீவ.நா.0050.3 

 திள�தலி� ெபட மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ெத*3	 ெச	ம&ேற $சீவ.நா.0050.4 

 க- என9 !வள;	 க*ட% ஓ	பினா, $சீவ.நா.0051.1 

 வ-ண வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) என மரயி� உ' 5கா, 

$சீவ.நா.0051.2 

 ப- எ2� இய% பட7 பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இ*டன, $சீவ.நா.0051.3 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) வய%_ெப.(வய%_ெப.) உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) த	 

த�ம இ�னேத $சீவ.நா.0051.4 

 நி�தில7 ப4ட� ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

பாதி6_ெப.(பாதி6_ெப.) $சீவ.நா.0052.1 

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

உட&றிய_ெப.எ�.(உட&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நாவி� நாகினா% 

$சீவ.நா.0052.2 

 த� ந@, நார ேம% எறிய� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

$சீவ.நா.0052.3 

 ப� எ2 திர என7 பறவ ஆMேம $சீவ.நா.0052.4 

 ெசா% அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) E% ப)	 பா	பி� ேதா&ற	 ேபா% 

$சீவ.நா.0053.1 

 ெம%லேவ க இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேம% அலா, $சீவ.நா.0053.2 

 ெச%வேம ேபா% தல நி�வி� ேத,4த S% $சீவ.நா.0053.3 

 க%வி ேச, மா4த6� இறFசி9 கா��தேவ $சீவ.நா.0053.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) கணி� அள=	 ெவ&� இட8க' இ�மயா% 

$சீவ.நா.0054.1 
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 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கண9 க	5_ெப.(க	5_ெப.) இய% கா3	 

ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ெநலி� $சீவ.நா.0054.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) 5க: களி�_ெப.(களி�_ெப.) மா� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

ஆ9க�	 $சீவ.நா.0054.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) கணா,9! உர7ப அ6 ஒ%_ஒ.!றி உ6.ெசா.(ஒ%_ஒ.!றி.) 

எ� )	ம�ேத $சீவ.நா.0054.4 

 ஆ� பிழி வி� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அயி&றி உ-3 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$சீவ.நா.0055.1 

 வா� ெபாழி !வளக' E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ம'ள,க' $சீவ.நா.0055.2 

 ேத� பிற இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) த	 வல9க ேச,�தின, $சீவ.நா.0055.3 

 ஆ� ெச4ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா3_ெப.(கா3_ெப.) 

அ6!&றா,கேள $சீவ.நா.0055.4 

 வலி;ட9 ககளா% மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) தாமர $சீவ.நா.0056.1 

 ெமலி= எ�த9 !வளக' வாட9 க	பல	 $சீவ.நா.0056.2 

 ெபாலி= எ�த7 D	 ெபா�க சில	பி7 பா,75 

எழ_!ைற.எ�.(எ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0056.3 

 மல பட அ64 O� !ய	 க 

மா&றினா,_வி.�.(மா&�_வி.+இ4_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.0056.4 

 வாளயி� இன	_ெப.(இன	_ெப.) தல இ6ய வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அல, 

$சீவ.நா.0057.1 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) உட� தாமர கிழிய வ- )ம $சீவ.நா.0057.2 

 ேகா' உட இளயவ, !ழா	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏகலி% $சீவ.நா.0057.3 

 பாள வா� க�! இன	_ெப.(இன	_ெப.) பழ8க' சி4ேம $சீவ.நா.0057.4 
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 ேசா, 5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) தல வில8கி� H 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) $சீவ.நா.0058.1 

 மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஆ,4 அ நரல வ- )ள $சீவ.நா.0058.2 

 ஆ,5� பலா7 பழ	 அழி4த_ெப.எ�.(அழி_வி.+4�_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) ந@' 

கள	 $சீவ.நா.0058.3 

 ேபா,பினா� மலி4 உட� 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@ரேவ $சீவ.நா.0058.4 

 ஈ3 சா% ேபா, பழி� எம7 ேபா�தினா% $சீவ.நா.0059.1 

 மா3 உற� ெதழி� வ கள4 கா% உற@இ� $சீவ.நா.0059.2 

 ேச3 உற9 O7பிய ெச4ெந% !7பக' $சீவ.நா.0059.3 

 ேகா3 உய, ெகா2	 ெபானி� !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ஒ�தேவ 

$சீவ.நா.0059.4 

 க	5_ெப.(க	5_ெப.) க- உட7பவ, ஆல ேதாெறலா	 $சீவ.நா.0060.1 

 வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ4 அட4தவ, பகி 

விFசிய $சீவ.நா.0060.2 

 தி4 சா� அ3=ழி7 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 5க $சீவ.நா.0060.3 

 பர4 வி-_ெப.(வி-_ெப.) 5!தலி� பதி ேச4தேத $சீவ.நா.0060.4 

 கிண நில7 ெபாந, த	 ெச%ல%_ெப.(ெச%ல%_ெப.) கீ:7 பட7 $சீவ.நா.0061.1 

 பண நிலயா� ெச4ெந% 

பக	_ெப.எ�.(பக,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப-.;	 

$சீவ.நா.0061.2 

 கண நில9 க	பினி% 

கவ	_ெப.எ�.(கவ_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப-.;	 

$சீவ.நா.0061.3 
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 மண நில மல, ெப� ம�!	 ப-.;	 $சீவ.நா.0061.4 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) அ	 ெத8!_ெப.(ெத8!_ெப.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ந@, ெப� ப-.;	 $சீவ.நா.0062.1 

 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) இல7 ப-.;	 க�கி� ேமத! $சீவ.நா.0062.2 

 ப% ப29கா�9 !ல ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ப-.;	 $சீவ.நா.0062.3 

 ஒ%! த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ப-ட	 ெப� 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப-.;	 

$சீவ.நா.0062.4 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) வள	_ெப.(வள	_ெப.) தர9 

கர;	 ப-.;	 $சீவ.நா.0063.1 

 ெந8!5 �திரயி� நிற4த ப-.;	 $சீவ.நா.0063.2 

 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) கலி7 ப-.க' பிற=	 ெச&�5 $சீவ.நா.0063.3 

 தி4தி எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ&.) திசகN	 

ெசறி4த_ெப.எ�.(ெச6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�பேவ $சீவ.நா.0063.4 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) வள, D ம அணி4 ேக3 இலா $சீவ.நா.0064.1 

 வள வய%_ெப.(வய%_ெப.) வகM	 இ�ன எ�ப ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$சீவ.நா.0064.2 

 ளிெயா3 ம� ளி அறாத ேசால E: $சீவ.நா.0064.3 

 ஒளி அம இ9க ஊ, உர9க நி�றேவ $சீவ.நா.0064.4 

 ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) தாமரயி� 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெசJவி7 D9 

$சீவ.நா.0065.1 

 காவி% O3 எ39கிய கJவி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 
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இ4தன_வி.�.(இ_வி.4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.0065.2 

 தாவி% ெபா� விள9கமா� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) !யி%_ெப.(!யி%_ெப.) 

�ழவமா� $சீவ.நா.0065.3 

 Hவி மFஞ ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) மண	_ெப.(மண	_ெப.) 5!�	 	பி9 

ெகா	பேரா $சீவ.நா.0065.4 

 O.னா, க- அ	மல,9 !வள அ	 !ழி 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0066.1 

 வா3 வ'ள ேம% எலா	 வாள ஏற7 பா�வன $சீவ.நா.0066.2 

 பா3 சா% கயி&றி% பா�4 ப% கல� ஒலி7ப7 ேபா4 $சீவ.நா.0066.3 

 ஆ3 O�தி ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நார கா-ப ஒ�தேவ 

$சீவ.நா.0066.4 

 காவி அ�ன க-ணினா, கய	_ெப.(கய	_ெப.) தல9 !டதலி� $சீவ.நா.0067.1 

 ஆவி அ�ன D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ப% கல $சீவ.நா.0067.2 

 ேகாவ அ&� உதி,4தன 

ெகா'N	_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ந@ர, இ�மயி� 

$சீவ.நா.0067.3 

 வாவி யா=	 ெபா� அணி4 வான	_ெப.(வான	_ெப.) 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தேவ $சீவ.நா.0067.4 

 பாசவ% இ.7பவ, உல9க வாழ7 ப% பழ	 $சீவ.நா.0068.1 

 ஆசினி வ9க மா த.4 ேத	 கனி உதி,� $சீவ.நா.0068.2 

 ஊச%_ெப.(ஊச%_ெப.) ஆ3 ப8 க�! ெத8கி� ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) 

பழ	 பUஇ $சீவ.நா.0068.3 
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 வாச� தாழ ச-பக�தி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) மல,க'_ெப.(மல,க'_ெப.) 

ந9!ேம $சீவ.நா.0068.4 

 ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) நா� இலFசி_ெப.(இலFசி_ெப.) ேம�4 மா �ல 

)ர4த பா% $சீவ.நா.0069.1 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாரயா% 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) நன7ப ஏகி ந@' மன9 $சீவ.நா.0069.2 

 க��_ெப.(க��_ெப.) அ�தி ம8கய, கல	_ெப.(கல	_ெப.) 

நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ெபாழிதர $சீவ.நா.0069.3 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேமதியா% 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@ர மாட மாலேய 

$சீவ.நா.0069.4 

 ெவ'ளி7 ேபா: வில8க வ� அனய வா� மணி� தல $சீவ.நா.0070.1 

 ெகா' பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) ேகா�த அனய கால !�றி� ெச8கண 

$சீவ.நா.0070.2 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க 

திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா மணி7 5றா9 

$சீவ.நா.0070.3 

 கி'ளேயா3 பா% உK	 ேக3 இ% Dவ பாடேவ $சீவ.நா.0070.4 

 கா. உ-ட D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% க2ம ஊ*3	 D	 5க $சீவ.நா.0071.1 

 மாட மால ேம% நலா, மணி9 !ழலி� �:கலி� $சீவ.நா.0071.2 

 ேகா3 உய,4த_ெப.எ�.(உய,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !�றி� ேம% 

!ழ@இய மFஞத	 சிற!_ெப.(சிற!_ெப.) $சீவ.நா.0071.3 

 ஆ3	 மFசிA' வி6� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) அ�னேர $சீவ.நா.0071.4 
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 க- உளா, R	_தி6.(R	_��.ஒ.) காதல,_ெப.(காதல,_ெப.) 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) காம	_ெப.(காம	_ெப.) 

ஈ8! என $சீவ.நா.0072.1 

 உ' நிலாய ேவ*கயா% ஊ.னார ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) $சீவ.நா.0072.2 

 வ-ண ேமகலகள7 ப&ற அ&� உதி,4தன $சீவ.நா.0072.3 

 எ- இ% ெபா� )3 ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) உ9க 

�&ற	_ெப.(�&ற	_ெப.) ஒ�தேவ $சீவ.நா.0072.4 

 ேகா*3 இள4_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) தக,கN	 ெகா� 

மலர_!ைற.எ�.(மல,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேபா% $சீவ.நா.0073.1 

 E*3 உடய ேசவM	 ேதாணி9 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ஆதியா $சீவ.நா.0073.2 

 ேவ*டவ&றி� ஊ� உளா, ெவளி மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) ேபா,9 

ெகாள @இ9 $சீவ.நா.0073.3 

 கா*. ஆ,9!	 ெகௗவ;	 க.;	 ெகௗவ ெகௗவேய $சீவ.நா.0073.4 

 இ�	 R)7பி� அ	 நலா, ஏ4 வ'ள� 

ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0074.1 

 நறவ	 ெகா75ளி�தலி� நா!_ெப.(நா!_ெப.) 5�ன D�தன $சீவ.நா.0074.2 

 சிறக, வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ெசJவழி 

பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மாட� ஊ3 எலா	 $சீவ.நா.0074.3 

 இற ெகா' வானி� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) என அர	ப �லயி� இ4தேவ 

$சீவ.நா.0074.4 

 வில9! இ% சால யாவ,9!	 ெவ7பி� �7 பழ� )ன� $சீவ.நா.0075.1 

 தல� தண @, மல, அணி4 ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) ெச� ப4த	 

$சீவ.நா.0075.2 

 ெகால� தலய ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணா, O�	 அ�றி ஐ	 ெபாறி 

$சீவ.நா.0075.3 
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 நில� தலய 75 எலா	 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) N	5	 ஊ,கேள $சீவ.நா.0075.4 

 அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) வக% ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) அற7 5ற�	 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) $சீவ.நா.0076.1 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனா, ெச� ேகால�	 வக% ேதா�	 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) $சீவ.நா.0076.2 

 ம.= இ% க	மிய,கேளா3	 ம8கல�	 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

$சீவ.நா.0076.3 

 ஒ.= இல ேவ� ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ஓ	5வா6� ஓ	பேவ 

$சீவ.நா.0076.4 

 ந%தவ	 ெச�வா,9! இட	_ெப.(இட	_ெப.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

ெச�வா,9!	 அஃ இட	_ெப.(இட	_ெப.) $சீவ.நா.0077.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ெச�வா,9! 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ெச�வா,9!	 அஃ 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) $சீவ.நா.0077.2 

 ெவ&ற இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) விழவி7பா� வி-_ெப.(வி-_ெப.) உவ4 

வ @:4 என $சீவ.நா.0077.3 

 ம&ற நா3 வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) ஆக வ!	 

அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா3 அேரா $சீவ.நா.0077.4 

 க- வல9 கா�க, எ�A	 மாப3� $சீவ.நா.0078.1 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) நிதி� தச 

தழ@இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உடல	 வி*.3	 

$சீவ.நா.0078.2 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) வல7 படாதவ, ப.ீ� 

ஓ8கிய_ெப.எ�.(ஓ8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0078.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 க.நக, அமதி ெச75வா	 $சீவ.நா.0078.4 

 வி-5! விய� சின ெமலிய7 D�தன $சீவ.நா.0079.1 
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 ச-பக� அணிமல, !ட4 தா உக $சீவ.நா.0079.2 

 வ- சிற9 !யிெலா3 மயி%க' மா� O�9 $சீவ.நா.0079.3 

 க- சிற7 ப3நிழ% கா= E:4தேவ $சீவ.நா.0079.4 

 க 5ன சா4த�	 க. ெச� மால;	 $சீவ.நா.0080.1 

 ெம� 5ன )-ண�	 5க;	 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0080.2 

 ெந�ெயா3 !8!ம	 நிற4த நாணினா% $சீவ.நா.0080.3 

 ெபா�கக' D	 படா	 ேபா,�த ேபா�றேவ $சீவ.நா.0080.4 

 க. நல9 க	ெபா3_ெப.(க	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) கா�ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) 

க&றயி� $சீவ.நா.0081.1 

 பி. நல	_ெப.(நல	_ெப.) தழ@இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வ	 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) க9 !Fசர	 $சீவ.நா.0081.2 

 அ. நில இ75 எ2 அம4த க% மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) $சீவ.நா.0081.3 

 5ட நில வா6க' ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

E:4தேவ $சீவ.நா.0081.4 

 சல சல �	 மத	_ெப.(மத	_ெப.) ெசா6ய� த	 த	�' $சீவ.நா.0082.1 

 ெகால ம75_ெப.(ம75_ெப.) இர*டக' !ளி7ப7 பா�4 இ $சீவ.நா.0082.2 

 மல திள7பன என நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ஆ�ற ேபா, $சீவ.நா.0082.3 

 !லவிய நில9கள	 ேகால	 ஆ,4தேவ $சீவ.நா.0082.4 

 �� உட ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ம75_ெப.(ம75_ெப.) ஈ,4 ெமா� 

ெகாள7 $சீவ.நா.0083.1 

 ப�தியி% !யி&றிய ம8கி% ப%வின� $சீவ.நா.0083.2 

 சி�திர9 கி	56 வர	_ெப.(வர	_ெப.) ேச,�ந, $சீவ.நா.0083.3 

 ஒ�திய% இட8கN	 ஒ28! ந@-டேவ $சீவ.நா.0083.4 
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 ஓ3 ்ேத,� சா6க உ! ெபா� Dமி;	 $சீவ.நா.0084.1 

 ஆடக	 ஆ&�	 தா,7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) வ*ட�	 $சீவ.நா.0084.2 

 ேகடக வா'_ெப.(வா'_ெப.) ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) இட�	 ேக3 இலா9 

$சீவ.நா.0084.3 

 ேகா3 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சில� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) இட�	 

O.�ேற $சீவ.நா.0084.4 

 5ட நக,� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) கட4 59க பி� 

$சீவ.நா.0085.1 

 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நக,7 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) பண 

இய	5	 ஓச ஓ, $சீவ.நா.0085.2 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) உட4த என9 

கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) $சீவ.நா.0085.3 

 மட அட� அனய அ	 மா9க' ஈ*டேம $சீவ.நா.0085.4 

 சி4ர7 ெபா.கN	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� )-ண�	 $சீவ.நா.0086.1 

 ச4தன ந@ெரா3 கல4 தயலா, $சீவ.நா.0086.2 

 ப4ெதா3 சிவிறியி% சிதற7 பா, மிச $சீவ.நா.0086.3 

 இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) வி% என9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ @திேய $சீவ.நா.0086.4 

 பா�த	 ப)	 ெபானி� மாட� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ேம% $சீவ.நா.0087.1 

 H� திர' மணி9 !ட	 நிர�� ேதா��வ $சீவ.நா.0087.2 

 D�தன ேவ8க ேம% ெபாலி4 கா, நின4 $சீவ.நா.0087.3 

 ஏ�த மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) !ழா	 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா�றேவ $சீவ.நா.0087.4 
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 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மதி 

ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) தவர $சீவ.நா.0088.1 

 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) ேவ,� இன மழ உரறி ேநா9கலி� $சீவ.நா.0088.2 

 ந38!5 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

மாட� உ�சியி%_ெப.(உ�சி_ெப.+இ%_இட.ேவ.) $சீவ.நா.0088.3 

 அட8கி வ @:4 அவியி� அ2வ ேபா�றேவ $சீவ.நா.0088.4 

 ெபா� சி� ேத, மிச7 ப	 ெபா� ேபாதக	 $சீவ.நா.0089.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) சிறா, ஊ,தலி� ந8கமா, விUஇ $சீவ.நா.0089.2 

 உ&றவ, ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ேம% எறி4த ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) !ழ 

$சீவ.நா.0089.3 

 ம&� அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) ேத, உ' ெகாடா வளம சா�றேவ 

$சீவ.நா.0089.4 

 மால;	 ப)	 ெபாA	 மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வா, கண9 $சீவ.நா.0090.1 

 ேகா% எ�;	 !னி சில Rதலினாெரா3 $சீவ.நா.0090.2 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) இய% ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) விரவி 

வி-ணவ,_ெப.(வி-ணவ,_ெப.) $சீவ.நா.0090.3 

 ஆலய	_ெப.(ஆலய	_ெப.) இ என ஐய	 ெச�;ேம $சீவ.நா.0090.4 

 க% )ண	 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ம4த, காதலா% $சீவ.நா.0091.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) )ண7 ப*3 உட ப&ற நாணினா% $சீவ.நா.0091.2 

 ெபா� )ண�தா% விள9! அவி7ப7 

ெபா8கிய_ெப.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0091.3 

 ெபா� )ண	 5ற	பண 

தவ2	_ெப.எ�.(த:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெபா&பி&ேற 

$சீவ.நா.0091.4 
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 நல�த! நான	 நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ.9!	 

ந%லவ, $சீவ.நா.0092.1 

 உல9கயா% உதி,4தன ெத8கி� ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) பழ	 $சீவ.நா.0092.2 

 நில� அவ ெசா6தலி� ெவUஇய மFஞ ேபா�9 $சீவ.நா.0092.3 

 கல� உய, O	பி� ேம% ஆ3	 ெகௗவ�ேத $சீவ.நா.0092.4 

 இ*ட எ' நில	படா வகயி� 

ஈ-.ய_ெப.எ�.(ஈ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0093.1 

 �*3 இலா �வ� பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா9களா% 

$சீவ.நா.0093.2 

 5'_ெப.(5'_ெப.) பயி% ப2 மர7 ெபாலிவி&� 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0093.3 

 ம*3 இலா வள நக, வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) இ�னேத $சீவ.நா.0093.4 

 த8! ஒளி நி�தில� தாம	 E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0094.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) களி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- மாதரா, $சீவ.நா.0094.2 

 ப8கிளி ��க ேம% ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

பா,75 எK	 $சீவ.நா.0094.3 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) அல, தாமர9 கிட8! O�வா	 $சீவ.நா.0094.4 

 ேகா' )றா இன�ெதா3 �தல9 !7பக' $சீவ.நா.0095.1 

 ஆ' ெபறா தி6தர அFசி7 பா�வன $சீவ.நா.0095.2 

 ேமா*3 இறா பனி9 கிட8! உழ9க ெமா�� எ24 $சீவ.நா.0095.3 

 ஈ*டறா7 5'_ெப.(5'_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

இர&�	_ெப.எ�.(இர&�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�பேவ 

$சீவ.நா.0095.4 
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 சிற அன7 ெபடயிேனா3 ஊ.� ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) ேபா� $சீவ.நா.0096.1 

 அ� பத வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) ஆ,7ப� தாமர 

$சீவ.நா.0096.2 

 உறவ !2வி� நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேயாெகா3 

$சீவ.நா.0096.3 

 கற அற �ய%வ ஓ, கட='_ெப.(கட='_ெப.) ஒ�தேத $சீவ.நா.0096.4 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபாA	 ெவ'ளி;	 மணி;	 அ%ல 

$சீவ.நா.0097.1 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கல	_ெப.(கல	_ெப.) ேதா�விலா9 

காம,_ெப.(காம,_ெப.) D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ற $சீவ.நா.0097.2 

 !	ப ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �லயி� ேம% !லாய !8!ம	 

$சீவ.நா.0097.3 

 வி4 ெச�திட ெவறி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேச4தேத $சீவ.நா.0097.4 

 ப*டவ,� த7பலி� பரவ ஏ4 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.0098.1 

 அ*3 ஒளி அர�தவா�9 கணிக அ%ல $சீவ.நா.0098.2 

 ம*3 உட மண மக'_ெப.(மக'_ெப.) மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) 

ேபாதினா% $சீவ.நா.0098.3 

 க*3 உட9 காவலி� காம,_ெப.(காம,_ெப.) க�னிேய $சீவ.நா.0098.4 

 நிர கதி, நி�தில	 ேகா� வ�த ேபா% $சீவ.நா.0099.1 

 விர கம: க�கி� ேம% வி64த_ெப.எ�.(வி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பாள;	 $சீவ.நா.0099.2 

 !ர ம9 !வளக' கிட8கி% D�த=	 $சீவ.நா.0099.3 

 உரயி� ஓ, ஓசன உலாவி நா�ேம $சீவ.நா.0099.4 
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 தா�_ெப.(தா�_ெப.) �ல 

த2விய_ெப.எ�.(த2வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) 

ேபால=	 $சீவ.நா.0100.1 

 மா மல த2விய_ெப.எ�.(த2வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மF) ேபால=	 

$சீவ.நா.0100.2 

 ஆ� �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) தழ@இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அ)	5 அறாத ெந&றிய $சீவ.நா.0100.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய, மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) வக ெச75கி�றேத 

$சீவ.நா.0100.4 

 மா&றவ, மற7 பட மல4 மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) ப&றி� $சீவ.நா.0101.1 

 S&�வர9 ெகா%லிெயா3 S9கி எறி ெபாறி;	 $சீவ.நா.0101.2 

 ேதா&ற	 உ� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) &� 

ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பா	5	 $சீவ.நா.0101.3 

 O&ற	 அன க2!_ெப.(க2!_ெப.) ெதாட, !4தெமா3 ேகா-மா 

$சீவ.நா.0101.4 

 வி% ெபாறிக' ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) 

வி3_ஏவ.(வி3_வி.) !திர ெதாட, அயி% வா'_ெப.(வா'_ெப.) $சீவ.நா.0102.1 

 க% ெபாறிக' பாவ அன	 மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) அ3 

ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) த@9 $சீவ.நா.0102.2 

 ெகா% 5ன ெச� ெகா'ளி_ெப.(ெகா'ளி_ெப.) ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 

ெகா9! எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ெச� Oக $சீவ.நா.0102.3 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) தலக' தி9!	 வலி ெந9!	 மர நிலேய 

$சீவ.நா.0102.4 

 ெச	5_ெப.(ெச	5_ெப.) உ! ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) களிக' உமி:வ 

தி64 எ8!	 $சீவ.நா.0103.1 

 ெவ	5 உ! வ*3மி:வ ெவ4 ெந� �க� உமி:வ $சீவ.நா.0103.2 



29 

 

 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) உமி:வ ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) உமி:வ க% உமி:வ 

ஆகி� $சீவ.நா.0103.3 

 த	 5ல8களா% யவன, தா'_ெப.(தா'_ெப.) 

ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபாறிேய $சீவ.நா.0103.4 

 க	 ெபா� இய% ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) கத நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) 

வி3_ஏவ.(வி3_வி.) சகட	 $சீவ.நா.0104.1 

 !ர8! ெபா தக6ெனா3 O,4 அ6வ R-S% $சீவ.நா.0104.2 

 பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப)	 ெபா� 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) பதாகெயா3 ெகாழி9!	 $சீவ.நா.0104.3 

 தி4 மதி ெதJவ, தல பனி7ப� தி4தி�ேற $சீவ.நா.0104.4 

 வயிர வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) க- விழி7ப ேபா�� மழ 

உகN	_ெப.எ�.(உகN_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0105.1 

 வயிர மணி� தா:9 கத= வாயி%_ெப.(வாயி%_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

ஆக $சீவ.நா.0105.2 

 வயிர	 அணி ஞாயி% �ல வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா� ெகா.9 

O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) $சீவ.நா.0105.3 

 வயிர9 கிட8! ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) க�னிய கவிேன $சீவ.நா.0105.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� மழ ேபா�� அ.ெதா� ஆயிர8க' சி4தி7 

$சீவ.நா.0106.1 

 ப	 ெபா� விள த@வி% நிதி த.4 பல,9! ஆ,�தி $சீவ.நா.0106.2 

 அ	 ெபா� நில� ஏ! !. அக நகர	 அ தா�_த&.).(தா�_த&.).) $சீவ.நா.0106.3 

 உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) உல!_ெப.(உல!_ெப.) 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அத� த�ம சிறி 

உர7பா	 $சீவ.நா.0106.4 

 75 உற: ெதா-ட� ெசJவா�� ேதாழிய, காம� Hதி� $சீவ.நா.0107.1 
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 ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

ஆதி ஆக ஆயிர�ேதா, எ*3 ஈறா� $சீவ.நா.0107.2 

 ெச7பி� த	 ெச	ெபா� அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

வரவி�றி 

வி&!	_ெப.எ�.(வி%_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0107.3 

 உ75 அம காம� 7பி� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) உர�	 அ�ேற $சீவ.நா.0107.4 

 !8!ம	 ெம2கி� சா,=	 தி-ண;	 !யி&றி உ'ளா% $சீவ.நா.0108.1 

 த8!	_ெப.எ�.(த8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சா4த�ேதா3 தாம�	 தாழ நா&றி $சீவ.நா.0108.2 

 எ8!	 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) )வ,க' ேதா�	 நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஏ&ப7 $சீவ.நா.0108.3 

 ெபா8! ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மல, ெப� ேச9க ெபாலி4 

வி-_ெப.(வி-_ெப.) 5க&சி உ-ேட $சீவ.நா.0108.4 

 H) E: பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) )ம9கலா எ�ன வ @:�த 

$சீவ.நா.0109.1 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) E: ேகாவ ��த	_ெப.(��த	_ெப.) கதி, �ல திமி,4த 

சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) $சீவ.நா.0109.2 

 வாச ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெபா.க' மால வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உண 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �&ற	_ெப.(�&ற	_ெப.) 

$சீவ.நா.0109.3 

 ஆச7 ப*3 அர)_ெப.(அர)_ெப.) வக அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க. 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0109.4 

 அ	 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஒலிேயா3 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கல ஒலி 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ��க7 $சீவ.நா.0110.1 
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 பFசி ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விரலி% பாணி ப- ஒலி 

பவழ�_ெப.(பவழ	_ெப.+�_ஒ&.) ெசJவா� $சீவ.நா.0110.2 

 அFசி ேந,4 உயி,9!	 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேசா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

ஒலி �ழவி� ஓச $சீவ.நா.0110.3 

 Fச% இ% ஓச த	மா% ற9க�	 நிக,9க லாேத $சீவ.நா.0110.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா	 ம� ெச� ேகாத ேத	 5க 

கமழ_!ைற.எ�.(கம:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஊ*ட_!ைற.எ�.(ஊ*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0111.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலா	 )ட,க' �. மா நக, இர=_ெப.(இர=_ெப.) 

ெச�ய7 $சீவ.நா.0111.2 

 பா% நிலா� ெசா64 ந%லா, அணிகல	 பகல� 

ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0111.3 

 ேவனிலா� விழ4த ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) ேம% உல!_ெப.(உல!_ெப.) அனய 

ஒ�ேற $சீவ.நா.0111.4 

 இ*ட S% வழாம ேயா. ேயாசன எ%ல ந@-3 $சீவ.நா.0112.1 

 ம*3வா, மால ேவ�4 ச9க8க' 

மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) )	ம7 $சீவ.நா.0112.2 

 ப*ட�	 ப)	 ெபா� DK	 பர4 ஒளி நிழ&�	 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.நா.0112.3 

 அ*3	 தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப, ஆவண	 

கிள9க% உ&ேற� $சீவ.நா.0112.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) 5ன ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ெகா*ட வ	5 அணி 

��த மால9 $சீவ.நா.0113.1 

 கணி 5ன பவழ�_ெப.(பவழ	_ெப.+�_ஒ&.) தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) கா: 

க	பல9 கி3கி� ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0113.2 
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 அணி நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெம2கி� சா4தி� அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க� அ	 

ெபா� ேபாதி% $சீவ.நா.0113.3 

 திணி நில	_ெப.(நில	_ெப.) அணி4 ேத	 ெகா' ஐயவி சிதறினாேர 

$சீவ.நா.0113.4 

 ெபா� ெசா6 கத= தாளி� திற4 ெபா� யவன7 ேபழ $சீவ.நா.0114.1 

 மி� ெசா6 மணி;	 ��	 வயிர�	 !வி�7 பி�A	 $சீவ.நா.0114.2 

 ம� ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பவழ9_ெப.(பவழ	_ெப.+9_ஒ&.) !7ப வா% 

அணிகல	 ெச� !7ப $சீவ.நா.0114.3 

 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) பக%_ெப.(பக%_ெப.) இர=_ெப.(இர=_ெப.) 

ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) கல	_ெப.(கல	_ெப.) O7பினாேர $சீவ.நா.0114.4 

 வி29 கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெசா6ய� சி4தி வ @:4தவ எ3�9 ெகா'ளா 

$சீவ.நா.0115.1 

 ஒ29கின, அவ,க' ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) உர7ப6 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) ேவ-டா $சீவ.நா.0115.2 

 பழ9 !ல9 க�!	 ெத8!	 வாழ;	 ப)	 ெபா�னாM	 $சீவ.நா.0115.3 

 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ெபாலி மணியினாM	 கட ெதா�	 இய&றினாேர 

$சீவ.நா.0115.4 

 �) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இறாலி� �ச ெமா� திர இய	பி யா8!	 

$சீவ.நா.0116.1 

 ஓச எ�� உண6� அ%லா% எ2� ெம� உண,�த% ஆகா7 $சீவ.நா.0116.2 

 D) சா4 ஒவ,_ெப.(ஒவ,_ெப.) Dசி&� எ2வ, த	 

அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) Dசி $சீவ.நா.0116.3 

 மா சன	 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெபறா வ- கட 

மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0116.4 

 ெம�யணி ப)	 ெபா� )-ண	 ேமத! நான ந@6� $சீவ.நா.0117.1 
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 ஐ ப*3 ஒ2கி யான அழிமத	 கல4 ேசறா�� $சீவ.நா.0117.2 

 ெச� அணி கல�க' சி4தி மால;	 ம=	 ம%கி $சீவ.நா.0117.3 

 ெவ� அ. இ3த&! ஆகா வ @திக' விள	ப% உ&ேற� $சீவ.நா.0117.4 

 �ழ= அணி � நக, �ரெசா3_ெப.(�ர)_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) வள விம 

$சீவ.நா.0118.1 

 விழ= அணி மகளி,_ெப.) த	 விர கம: இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல 

$சீவ.நா.0118.2 

 இழ அணி ஒளி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) 

ெசய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி3_ஏவ.(வி3_வி.) 5க 

$சீவ.நா.0118.3 

 மழ என மறயின ெபாலிவின ஒபா% $சீவ.நா.0118.4 

 !டெயா3 !ட பல களிெறா3 ெந6 தர $சீவ.நா.0119.1 

 உட கட%_ெப.(கட%_ெப.) ஒலியிெனா3 உ�வா, பலி 

ெசல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0119.2 

 �.ெயா3 �.;ற மிடதலி� வி3_ஏவ.(வி3_வி.) )ட, $சீவ.நா.0119.3 

 ெகா.;ட மழ மினி� !லவிய ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா% $சீவ.நா.0119.4 

 D�தல வாரண7 ேபா,� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) இளயவ, $சீவ.நா.0120.1 

 நா� தல ம. விளி9 O�ெதா3 !யி%_ெப.(!யி%_ெப.) தர9 $சீவ.நா.0120.2 

 கா��� தமனிய� கெளா3 க.கம: $சீவ.நா.0120.3 

 D�க' க2மிய ெபாலிவின ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா% $சீவ.நா.0120.4 

 ம4தேரா3 ஊ.ய மகளிர இளயவ, $சீவ.நா.0121.1 

 அ	 கி% ப&றலி� காச64 அணி கிள, $சீவ.நா.0121.2 

 )4தர நிலமிச� ெசா6தலி� மி� அணி4 $சீவ.நா.0121.3 

 இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) திவிலி� எழிலின ஒபா% $சீவ.நா.0121.4 
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 வள அ�� அனயன வா% அ6 அம பத	_ெப.(பத	_ெப.) $சீவ.நா.0122.1 

 அள= அ� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெந�ெயா3 கறி அம வ $சீவ.நா.0122.2 

 விள= அம தயிெரா3 மிச !வி, விர;மி� $சீவ.நா.0122.3 

 உள அணி கல	_ெப.(கல	_ெப.) எA	 உரயின ஒபா% $சீவ.நா.0122.4 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) நிர அவியி� மத	_ெப.(மத	_ெப.) 

மிச ெசா6வன $சீவ.நா.0123.1 

 5ர நிர களிெறா3 5ன மணி_ெப.(மணி_ெப.) இய% ேத, $சீவ.நா.0123.2 

 விர நிர இ=ளிெயா3 இளயவ, விர=5 $சீவ.நா.0123.3 

 !ர நிர !ளி, 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) ஆ&றின ஒபா% $சீவ.நா.0123.4 

 வ6 வள அரவ�	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ழ= அரவ�	 $சீவ.நா.0124.1 

 அ6 வள, க-ணிய, அணிகல அரவ�	 $சீவ.நா.0124.2 

 56 வள, !ழெலா3 ெபாலி மலி கவினிய $சீவ.நா.0124.3 

 தி விழ க. மன திறவிதி� ெமாழிவா	 $சீவ.நா.0124.4 

 பாவ அ�னவ, ப4 5ட�தலி% $சீவ.நா.0125.1 

 Hவி அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) ெவUஇ� ண எ�� ேபா�9 $சீவ.நா.0125.2 

 ேகாவ நி�தில மாட9 !ழா	 மிச $சீவ.நா.0125.3 

 ேமவி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி 

த�ெனா3_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ3_க.ேவ.) இ9!ேம $சீவ.நா.0125.4 

 திவ ந@' நக,� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபானி� 

ந@.ய_ெப.எ�.(ந@3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0126.1 

 உவ ஒ-ெகா. ஊழி� Rட8!வ $சீவ.நா.0126.2 

 பரவ ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கதி,� ெச%வன ப�மயி,7 $சீவ.நா.0126.3 

 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ெபா8! அழ% ஆ&�வ ேபா�றேவ $சீவ.நா.0126.4 
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 இழ ெகா' ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல ஈர	_ெப.(ஈர	_ெப.) உல,�வா, 

$சீவ.நா.0127.1 

 விழய ஊ*.ய ேமத! த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 5க $சீவ.நா.0127.2 

 !ழ ெகா' வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) E: !ளி, அ	 கதி, 

$சீவ.நா.0127.3 

 மழ;' மா மதி ேபா�	 என� ேதா��ேம $சீவ.நா.0127.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� க-ணி சிறா, கள4தி*ட=	 $சீவ.நா.0128.1 

 அ	 ெபா� மால அவி:4 உட� வ @:4த=	 $சீவ.நா.0128.2 

 த	 ெபா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) திமி,4த த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) சா4த�	 

$சீவ.நா.0128.3 

 வ	5 உ- ேகாதய, மா&�	 அய% அேரா $சீவ.நா.0128.4 

 ேவ6யி� ெம29! ஆ,4த ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) D நில� $சீவ.நா.0129.1 

 ஆ6 ஆக அ	 சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) தளி�தபி� $சீவ.நா.0129.2 

 வா6 நி�தில	 வ7ப ெபா� Dெவா3 $சீவ.நா.0129.3 

 ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) ேதா� இ ெச%வ� இய&கேய $சீவ.நா.0129.4 

 கன வாச�	 கா, இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) O4தலா, $சீவ.நா.0130.1 

 அம சா�ற அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க வாச�	 $சீவ.நா.0130.2 

 ெசமி� ேச4 க-ண@,_ெப.(க-ண@,_ெப.) வர� ேத	 

ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) $சீவ.நா.0130.3 

 உ6ம 

ெகா-டன_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) 

ஒ-5ற= எ�பேவ $சீவ.நா.0130.4 

 நற;	 நான�	 நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 5க $சீவ.நா.0131.1 

 விறகி� ெவ'ளி அ37பி� அ	 ெபா� கல	_ெப.(கல	_ெப.) $சீவ.நா.0131.2 
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 நிறய ஆ9கிய ெந� பயி% இ� அ� $சீவ.நா.0131.3 

 உற;	 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) வி4ெதா3	 உ-பேவ $சீவ.நா.0131.4 

 பாள ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) க�கி� பழ	 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) இல 

$சீவ.நா.0132.1 

 ந@' ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மாட� 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ4நலா, 

$சீவ.நா.0132.2 

 ஆளிய ெமா�	ப,9! அளி� அணி ச-பக	 $சீவ.நா.0132.3 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) ெச� மால நக �.7 ெப�பேவ $சீவ.நா.0132.4 

 எ2 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- இண அ4 நலா, 

$சீவ.நா.0133.1 

 ெம2! !	!ம மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல 

$சீவ.நா.0133.2 

 உ2 ேகாத;	 சா4	 உவ4 அவ $சீவ.நா.0133.3 

 �2	 வி�தி விள7ப, திள7பேவ $சீவ.நா.0133.4 

 !Fசி ேம% அனி�ச மல, O*3 உK	 $சீவ.நா.0134.1 

 அFசி% ஓதிய, அ	 மல,� சீற. $சீவ.நா.0134.2 

 மF) ேதா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட� ம%! D	 $சீவ.நா.0134.3 

 பFசி ேமM	 பனி9!	 பனி9!ேம $சீவ.நா.0134.4 

 Hமேம கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கி% ேச9க 

ேம% $சீவ.நா.0135.1 

 காமேம Rக,வா, த	 காதலா% $சீவ.நா.0135.2 

 யாம�	 பகM	 அறியாமயா% $சீவ.நா.0135.3 
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 Dமி மா நக, ெபா� உல!_ெப.(உல!_ெப.) ஒ�தேத $சீவ.நா.0135.4 

 அர= கா�றி*ட இ*ட அ	கதி, மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீவ.நா.0136.1 

 உர= ந@, ��	 உ' உ�� உ'ளன $சீவ.நா.0136.2 

 இரவ% மா4த,9!	 இ�னவ ஈவ ஓ, $சீவ.நா.0136.3 

 5ர= D-டன, ெபா� நக, மா4தேர $சீவ.நா.0136.4 

 �%ல அ	 !ழலா, �ல� ெச%வ�	_ெப.(ெச%வ	_ெப.+உ	_சா6.) 

$சீவ.நா.0137.1 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) மா நக,� ெச%வ�	_ெப.(ெச%வ	_ெப.+உ	_சா6.) 

வா, கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) $சீவ.நா.0137.2 

 ெச%வ, ெச%வ�	_ெப.(ெச%வ	_ெப.+உ	_சா6.) காணிய எ�ப, ேபா% 

$சீவ.நா.0137.3 

 எ%லி;	 இமயா, இமயாதேத $சீவ.நா.0137.4 

 �ழ=	 ச8க�	 ��6%_ெப.(��றி%_ெப.) �ழ8!வ $சீவ.நா.0138.1 

 விழ=	 ேவ'=	 வி3�த% ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�மயா% 

$சீவ.நா.0138.2 

 5கழலா	 ப.� அ�� இ ெபா�னக, $சீவ.நா.0138.3 

 அக:த% மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ�ன ஓ, )	ம�ேத $சீவ.நா.0138.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) �9!டயா� தி மாநக, $சீவ.நா.0139.1 

 எ8!	 எ8!	 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெதா�	 உ-மயா% $சீவ.நா.0139.2 

 அ	 க- மா நக,9! ஆ9க	 அறாத ஓ, $சீவ.நா.0139.3 

 ச8க ந@' நிதியா% தழ9கி�றேத $சீவ.நா.0139.4 

 ேத�தல� வல மால ப4கி% ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� D� $சீவ.நா.0140.1 

 ஞா�றன வயிர மால ந! கதி, ��த மால $சீவ.நா.0140.2 
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 கா�� அமி, ஏ4தி நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க&பக� 

ேசால யா,9!	 $சீவ.நா.0140.3 

 ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ' )ர4த ெச%வ� 

இராசமா 5ர	 அதாேம $சீவ.நா.0140.4 

 ேவக யான மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) தான ஐய ேகா% $சீவ.நா.0141.1 

 மாக	 ந@' மணி�. மா6_ெப.(மா6.) வ-க மா) இ% சீ, $சீவ.நா.0141.2 

 ஏக ஆண ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட இ4 நக,9! 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) $சீவ.நா.0141.3 

 நாக ந@ர ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நக, ந�ம த�ன	 ெச75வா	 $சீவ.நா.0141.4 

 ந@' நில	_ெப.(நில	_ெப.) வ!� ந@, நிர4 வ4 இழிதர� $சீவ.நா.0142.1 

 ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) நில� 

இய&றிய_ெப.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சி�திர� )8க ேச, 

$சீவ.நா.0142.2 

 ேகா' நில� ெவ�யவா	 ெகா3	 )ற� தட	_ெப.(தட	_ெப.) கிட8! 

$சீவ.நா.0142.3 

 D- நில� வ�த ஓ, ெபா&பினி% ெபாலி4தேத $சீவ.நா.0142.4 

 இFசி மாக ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) ேபா:4 எ%ல காண ஏகலி� $சீவ.நா.0143.1 

 மF) E:4 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அணி4 

மாக ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நாக�	 

$சீவ.நா.0143.2 

 அF) நி�ன எ�றலி� ஆ-3 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

$சீவ.நா.0143.3 

 !Fசி மா- ெகா.9 கயா% Oவி வி*ட ஒ�தேத $சீவ.நா.0143.4 
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 �� மால �756 �6 மா மணி9 கத= $சீவ.நா.0144.1 

 ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) 

ேகா5ர	_ெப.(ேகா5ர	_ெப.) 

ஓ8கி_வி.எ�.(ஓ8!_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஒளி,வன $சீவ.நா.0144.2 

 ச�தி ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) E*.ய தாம ந@' மணிவண� $சீவ.நா.0144.3 

 த� ஒளி மணி�. தாம	 நா%வ ேபாMேம $சீவ.நா.0144.4 

 ச8! வி	� நி�தில	 சா4ெதா3 ஏ4 D- �ல9 $சீவ.நா.0145.1 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) வி	� ேகாத தா: O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ஏ4 

சாயலா, $சீவ.நா.0145.2 

 இ8கித9 களி7பினா% எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ3	 

D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) $சீவ.நா.0145.3 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) 

நக,� ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) எ�ன அ�னேத $சீவ.நா.0145.4 

 ெவ'ளி யான ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பி. மி� இல8! ப	 ெபானா% 

$சீவ.நா.0146.1 

 'N	 மா� ஒ�தM	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� அ	 ெபா� மா�பிண 

$சீவ.நா.0146.2 

 உ'N காம	_ெப.(காம	_ெப.) உ' )ட ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ஆ8! 

உறவ ஓ, $சீவ.நா.0146.3 

 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) மாட ம-டப	_ெப.(ம-டப	_ெப.) ப)8கதி,7ப 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.0146.4 

 ேகா: அர மணி_ெப.(மணி_ெப.) மட%_ெப.(மட%_ெப.) 

O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) 

ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0147.1 

 மாழய	 திர' கனி மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மரகத	 $சீவ.நா.0147.2 
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 E: !ல7 ப)8க�! EM பாள ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ெபானா% 

$சீவ.நா.0147.3 

 ஊ: திர' மணி9 கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) ஊச%_ெப.(ஊச%_ெப.) 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி*டேத $சீவ.நா.0147.4 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) தின7 பிற8கM	 மிளி,4 வ @: அவி;	 

$சீவ.நா.0148.1 

 !�� அய% மணி� )ன9 !வள க- விழி7ப=	 $சீவ.நா.0148.2 

 நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேநா9! மா� பிண 

ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) யான ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) $சீவ.நா.0148.3 

 க��_ெப.(க��_ெப.) காம	_ெப.(காம	_ெப.) ெவஃகிய காம,_ெப.(காம,_ெப.) 

காம Dமிேய $சீவ.நா.0148.4 

 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) !யி%_ெப.(!யி%_ெப.) மண4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) Fச 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பா-_ெப.(பா-_ெப.) 

ெசய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0149.1 

 ேவ8க நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெபா� உ!9!	 

ெவ&5 உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) $சீவ.நா.0149.2 

 ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) பி-. ச-பக	 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நா� நாக�	 

$சீவ.நா.0149.3 

 ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@8!	 இ� உயி, நின7பி� 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இளஃ!ேம $சீவ.நா.0149.4 

 ��த	_ெப.(��த	_ெப.) வா� 56�தன ெமா� கதி,7 ப)	 ெபானா% 

$சீவ.நா.0150.1 

 சி�திர� இய&றிய_ெப.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) ம%! ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீவ.நா.0150.2 

 ப�தியி% !யி&றி வா�_ெப.(வா�_ெப.) பதி� வ�த ேபா%வன $சீவ.நா.0150.3 

 இ�திற�த ப4 எறி4 இளய, ஆ3 Dமிேய $சீவ.நா.0150.4 
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 வ�த ப4 எ3�தM	 மால;' கர�தM	 $சீவ.நா.0151.1 

 க�தல�தி� ஓ*டM	 க-ணி ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) த@*டM	 

$சீவ.நா.0151.2 

 ப�தியி% 5ட�தM	 ப அரவி� ஆடM	 $சீவ.நா.0151.3 

 இ�திற�த ப4திேனா3 இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) எ%ல இ%லேய 

$சீவ.நா.0151.4 

 O&ற	 அ�ன O, Rதி9 !தி_ெப.(!தி_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ம75_ெப.(ம75_ெப.) இட� $சீவ.நா.0152.1 

 சீ&ற	 உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த	 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ப4 அ.7பன 

$சீவ.நா.0152.2 

 ஊ&� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �	 மத� ஓட யான 

பீ3சா% $சீவ.நா.0152.3 

 கா&�_ெப.(கா&�_ெப.) இய% 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ேத, கல4 ெகௗவ 

ம%கி�ேற $சீவ.நா.0152.4 

 கJவ அ	 கவி_ெப.(கவி_ெப.) E:4 க- ப39!	 மாட�	 $சீவ.நா.0153.1 

 ெதJவ, த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@' நிதி 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� மாட�	 $சீவ.நா.0153.2 

 மJவ% அ	 !ழலினா, மணி9கல	 ெப� மாட�	 $சீவ.நா.0153.3 

 இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வல4த அ%ல=	 இட8க' எ%ல இ%லேய 

$சீவ.நா.0153.4 

 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகா8!	 ேவ8க;	 ெபா� 

இண, ெச� ெகா�ற;	 $சீவ.நா.0154.1 

 கா�� நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) க- ெதYஉ	 

காம,_ெப.(காம,_ெப.) வ%லி மாதரா, $சீவ.நா.0154.2 
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 O� அறாத ப'ளி;	 ெகா&ற	_ெப.(ெகா&ற	_ெப.) அ�ன ம8கய, 

$சீவ.நா.0154.3 

 ஏ�த% சா�ற ேகாயிM	 இட7 ப3� இய�றேவ $சீவ.நா.0154.4 

 க4 மா மணி�திர' கட4 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ந@' )வ,� $சீவ.நா.0155.1 

 ச4 ேபா:4 இய&றிய_ெப.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த*3 

ேவ�4 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ெபானா% $சீவ.நா.0155.2 

 இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) தி நக, உ6மேயா3 இJவழி $சீவ.நா.0155.3 

 வ4 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) 

$சீவ.நா.0155.4 

 ஆடலி� அரவ�	 அ8க ெகா*. ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) உண7 

$சீவ.நா.0156.1 

 பாடலி� அரவ�	 பண �ழ= அரவ�	 $சீவ.நா.0156.2 

 O3 ேகால� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) )வ9 ேகால யா: அரவ�	 $சீவ.நா.0156.3 

 வாட% இ%ல ஓசயா% வக% நாN	 வகி&ேற $சீவ.நா.0156.4 

 ந�) நாக�தி� ஆ, அழ% சீ&ற�த� $சீவ.நா.0157.1 

 அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) உ&� அட4தா,9! அமி, அ�னவ� $சீவ.நா.0157.2 

 க�) உலா	 �லயா,9! அண8! 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0157.3 

 ச�ச4த� எA	 தாமர� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கணா� $சீவ.நா.0157.4 

 வ- கயா% கலி மா&றி வ ேவலினா% $சீவ.நா.0158.1 

 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) திற%_ெப.(திற%_ெப.) ெதJவ, ேத,� ெதாக 

மா&றினா� $சீவ.நா.0158.2 

 R- கல9! இடனா�� தி மா மக'_ெப.(மக'_ெப.) $சீவ.நா.0158.3 
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 க-கN9! இட� ஆ	 க. மா,பேன $சீவ.நா.0158.4 

 ேகாத நி�தில	 E: !ளி, ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட $சீவ.நா.0159.1 

 ஓத ந@, உல!_ெப.(உல!_ெப.) 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நிழ&றலா% 

$சீவ.நா.0159.2 

 தாதேய அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) தா'_ெப.(தா'_ெப.) 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0159.3 

 காதலா% களி9கி�ற இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வயேம $சீவ.நா.0159.4 

 தம� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) அளியா% தன ஈகயா% $சீவ.நா.0160.1 

 வண� O&� உயி, மா&றலி� வாமேன $சீவ.நா.0160.2 

 அமயா% அழகி� கண ஐ4 உட� $சீவ.நா.0160.3 

 திமக� தி மா நில ம�னேன_ெப.(ம�ன�_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.0160.4 

 ஏன ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த	 இ� உயி, ெச&ற ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

$சீவ.நா.0161.1 

 தான ம�ன6% தா�_த&.).(தா�_த&.).) இமி% ஏ� அனா� $சீவ.நா.0161.2 

 ேதன மா6_ெப.(மா6.) அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) திச 

காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) $சீவ.நா.0161.3 

 வான	_ெப.(வான	_ெப.) ேதா� 5கழா� மலி= 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0161.4 

 ெச%வ&! இ�னண	 ேசறலி% த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) 

$சீவ.நா.0162.1 

 ம%! ந@, விதய� அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

$சீவ.நா.0162.2 

 அ%லி_ெப.(அ%லி_ெப.) ேச, அண8கி&! அண8! அ�னவ' $சீவ.நா.0162.3 



44 

 

 வி%லி� ந@' 5வ� எறி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணா' $சீவ.நா.0162.4 

 உ=	 சாயM	 ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

உர7பத&! $சீவ.நா.0163.1 

 அ6ய ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) 

அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வள� ேதாளிக- $சீவ.நா.0163.2 

 ெப! கா6க ேப)வ% ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) அண8! $சீவ.நா.0163.3 

 அ6ய ேதவ	 ஏ� அ ந@ரேள $சீவ.நா.0163.4 

 எ-ெண;	 நான�	 இவ �:கி இ'_ெப.(இ'_ெப.) தி9கி*3 

$சீவ.நா.0164.1 

 ஒ-ண�	 கி% கிழி ெபாதி4 உற கழி�தன ேபா% $சீவ.நா.0164.2 

 க- இ-3 ெநறி ம%கி9 கட!ழ�ற க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !ழ%க' 

$சீவ.நா.0164.3 

 வ-ண7 ேபா அ�சி� மகி:= ஆனா� தகயேவ $சீவ.நா.0164.4 

 !ழவி9 ேகா*3 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பிற;	 !ளி, மதி;	 O.ன 

ேபா% $சீவ.நா.0165.1 

 அழ!ெகா' சி�RதM	 அணி வ*ட மதி �க�	 $சீவ.நா.0165.2 

 ெதா2தா&! வர	_ெப.(வர	_ெப.) 

ெகா39!	_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெதா-ட வா�� H��வ% $சீவ.நா.0165.3 

 ஒ2! ெபா� ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) �9!	 உ7பசிய உ9!ேம 

$சீவ.நா.0165.4 

 வ- சிலய வன75_ெப.(வன75_ெப.) அழி� வா,4 ஒ2கி நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

ெபறா $சீவ.நா.0166.1 

 R- கம ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஒசி4 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) இவ,4 ேபா4 உலா�9 $சீவ.நா.0166.2 
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 க- Oடா கட 5ட�9 கவ%லா� 

எ2திய_ெப.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா% $சீவ.நா.0166.3 

 ப-5_ெப.(ப-5_ெப.) ஆ,4த ெகா3	 5வ	 பழி�) ஆனா7 ப.யேவ 

$சீவ.நா.0166.4 

 ேச% அனய சி%ல6ய கட சிவ4 க மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ	 $சீவ.நா.0167.1 

 பா% அக�7 பதி� அ�ன ப.யவா� �னிவர;	 $சீவ.நா.0167.2 

 மா% உ�7ப மகி: ெச�வ மா-பி% நF)	 அமி,த�ேம $சீவ.நா.0167.3 

 ேபா% !ண�த ெபா கய%_ெப.(கய%_ெப.) க- ெசவி உற7 ேபா4 

அக�றனேவ $சீவ.நா.0167.4 

 மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) எறி க�த6க அனயவா� வ'ள வா3 $சீவ.நா.0168.1 

 உயி, ெச!� �� ஒ�றி7 பி� ேபரா உ அம4த $சீவ.நா.0168.2 

 ெசயி, மகர !-டல�	 திள75 ஆனா வா, கா	 $சீவ.நா.0168.3 

 வயிரவி% �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) 

வ @&� இ4தனேவ $சீவ.நா.0168.4 

 ஈனாத இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) க�கி� மரகத மணி9 க-K	 

$சீவ.நா.0169.1 

 ஆனாேத இ'_ெப.(இ'_ெப.) ப!	 அமணி கட4தHஉ	 $சீவ.நா.0169.2 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இெளா3 ஓ, தாமர7 D� )ம4 அ�ன $சீவ.நா.0169.3 

 கா� ஆ,4த திர' க2�9 கவி� சிற 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ4தேத 

$சீவ.நா.0169.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகர	 வா� ேபா:4 வா: ��த வட	_ெப.(வட	_ெப.) 

E:4 ஆ8! $சீவ.நா.0170.1 
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 அணி அர9! ஆ, ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) பFசி அண அனய ஆ3 அம� 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.0170.2 

 ணிகதி, வள �� க� ெதா!விர% ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) 

க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) $சீவ.நா.0170.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ	5 மல, அ8க !லிக	 ஆ, வன7பினேவ 

$சீவ.நா.0170.4 

 தாம� ெச75 இண �க*3� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) கதி, வி3_ஏவ.(வி3_வி.) 

ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) $சீவ.நா.0171.1 

 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) தாபி�தன ேபா% மன	_ெப.(மன	_ெப.) ப! 

க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) க-ண $சீவ.நா.0171.2 

 ஏ	 உற அ. பர4 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பிற வட	_ெப.(வட	_ெப.) 

E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0171.3 

 ஆ	 அண8! !. இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) அF )ண8! பர4தனேவ 

$சீவ.நா.0171.4 

 அ8 க ேபா% வயி� அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வல	 )ழி அம ெகா7D: $சீவ.நா.0172.1 

 க8கயி� )ழி அல9!	 க- ெகாளா Rட8! இடய $சீவ.நா.0172.2 

 உ-3 என� தம, மதி7ப, ேநா9கினா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0172.3 

 உ-3 இ%ல என ஐய	 அ%ல ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) அ6ேத $சீவ.நா.0172.4 

 ம�நாக இண7 பட�	 ேத,� த*3 மதி மய9கி7 $சீவ.நா.0173.1 

 ெபா� ஆல வ*ட�	 ேபா% கல இம9!	 அக% அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.0173.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பதி;	 !� �யலி� 

!தி;	 ேபா�� $சீவ.நா.0173.3 
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 இ� அர�த7 ப*டச� இ4திர&!	 5க:= அ6ேத $சீவ.நா.0173.4 

 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) திர' தட9க ெவ*. 

ம&� இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) $சீவ.நா.0174.1 

 வாழ� த-3_ெப.(த-�_ெப.) என� 

திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) வா% அர9! உ- 

ெச	பFசி $சீவ.நா.0174.2 

 ேதாழம ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) என ெம�ம 

உடயவா� ஒளி திக:4 $சீவ.நா.0174.3 

 மாழ ெகா' மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகர	 ெகௗவி வ @&� இ4தனேவ 

$சீவ.நா.0174.4 

 ப9க�தா% கவிழிய வா� ேம% பிற8கா7 பா-.லா $சீவ.நா.0175.1 

 ஒ9க ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) உணராம 

ெபா4திய_ெப.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ச4தினவா� 

$சீவ.நா.0175.2 

 ெந9!7 பி� Oடா நிக, அம4த �ழ4 தாN	 $சீவ.நா.0175.3 

 ம9கN9! இ%லாத மா*சியி� மலி4தனேவ $சீவ.நா.0175.4 

 ஆ3 தச பிற8கா வ&றா மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0176.1 

 ந@டா !�கா நிக, அம4த அளவினவா�� $சீவ.நா.0176.2 

 ேச3 ஆவ நாழிகயி� 5ட 

திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ெந� ெப� $சீவ.நா.0176.3 

 வாடாத கா	ேப ேபா% கண9 காலி� வன7பினேவ $சீவ.நா.0176.4 

 ப)	 ெபா� ெச� கி-கிணி;	 பாடக�	 பா3 அல7ப $சீவ.நா.0177.1 

 நய4 எ6 ெபா� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ��த6 ெப� அக	_ெப.(அக	_ெப.) 

நக $சீவ.நா.0177.2 
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 இய4 எழிலா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆம இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பா,7பி� 

O� 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ேபா% $சீவ.நா.0177.3 

 அச4 உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) ம.4 ஒழி;	 அ. இண 5க:வா,9ேக 

$சீவ.நா.0177.4 

 அர9! இய% ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க2ந@, அக இத:_ெப.(இத:_ெப.) 

ேபா% உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) E.7 $சீவ.நா.0178.1 

 பர75 இ�றி Rதி உய,4 பழி75 அற� 

திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ந@-3 $சீவ.நா.0178.2 

 ஒ9! உற ெந8கி7 ெபா� ஒளி ஆழி அக	_ெப.(அக	_ெப.) ெகௗவி� 

$சீவ.நா.0178.3 

 தி9 கவி� ெகா' ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விர%க' ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ஆ,9!	 தகயேவ $சீவ.நா.0178.4 

 எ�ெபா3 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) இ�றி இலவ	_ெப.(இலவ	_ெப.) D அட, 

அA9கி $சீவ.நா.0179.1 

 இ�5ற_!ைற.எ�.(இ�5�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) 

உய,4 இ நில	_ெப.(நில	_ெப.) உற7 5%லி $சீவ.நா.0179.2 

 ஒ�பதி� சா- நட7பிA	 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) காத	 எ�� அF)	 

$சீவ.நா.0179.3 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பFசி� சீற.;	 ேமத9க விழவினேவ 

$சீவ.நா.0179.4 

 இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உ= ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) எ�A	 

கிழியி� ேம% இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இல9கி� $சீவ.நா.0180.1 

 அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உ= நின75 எ�A	 கிலிகயா% வ�தி�9 

$சீவ.நா.0180.2 

 கJவிய_ெப.எ�.(கJ=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

ேநா9கினா% க- வி3�9 காத%_ெப.(காத%_ெப.) ந@, $சீவ.நா.0180.3 

 ெசJவிதி% ெதளி� ஆனா9 காம7 D� சிதறினா� $சீவ.நா.0180.4 
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 ெம� ெபறா எ2� உயி,9!	 மழல வா� இ� ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) 

$சீவ.நா.0181.1 

 தயலா' ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தட8க- வல7ப*3� ச�ச4த� 

$சீவ.நா.0181.2 

 ஐ;றா� அண8! எனேவ அக� அட9கி� ெச%கி�றா� $சீவ.நா.0181.3 

 ெமா� அறா9 களியான �ழ8கி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இமி, தாரா� 

$சீவ.நா.0181.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) �கபடா	 அணி4 வா, 

மத	_ெப.(மத	_ெப.) $சீவ.நா.0182.1 

 உ-3 உ!�தி3 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) உழவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) $சீவ.நா.0182.2 

 ெப-.,_ெப.(ெப-3_ெப.+இ,_பட,.ப�.) த	 ெப நல	_ெப.(நல	_ெப.) கட4 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேப, $சீவ.நா.0182.3 

 வி-டல, ேகாத9! விசய எ�பேவ $சீவ.நா.0182.4 

 அ மணி_ெப.(மணி_ெப.) மரகத� அ8 க- நாறிய $சீவ.நா.0183.1 

 எ6 நிற7 ெபா� இத:_ெப.(இத:_ெப.) ஏ4 தாமர� $சீவ.நா.0183.2 

 திமக' இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) என� திலக 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட7 $சீவ.நா.0183.3 

 ெபமக� ேகாயிM' ேபத வ!ேம $சீவ.நா.0183.4 

 கல	_ெப.(கல	_ெப.) 56 அக% அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) தJவய, $சீவ.நா.0184.1 

 சில	56 தி4 அ. பரவ� ெச%பவ' $சீவ.நா.0184.2 

 வல	56_ெப(வல	56_ெப.) சலFசல	 வள இய ஒ�தன' $சீவ.நா.0184.3 

 !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) 564 அனய ஓ, ெகா.யி� ந@,மய' $சீவ.நா.0184.4 
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 இ� அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) ெகா2	 5க உயி,9!	 ஈ,8 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.0185.1 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மல,9 ேகாத த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) �லக' 

வ @8கலி� $சீவ.நா.0185.2 

 மி� உ9!�	 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெமலிய_!ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெம%லேவ $சீவ.நா.0185.3 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) தி நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

கனி4த எ�பேவ $சீவ.நா.0185.4 

 �4 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) Oறிய �6� தான 

அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) $சீவ.நா.0186.1 

 க4 ெகா% கடா9 களி யான ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) $சீவ.நா.0186.2 

 ப4ெதா.7 பாசிழ7 பரவ ஏ4 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.0186.3 

 த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா*3 இச�தன� தன 

மா&றேம $சீவ.நா.0186.4 

 மமக� வல4த ம8க ஆ9க�	 $சீவ.நா.0187.1 

 அமதி� E:�சியி� அம�ச, 

எ-ணிய_ெப.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0187.2 

 கம�	 

க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

கல�த% பா�மயி% $சீவ.நா.0187.3 

 ெபமக� ேச,�தினா, பிண அனாளேய $சீவ.நா.0187.4 

 ெபா� அ	 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அமி, அனாN	 ெபா� 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !�� அனாA	 $சீவ.நா.0188.1 

 அன8கA9! இல9க	 ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அ2�த வி'ளா, $சீவ.நா.0188.2 
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 இன	_ெப.(இன	_ெப.) தம9! எ8!	 இ%லா, இய4தன, எ�ப �9க- 

$சீவ.நா.0188.3 

 சின	_ெப.(சின	_ெப.) திக: விடயினாA	 ெச%வி;	 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�ேத $சீவ.நா.0188.4 

 காதலா% காம Dமி9 கதி, ஒளி அவ	 ஒ�தா, $சீவ.நா.0189.1 

 மாத	 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனாA	 மா)ண 

மகி:�சி_ெப.(மகி:�சி_ெப.) ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) $சீவ.நா.0189.2 

 ஆதர	 ெப!கி�ற அ�பினா% அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) ஒ�	 

$சீவ.நா.0189.3 

 த@ இலா,_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) திள7பி� ஆமா� ெச%வேம 

ெப6	 ஒ�தா, $சீவ.நா.0189.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அம, காதலாA	 தயM	 

மண4த_ெப.எ�.(மண_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% $சீவ.நா.0190.1 

 ெபா� அனா' அமி,த	 ஆக7 5க: ெவ�ேயா� பகியி*டா� $சீவ.நா.0190.2 

 மி� அவி, Dணினான ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணா,9! இய&ற7 ப*ட 

$சீவ.நா.0190.3 

 ம�னிய மவி� வா8கி மாத	 பகியி*டா' $சீவ.நா.0190.4 

 பவழவா� பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) எ�� இவ ப!	 ேவலா� 

$சீவ.நா.0191.1 

 கவழ	 ஆ, களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபா�றா� காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) க	ப 

ஒ�தா' $சீவ.நா.0191.2 

 தவ: ம9 ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) தாமர7 D அ ஆக $சீவ.நா.0191.3 

 உமி: நக ேவலினாA	 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) சிற மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஒ�தா� $சீவ.நா.0191.4 
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 பளி9! அற7 பவழ7_ெப.(பவழ	_ெப.+7_ஒ&.) பாவ ப6) என� 

திக2	_ெப.எ�.(திக:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) $சீவ.நா.0192.1 

 களி9 கய%_ெப.(கய%_ெப.) ெபாவ ேபா�� கட 

சிவ4த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா' $சீவ.நா.0192.2 

 ஒளி9 கவி� ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம� 

ஊ2� கனிய ஒ�தா' $சீவ.நா.0192.3 

 அளி� அயி%கி�ற ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) அ	 சிற7 பறவ ஒ�தா� 

$சீவ.நா.0192.4 

 � மல,7 பிணயM	 E*3	 )-ண�	 $சீவ.நா.0193.1 

 ந�மல,9 க-ணி;	 நா� சா4த�	 $சீவ.நா.0193.2 

 அ� நில� அமி,த�	 அகிM	 நாவி;	 $சீவ.நா.0193.3 

 ெப� நில	_ெப.(நில	_ெப.) பிணி�திட7 ெப6ய, வகினா, $சீவ.நா.0193.4 

 .�தல9 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

)	5_ெப.()	5_ெப.) உ- ேகாத த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0194.1 

 அ.�தல� சில	பிேனா3 அரவ ேமகல $சீவ.நா.0194.2 

 வ.�தல9 க- மல, வள,�த ேநா9கேமா3 $சீவ.நா.0194.3 

 அ3� உல75 அ6 அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ஊறி% இ�பேம 

$சீவ.நா.0194.4 

 இழ கிள, இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல எ2 R- இட� $சீவ.நா.0195.1 

 தழ வள, ம மல, தய8!_வி.(தய8!_வி.) DFசிக9 $சீவ.நா.0195.2 

 !ழ �க9 ெகா.ெயா3_ெப.(ெகா._ெப.+ஒ3_க.ெவ.) !தி_ெப.(!தி_ெப.) 

ேவலினா� $சீவ.நா.0195.3 

 மழ �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) மா6யி� வ!	 எ�பேவ $சீவ.நா.0195.4 

 ப3திர7 பவழவா� அ�த	 மா4தி;	 $சீவ.நா.0196.1 
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 ெகா.வள, !வி �ல� தட�' வகி;	 $சீவ.நா.0196.2 

 இ.யிA	 ெகா.யிA	 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) யாவ	 $சீவ.நா.0196.3 

 க. மண9 கிழம ஓ, கடலி� மி9கேத $சீவ.நா.0196.4 

 க75ர7 ப)4திர கதி, ெச� மா மணி� $சீவ.நா.0197.1 

 ெச7ெபா3 சிலதிய, ஏ4த� த@விய $சீவ.நா.0197.2 

 75 உமி:4 அலம	 காமவ%லி;	 $சீவ.நா.0197.3 

 ஒ7ப	 பாவ ேபா�� உற;	 எ�பேவ $சீவ.நா.0197.4 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) காவலி� வ29கி 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) $சீவ.நா.0198.1 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கல�ெதா3 பிண4த ேப, 

அ' $சீவ.நா.0198.2 

 வி-ணக	 இ'_ெப.(இ'_ெப.) ெகாள விள8! 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி $சீவ.நா.0198.3 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) உேராணிேயா3 ஒளி�த ஒ�தேத 

$சீவ.நா.0198.4 

 !8!ம� ேதாளினாA	 ெகா2	 கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணி னாN	 

$சீவ.நா.0199.1 

 த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) காத%_ெப.(காத%_ெப.) 

ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) தண75 அற7 ப!	 நாN' $சீவ.நா.0199.2 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !டயினா&!� தி 

இ29!&ற வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) $சீவ.நா.0199.3 

 ப8 கதி, மதியி% ெத'ளி7 பக,4 எ3� உர�	 அ�ேற $சீவ.நா.0199.4 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனா� அம�ச, த	�' க*.ய8 கார� எ�பா� 

$சீவ.நா.0200.1 
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 ஒளி� வா'_ெப.(வா'_ெப.) தட9கயாA9! உயி, என 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நாN' 

$சீவ.நா.0200.2 

 பிளி� வா, �ரசி� சா&றி7 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 

சிற75_ெப.(சிற75_ெப.) 

இய&றி_வி.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.நா.0200.3 

 ெவளி� இலா9 ேக'வியான ேவ� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0200.4 

 அச= இலா7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ெவ'ள� அ6Fசய� !ல�' 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0201.1 

 வச இலா' வர�தி� வ4தா'_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) )வ அமி,த	 அ�னா' $சீவ.நா.0201.2 

 விசயய7 பி6த%_ெதா.ெப.(பி6_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) ஆ&ேற� 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வய	 $சீவ.நா.0201.3 

 இச பட9 கா�த% ேவ-3	 இல8! D- மா,ப எ�றா� $சீவ.நா.0201.4 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) உர7ப9 ேக*ேட 

அ3களி&� எ�தி� இ*ட $சீவ.நா.0202.1 

 வ-ண7 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தவி) த�ன ஞமலி ேம% இ*ட 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0202.2 

 க- அக� ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) கா�த% என9! என9 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) க-ணி 

$சீவ.நா.0202.3 
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 ம-_ெப.(ம-_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) 

வள	_ெப.எ�.(வள,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா� ம�� 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ெமாழிய% எ�றா� $சீவ.நா.0202.4 

 எ2த_வி.(எ2_வி.+த_�.வி.) பதி மா,ப� இ&ெறன இச�த ேலா3	 

$சீவ.நா.0203.1 

 ெதா2 அ. பணி4 ெசா%M	 �னல,� ெதால�த ேவேலா� $சீவ.நா.0203.2 

 கழி ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) காதலா'க- கழி நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ெப�க_விய8.வி.�.(ெப�_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) வய	 $சீவ.நா.0203.3 

 பழி படா வகயி% 

கா9!	_ெப.எ�.(கா_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப3 

Rக	 D-ப% எ�றா� $சீவ.நா.0203.4 

 வல	 56 ெபாறி�த வ-க மதவலி வி37ப ஏகி9 $சீவ.நா.0204.1 

 கல4தன� ேசன காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) க*.ய8 கார� எ�ன $சீவ.நா.0204.2 

 உல4த ேதாளினா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) 

ேம% ெகா&ற	_ெப.(ெகா&ற	_ெப.) வ7பி� $சீவ.நா.0204.3 

 நில	_ெப.(நில	_ெப.) தி ந@8!	 எ�� ஓ, நிமி�திக� ெநறியி% 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0204.4 

 என9! உயி, எ�ன7 ப*டா� எ� அலா% பிறர இ%லா� $சீவ.நா.0205.1 

 �ன� திற	_ெப.(திற	_ெப.) உ9கி ��ேன ெமா� அம, பல=	 ெவ�றா� 

$சீவ.நா.0205.2 

 தன9! யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ெச�வ ெச�ேத� 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெச�வ 

ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) ஒ��	 $சீவ.நா.0205.3 

 மன9! இனா ெமாழிய_!ைற.எ�.(ெமாழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவ-டா 

வாழிய,_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இய,_விய8.வி.�.!றி.) 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.0205.4 



56 

 

 காவல !றி75_ெப.(!றி75_ெப.) அ�ேறA	 கம	 ஈ அளி9 ேக-ேமா 

$சீவ.நா.0206.1 

 நாவல, ெசா% ெகா-டா,9! ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) அலா% த@8! வாரா 

$சீவ.நா.0206.2 

 D அல, ெகா.யனா, க- ேபாகேம க2மி ேமM	 $சீவ.நா.0206.3 

 பாவ�	 பழி;	 உ&றா, ப&பல, ேக' இ எ�றா� $சீவ.நா.0206.4 

 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ெபய,7 பிரம� எ�A	 ப.ீனா% 

ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) ந@ரா� $சீவ.நா.0207.1 

 அ	பிய_ெப.எ�.(அ	5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �லயினாN9! 

அணி �க	_ெப.(�க	_ெப.) நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0207.2 

 வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ8! அவள 

எ�தா� வி-ணக	 இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ�றி� $சீவ.நா.0207.3 

 தி4தினா&! இ�� கா�	 சி� ெசா%லா� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0207.4 

 க	 மல,9 க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) ேவலி9 கண மல அரய� ம8க 

$சீவ.நா.0208.1 

 ம	 மல,9 ேகாத பாக��_ெப.(பாக	_ெப.+அ��_சா6.) ெகா-டேத ம�வ 

ஆக9 $சீவ.நா.0208.2 

 ெகா�	 மல,9 ெகா�ற மால9 !ளி,மதி9 க-ணியா&!7 $சீவ.நா.0208.3 

 ெப�	 மல, அல8க% மா,ப ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பழி 

ஆயி&�_வி.�.(ஆ!_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0208.4 

 ந@%_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வ-ண�_ெப.(வ-ண�_ெப.) 

அ�� ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கி% கவ,4 த	 �� $சீவ.நா.0209.1 

 பா% நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வ-ண�_ெப.(வ-ண�_ெப.) ேநா9கி% பழி உட� 

எ�� க-டா� $சீவ.நா.0209.2 
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 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நிற� தான ேவ4ேத வி65ன% ெதா2ன ஆ&�' 

$சீவ.நா.0209.3 

 ேகா% நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வளயினா,9!9 !4 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ஒசி�த எ�றா� $சீவ.நா.0209.4 

 காமேம க�றி நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க2த க-3 

அளினாேல $சீவ.நா.0210.1 

 வாமனா, ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

O._வி.எ�.(O3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ4தின @, எ�� வய� 

$சீவ.நா.0210.2 

 ஈம	 ேச, மால ேபால இழி�திட7 ப*ட அ�ேற $சீவ.நா.0210.3 

 நாம ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) தட9க ேவ4ேத நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) இ 

ெத6யி� எ�றா� $சீவ.நா.0210.4 

 ப3 பழி மற9க% ஆேமா பFசவ, அ�� 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0211.1 

 வ3=ர யாவ, ேப,7பா, வா�7 பற அற4 

H&றி_வி.எ�.(H&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0211.2 

 இ3வேத அ�றி7 பி�A	 இ29! உட� அ	ம காம	_ெப.(காம	_ெப.) 

$சீவ.நா.0211.3 

 ந3= நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஓ	ப% ந%லேத ேபாM	 எ�றா� $சீவ.நா.0211.4 

 ஆ, அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) இக:த% 

ெச%லா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச%_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கணனாA	 

$சீவ.நா.0212.1 

 O, அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) உடய ந@ரா, ெசா% ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0212.2 
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 ேப, அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) உடய ந@;	 பிண அனா*! 

அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) 

ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0212.3 

 ஓ, அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) உடய எ�றா� உ�திர த�த� எ�பா� 

$சீவ.நா.0212.4 

 அள4 தா	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) கா�த 

அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) உடய ந@ரா,9! $சீவ.நா.0213.1 

 அள4தன ேபாக	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) அவ,9! 

அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நாேள $சீவ.நா.0213.2 

 அள4தன வா2	 நாN	 அ என9! உரய% எ�றா� $சீவ.நா.0213.3 

 விள8! ஒளி மணிக' ேவ�4 வி3_ஏவ.(வி3_வி.) )ட, இம9!	 Dணா� 

$சீவ.நா.0213.4 

 �6� ேத	 தா6னா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) �னியிA	 உ�தி ேநா9கி7 

$சீவ.நா.0214.1 

 பா6�ேத� தம R-S% வழ9! அ 

ஆத%_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) க-ேட $சீவ.நா.0214.2 

 ேவ6� ேத	 ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) வி4 உன9காக 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) $சீவ.நா.0214.3 

 D6� ஏ4 இளய ெகா8க 5ண,க யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ேபாவ% 

எ�றா� $சீவ.நா.0214.4 

 இனமா	 எ�� உர7பிA	 ஏத	 எணா� $சீவ.நா.0215.1 

 �ன	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பா�ம �ள� 

எழலா% $சீவ.நா.0215.2 

 5னமா மல, ேவ� ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !ழலா' 

$சீவ.நா.0215.3 

 மனமா	 ெநறி ஓ.ய ம�னவேன $சீவ.நா.0215.4 
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 கலயா, கி% ஏ4 அ%!M	 கதி, E: $சீவ.நா.0216.1 

 �லயா, தட�	 �னியா ப.4 $சீவ.நா.0216.2 

 உலயா� திவி� அமி, உ-3 ஒளிேச, $சீவ.நா.0216.3 

 மலயா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா,ப� மகி:4தனேன $சீவ.நா.0216.4 

 வி6 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால விள8! �.� $சீவ.நா.0217.1 

 தி மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி4 திள7பின, ஆ� $சீவ.நா.0217.2 

 எ6 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா,பA	 ஏ4திழ;	 $சீவ.நா.0217.3 

 அ மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக6� ஆயினேர $சீவ.நா.0217.4 

 நற= ஆ,4த ஓ, நா!_ெப.(நா!_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) தாமர வா� 

$சீவ.நா.0218.1 

 உற வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, 

ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபா�� உரேவா� 

$சீவ.நா.0218.2 

 அற ஆ9கிய இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) 

அம,4த_ெப.எ�.(அம,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

$சீவ.நா.0218.3 

 கற ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணினா' கன=_ெப.(கன=_ெப.) உ&றனேள 

$சீவ.நா.0218.4 

 பFசி அ.7 பவள� வ, வா� அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

$சீவ.நா.0219.1 

 F)	 இட9 கன=_ெப.(கன=_ெப.) ���_ெப.(���_ெப.) அவ ேதா�றலி� 

$சீவ.நா.0219.2 

 அFசி ந38கின' ஆ� இழ ஆயிட $சீவ.நா.0219.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) )ட, 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி.4தத அ�ேற 

$சீவ.நா.0219.4 
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 ப- ெக2 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விரலா% பண� ேதாளி 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0220.1 

 க- க>உ� ெச� கல நல தா8கி $சீவ.நா.0220.2 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) ெபாழி D மழ ெவ% கதி, ேநமிய $சீவ.நா.0220.3 

 வ- 5க: மா% அ. வ4தன ெச�தா' $சீவ.நா.0220.4 

 இ	ப, இலா ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) Dெவா3 சா4 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0221.1 

 எ	 ெபமா� அ.9! எ�க எ�� 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0221.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ப6 மா� ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத, மி! 

தான அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) $சீவ.நா.0221.3 

 த	 ெபமா� அ. சா,4தன' அ�ேற $சீவ.நா.0221.4 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) அம, காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) 

த�ெனா3_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ3_க.ேவ.) மா வலி $சீவ.நா.0222.1 

 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேபா% மகி:= 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) பி� வா, 

ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) $சீவ.நா.0222.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) என7 பா% என� சி% அமி, ஊ&� என9 $சீவ.நா.0222.3 

 கா� அம, ேகாத கனா_ெப.(கனா_ெப.) ெமாழிகி�றா' $சீவ.நா.0222.4 

 ெதா� அணி பி-. ெதால4 அற 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ- $சீவ.நா.0223.1 

 �� அணி மால �.9! இட� ஆக $சீவ.நா.0223.2 

 ஒ� அத� தா'_ெப.(தா'_ெப.) வழிேய �ள ஓ8!5 $சீவ.நா.0223.3 

 வ�த ேபால வள,4தத அ�ேற $சீவ.நா.0223.4 
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 வா, !ழ வி% இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா �. H9!5 

$சீவ.நா.0224.1 

 கா, ெக2 !�� அனயா� கனவி� இய% $சீவ.நா.0224.2 

 பா, ெக2 S% விதியா% பய�_ெப.(பய�_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

ெத64 $சீவ.நா.0224.3 

 ஏ, !ழயாம% எ3� உர9கி�றா� $சீவ.நா.0224.4 

 ந��. நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மகனா	 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

மாலக' $சீவ.நா.0225.1 

 அ�னவனா% அமர7ப3	 ேதவிய, $சீவ.நா.0225.2 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) �ள நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆ9க	 அதா	 என7 $சீவ.நா.0225.3 

 பி�னதனா% பய�_ெப.(பய�_ெப.) ேபசல� வி*டா� $சீவ.நா.0225.4 

 இ&� அதனா% பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ� என ஏ4திழ $சீவ.நா.0226.1 

 உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) இ�ேன இடZ� என9! 

எ�றM	 $சீவ.நா.0226.2 

 ம&� உரயாடலளா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா நில� $சீவ.நா.0226.3 

 அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, ேகாதயி� ெபா� 

ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) ேசா,4தா' $சீவ.நா.0226.4 

 காவி கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ண @ெரா3 கா6க 

$சீவ.நா.0227.1 

 ஆவி நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா�� அணி மா:க7 

$சீவ.நா.0227.2 

 பாவி எ� ஆவி வ�திேயா என� $சீவ.நா.0227.3 

 ேதவிய ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) தக 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெம� சா,4தா� 

$சீவ.நா.0227.4 
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 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) மல, மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) உறேவ தழ@இயினா� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) $சீவ.நா.0228.1 

 க- மல,� தா'_ெப.(தா'_ெப.) கனவி� இயி% ெம� எA	 $சீவ.நா.0228.2 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) மயேமா ெப6ேத மடவா�9! என7 $சீவ.நா.0228.3 

 ப- உரயா% பரவி� ய, த@,�தா� $சீவ.நா.0228.4 

 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) காதலினா% களி� ஆ� மல,9 $சீவ.நா.0229.1 

 ேகாத அ	 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனயா, த	 !ழா	 ெதாழ� 

$சீவ.நா.0229.2 

 தா உ! தாம	 அணி4 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) வி	மிய $சீவ.நா.0229.3 

 ேபா உ! ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அண7 D மக'_ெப.(மக'_ெப.) ேச,4தா' 

$சீவ.நா.0229.4 

 ப- கனிய7 பகி7 பய�_ெப.(பய�_ெப.) நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) 

$சீவ.நா.0230.1 

 க- கனிய9 கவ,4 உ-3 சி�னா' 

ெசல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0230.2 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) கனிய9 கவி� 

வி�திய_ெப.எ�.(வி��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

கணி $சீவ.நா.0230.3 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) கனி7பா� வளர� தள, கி�றா' $சீவ.நா.0230.4 

 க	5_ெப.(க	5_ெப.) ஆ, ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

கழ��_வி.எ�.(கழ%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெசJவா� விள,�9 க- 

பசல D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம	_ெப.(காம	_ெப.) 

$சீவ.நா.0231.1 

 வி	5 ஆ, �ல9 க- க64 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கதி,க' ெப� 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� ெச7ேப ேபா% 

$சீவ.நா.0231.2 
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 அ	பா% பர4 R)75	 க-ணி� 5ல�_ெப.(5ல�_ெப.) 

ஆயி&�_வி.�.(ஆ!_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அவனி�ச மால 

$சீவ.நா.0231.3 

 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பாரமா�7 ெப6 ந4 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) E% 

சலFசல	 ேபா% ந8க நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெதால4தேத $சீவ.நா.0231.4 

 H	5_ெப.(H	5_ெப.) உட ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) &றிய ெவ'ளிேல ேபா% $சீவ.நா.0232.1 

 ேத	5ட அல8க% மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) திமக� தமிய� 

ஆக $சீவ.நா.0232.2 

 ஓ	பட ஒ��	 ெச7பா' திமக' ஒளி� 

ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0232.3 

 ஆ	 5ட ெத64 ேவ4த&! அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) எA	 அம�ச� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0232.4 

 காதி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த8க' க- என வ9க7 

ப*ட $சீவ.நா.0233.1 

 ந@தி ேம% ேசற% ேத&றா� ெநறி அலா ெநறிய� ேச,4 $சீவ.நா.0233.2 

 ேகா இய% காம	_ெப.(காம	_ெப.) எ�A	 மவினி% !ளி�த ஞா�ேற 

$சீவ.நா.0233.3 

 ஓதிய ெபாறி அ&றா� ஓ, அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபாறி 5னவி எ�றா� 

$சீவ.நா.0233.4 

 அ4தர�தா, மயேன என ஐ;�	 $சீவ.நா.0234.1 

 த4திர�தா% தம S% கர க-டவ� $சீவ.நா.0234.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) திறலா� ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) த�சன9 

Oவி ஓ, $சீவ.நா.0234.3 

 எ4திர ஊ,தி இய&�மி� எ�றா� $சீவ.நா.0234.4 
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 ப% கிழி;	 பயிA	 கி% Sெலா3 $சீவ.நா.0235.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அர9!	 ெம2!	 நல	_ெப.(நல	_ெப.) சா�றன 

$சீவ.நா.0235.2 

 அ%லன=	 அம� ஆ8! எ2 நா'_ெப.(நா'_ெப.) இட� $சீவ.நா.0235.3 

 ெச%வ ஓ, மா மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) 

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

அ�ேற $சீவ.நா.0235.4 

 பலீி ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மாமயிM	 பிறி ஆ9கிய $சீவ.நா.0236.1 

 ேகால ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மாமயிM	 ெகா3 ெச�றவ� $சீவ.நா.0236.2 

 ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) உடயா� அ. கெதா2 

$சீவ.நா.0236.3 

 ஆM	 இ	 மFஞ அறி4 அ' எ�றா� $சீவ.நா.0236.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெநறி S% நய4தா� ந��_ெப.(ந��_ெப.) ந�� இ 

$சீவ.நா.0237.1 

 ெகா% ெநறியி% ெப6யா� இ 

ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என $சீவ.நா.0237.2 

 மி� ெநறி ப%கல	 ேமதக7 ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஓ, $சீவ.நா.0237.3 

 ெபா� அற தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெகா3�தா� 5க: ெவ�ேயா� 

$சீவ.நா.0237.4 

 ஆ3 இய% மா மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ஊ,திய அJவழி $சீவ.நா.0238.1 

 மாட�	 கா=	 அ3� ஓ, சி% நா'_ெப.(நா'_ெப.) ெசல7 $சீவ.நா.0238.2 

 பாடலி� ேம% ேம% பய7பய� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ர4 $சீவ.நா.0238.3 

 ஓட ��9கி உண,�த_!ைற.எ�.(உண,��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

உண,4தா' $சீவ.நா.0238.4 
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 ப- தவ: விரலி� பாவ ெபாறிவல	 தி67ப7 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0239.1 

 வி-தவ: ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) ேபா:4 வி)	5 இட7 பற9!	 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) $சீவ.நா.0239.2 

 5- தவ: ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- பாவ ெபாறி இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

தி67ப� ேதாக $சீவ.நா.0239.3 

 க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

மள_!ைற.எ�.(ம'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ @:4 கா% !வி� 

இ9!	_ெப.எ�.(இ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.0239.4 

 காதி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) வல க*.ய8 காரA	 $சீவ.நா.0240.1 

 ந@தியா% நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெகா-டபி� ந@தி S% $சீவ.நா.0240.2 

 ஓதினா, தம ேவ� ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஓதினா� $சீவ.நா.0240.3 

 ேகா ெச� !ண9 ேகாதிA' ேகா அனா� $சீவ.நா.0240.4 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஆய ஓ, மாெத�வ	 $சீவ.நா.0241.1 

 எ�ன வ4 இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அஃ இரா7 

பக%_ெப.(பக%_ெப.) $சீவ.நா.0241.2 

 �னி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெச!�தி3 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) எA	 $சீவ.நா.0241.3 

 எ�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ெச�வ O�மி� எ�னேவ 

$சீவ.நா.0241.4 

 அம மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) 

அ28க_!ைற.எ�.(அ28!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ, $சீவ.நா.0242.1 
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 உ� வ @:4 என உ*கினரா அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

$சீவ.நா.0242.2 

 கம	 கா:�தம 

க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

த	 உளா� $சீவ.நா.0242.3 

 தம த�த� எ�பா� இ சா&றினா� $சீவ.நா.0242.4 

 தவள9 கி-கிணி� தாமர� சீற.9 $சீவ.நா.0243.1 

 !வளேய அள='ள ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) கணா' $சீவ.நா.0243.2 

 அவளேய அமி,தாக அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) அ-ணM	 $சீவ.நா.0243.3 

 உவ' அக	_ெப.(அக	_ெப.) தன ஆக ஒ38கினா� $சீவ.நா.0243.4 

 வி-ணி ேனா3 அமி,த	 வில� ெச%வ $சீவ.நா.0244.1 

 ெப-ணி� இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) ெப6 என� தா:4 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) $சீவ.நா.0244.2 

 எ-ண	 இ�றி இற8கி இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வயக	 $சீவ.நா.0244.3 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) அ	 தாமரயாெளா3	 தா:4தேத $சீவ.நா.0244.4 

 த�ன ஆ9கிய தா,7 ெபாலி ேவ4தன7 $சீவ.நா.0245.1 

 பி�ன ெவௗவி% பிற:4தி3	 D மக'_ெப.(மக'_ெப.) $சீவ.நா.0245.2 

 அ�னவ� வழி� ெச%லி�_நி.எ�.(ெச%_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) இ	 ம-மிச7 

$சீவ.நா.0245.3 

 பி�ன� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) ேப,9!ந, இ%லேய 

$சீவ.நா.0245.4 

 திலக ந@' �.� ேதவ	 ேவ4த	 $சீவ.நா.0246.1 

 உலக மா4த,க' ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�� 

ஓப $சீவ.நா.0246.2 
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 !ல= தா,_ெப.(தா,_ெப.) ம�ன,9! யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) இ 

O�வ� $சீவ.நா.0246.3 

 பல=	 மி9கன, ேதவ6� பா,�திவ, $சீவ.நா.0246.4 

 அNேம% அர)_ெப.(அர)_ெப.) ஆ9!ம� கா;ேம% $சீவ.நா.0247.1 

 ெவள� )*.3	 ேவ4 எA	 மா ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) $சீவ.நா.0247.2 

 மளி ம&� அவ வா:�திA	 வயிA	 $சீவ.நா.0247.3 

 அளி ஆ9க% அழி�த% அ8! ஆபேவா $சீவ.நா.0247.4 

 உற8!	_ெப.எ�.(உற8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ஒளி $சீவ.நா.0248.1 

 கற8! ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர வயக	 கா9!மா% $சீவ.நா.0248.2 

 இற8! க- இமயா, விழி�ேத இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) $சீவ.நா.0248.3 

 அற8க'_ெப.(அற8க'_ெப.) 

ெவௗவ_!ைற.எ�.(ெவௗ=_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அத� 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) 

கா9கலா, $சீவ.நா.0248.4 

 யாவ, ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) நா%வர7 

பி�னி.� $சீவ.நா.0249.1 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) எ�ப ேத�	 இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வயக	 

$சீவ.நா.0249.2 

 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ம�னவ, கா�வன சி4தியா, $சீவ.நா.0249.3 

 நாவிA	 உரயா, நவ அF)வா, $சீவ.நா.0249.4 

 த@-.னா, தம� த@� )3	 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த@ $சீவ.நா.0250.1 

 ஈ-3 த	 கிளெயா3	 எ6�தி3	 $சீவ.நா.0250.2 

 ேவ-.% இ� அமி,	 நF)	 ஆதலா� $சீவ.நா.0250.3 
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 மா-ட அ�� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) வா� ெமாழி� ெத�வேம 

$சீவ.நா.0250.4 

 ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) ஆ'வ ந��_ெப.(ந��_ெப.) என9! எ�றிேய% 

$சீவ.நா.0251.2 

 வாலி அ�� என9 Oறின� வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஞம&! $சீவ.நா.0251.3 

 ஓல வ� அ�ன ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) திற%_ெப.(திற%_ெப.) ஆ&றலா� 

$சீவ.நா.0251.4 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) சிக ேகாத E*.9 ெகா-டவ� இ7ப ம&� ஓ, 

$சீவ.நா.0252.1 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) திக: ேவலினான ேந.ய ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) 

கணாN	 $சீவ.நா.0252.2 

 பிழ7பிலா' 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) த4தாA	 !ரவர7 ேபண% 

ெச�யா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0252.3 

 இ29கினா, இவ,க' க-டா� இ3	ப 

ேநா�9!_ெப.(ேநா�_ெப.+9!_ெகா.ேவ.) இரக' ஆவா, $சீவ.நா.0252.4 

 ந*5_ெப.(ந*5_ெப.) இட9 !�ய	 வ�தா� பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மன நல�த� 

ேச,4தா� $சீவ.நா.0253.1 

 க*3 அழ% காம� த@யி% க�னிய9 கல9கினாA	 $சீவ.நா.0253.2 

 அ*3 உயி, உடல	 தி�றா� அம�சனா� அர)_ெப.(அர)_ெப.) ெகா�றா� 

$சீவ.நா.0253.3 

 !*ட ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) நரக	 த	�' !ளி7பவ, இவ,க' க-டா� 

$சீவ.நா.0253.4 

 பிற அ வளர� தாA	 வள,4 உட� ெபகி7 பி� நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

$சீவ.நா.0254.1 

 !றப3 மதிய	 ேதய9 !��ய% ேத�வேத ேபா% $சீவ.நா.0254.2 
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 இறவனா� த�ன ஆ9கி அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) வழி 

ஒ2கி� எ��	 $சீவ.நா.0254.3 

 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மதி இள7 ேபா2	 ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) 5க: 

விள9!	 எ�றா� $சீவ.நா.0254.4 

 ேகா' நில தி64 நாழி !றபட7 பக%க' மிFசி $சீவ.நா.0255.1 

 ந@' நில	_ெப.(நில	_ெப.) மா6_ெப.(மா6.) இ�றி விள= அஃகி7 பசி;	 ந@.7 

$சீவ.நா.0255.2 

 D- �ல மகளி,_ெப.) ெபா&பி% க&5_ெப.(க&5_ெப.) அழி4 

அற8க'_ெப.(அற8க'_ெப.) மாறி $சீவ.நா.0255.3 

 ஆண இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உல!_ெப.(உல!_ெப.) ேகடா	 

அர)_ெப.(அர)_ெப.) ேகா% ேகா.� எ�றா� $சீவ.நா.0255.4 

 தா,7 ெபாலி தம த�த� த9கவா� உர7ப9 !�றி% $சீவ.நா.0256.1 

 கா,�திக விள9! இ*3 அ�ன விய,�7 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) க. கம: !வள7 

ப4தா, $சீவ.நா.0256.2 

 ேபா,�த த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ெபா' என விய,�7 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0256.3 

 ந@,9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) மகர7 ேப:வா� மதன� ம&� இதன� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0256.4 

 ேதாளினா% வலிய, ஆகி� ெதா9கவ, தலக' பாற $சீவ.நா.0257.1 

 வாளினா% ேபச% அ%லா% வாயினா% ேபச% ேத&ேற� $சீவ.நா.0257.2 

 காள ேமக8க' ெசா%லி9 கனயா% !ழ9!	 கக' $சீவ.நா.0257.3 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) அம, ந@4	 ேபா:தி� வ2 வ2� ஒழி;	 எ�றா� 

$சீவ.நா.0257.4 
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 R- ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ஏ&றி ஆ8! ெம� எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

விய,� ெநா�தி� $சீவ.நா.0258.1 

 வ- ��த	_ெப.(��த	_ெப.) நிர ெகா' ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) வா, �6 

5வ	 ஆ9கி9 $சீவ.நா.0258.2 

 க- எ6 தவழ_!ைற.எ�.(தவ:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ-க 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந! கடக	 எ&றா $சீவ.நா.0258.3 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நக ெவ!-3 ந9!9 க*.ய8 கார� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0258.4 

 எ� அலா% பிற,க' யாேர இ�னவ ெபா�9!	 ந@ரா, $சீவ.நா.0259.1 

 உ�னலா% பிற,க' யாேர உ&றவ&! உறாத E:வா, $சீவ.நா.0259.2 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ேபா�� ற9க	 ஆ-3 வானவ,9! இறவ� ஆக 

$சீவ.நா.0259.3 

 ெபா� எலா	 விள4 Dமி ெபாலிய_!ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) கா7ப% எ�றா� $சீவ.நா.0259.4 

 விளக ெபாலிக_விய8.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) அஃேத 

உர�தில	 ெவ!ள ேவ-டா $சீவ.நா.0260.1 

 களக	 எ2க	 இ�ேன காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) O&ற	 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0260.2 

 வள கய மட4த ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பிழ759 ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0260.3 

 அள= அ� நிதிய	 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ' 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அமக எ�றா� 

$சீவ.நா.0260.4 
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 நில� தல� திவனா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ந@7ப	 

காத%_ெப.(காத%_ெப.) Oர $சீவ.நா.0261.1 

 �ல� தல7 ேபாக	 �:கி �கி: நிலா �.ெகா' ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$சீவ.நா.0261.2 

 ெவல&! அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தான ந@�த ேவ4தன ெவ�ம ேநா9கி9 

$சீவ.நா.0261.3 

 !ல�ெதா3	 ேகாற% எ-ணி9 ெகா.யவ� க.ய E:4தா� $சீவ.நா.0261.4 

 ேகா� தம, நிகள	 �:கி9 ேகா*ட�9 !ர8க� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) கீ: 

$சீவ.நா.0262.1 

 ஏ�ற ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) மா4த,9!_ெப.(மா4த,_ெப.+9!_ெகா.ேவ.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) இ நிதி �க4 

ந%கி_வி.எ�.(ந%!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0262.2 

 ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா*ட 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) !ட ந@ழ% ெச� 

$சீவ.நா.0262.3 

 ேதா�றினா� !�ற� உ�சி� )ட,7 பழி விள9! இ*ட அ�ேற $சீவ.நா.0262.4 

 பமி�த களி�	 மா=	 பர4திய% ேத	 ப-ணி� $சீவ.நா.0263.1 

 திமி9க ேசன �H,� ெத=ெதா�	 எ8!	 ஈ-. $சீவ.நா.0263.2 

 எ6 ெமா��த வாN	 வி%M	 இல8! இல ேவM	 ஏ4தி� $சீவ.நா.0263.3 

 ெச மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) ேவலினா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) திநக, 

வள4த அ�ேற $சீவ.நா.0263.4 

 ந@' நில ம�ன ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) �.9 !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0264.1 

 D- அணி மா,ப ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

5-ணிய ேவ4ேத ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0264.2 
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 ேகா' நின9 !றி� வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

க*.ய8 கார� எ�� $சீவ.நா.0264.3 

 ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) நில� இறFசி� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேகா% 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ெசா%லா� $சீவ.நா.0264.4 

 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) நில9 கதவ	_ெப.(கதவ	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) தி4 தா: உ�9க வ%ேல $சீவ.நா.0265.1 

 ப-Kக ப)	 ெபா� ேத	 ப3 மத9 களி�	 மா=	 $சீவ.நா.0265.2 

 க- அக� 56ச 

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

காவல,_ெப.(காவ%_ெப.+அ,_பட,.ப�.) அடக எ�றா� $சீவ.நா.0265.3 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) உ ேம� ேபா�� ெவ.பட 

�ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெசா%லா� 

$சீவ.நா.0265.4 

 5லி7 ெபாறி7 ேபா,வ ந@9கி7 ெபா� அணி4 இல8!கி�ற $சீவ.நா.0266.1 

 ஒலி9 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) உ*! உ� )ட, வாள 

ேநா9கி9 $சீவ.நா.0266.2 

 கலி9! இற ஆய ெநFசி� க*.ய8 கார� ந	ேம% $சீவ.நா.0266.3 

 வலி�த கா-3	 எ�� வா'_ெப.(வா'_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந9கா� $சீவ.நா.0266.4 

 ந8க ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) நட9க% ேவ-3	 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) 

ெபா*! இர8க% ேவ-டா $சீவ.நா.0267.1 

 க8!%_ெப.(க8!%_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) அ�� 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கன=_ெப.(கன=_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) விள4த எ�ன9 $சீவ.நா.0267.2 
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 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) அல, ேகாத மா:கி9 !ழ �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

5ட� வ @:4 $சீவ.நா.0267.3 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணி 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) திமக&! 

அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) ெச�தா' $சீவ.நா.0267.4 

 ம% அல� எ24 வ @8கி மல 

திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அனய ேதாளா� 

$சீவ.நா.0268.1 

 அ%ல% உ&� அ28கி வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அமி,த	 அ�னாள எ�தி7 $சீவ.நா.0268.2 

 5%லி9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) ந@9கி7 ெபா	ம% ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

�லயினா*!� $சீவ.நா.0268.3 

 ெசா%Mவா� இவக' 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) E: 

கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) காலினாேன $சீவ.நா.0268.4 

 சாதM	 பிற�த% தாA	 த	 வின7 பய�தி� 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0269.1 

 ஆதM	 அழி=	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அவ ெபா*! 

இய%5_ெப.(இய%5_ெப.) க-டா� $சீவ.நா.0269.2 

 ேநாதM	 ப6=	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) R- 

உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) இ�ம அ�ேற $சீவ.நா.0269.3 

 ேபத ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ெப6	 ெபா%லா� ெப� வள� ேதாளி எ�றா� 

$சீவ.நா.0269.4 

 ெதா%ல ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) பிறவி எ-ணி% ெதா3 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) மணM	 

ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0270.1 
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 எ%லய அவ&�' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ஏதில	 பிற4 ந@8கி� 

$சீவ.நா.0270.2 

 ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) கதிக' த	�' ேசரல	 ேச,4 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0270.3 

 இ%லிA' இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) நாள� )&றேம இர8க% ேவ-டா 

$சீவ.நா.0270.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ெமா�� அர&�	 பி-. வாமனா% வ.�த R- 

S% $சீவ.நா.0271.1 

 உ-3 வ� அனய ந@;	 உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) இலா ந@ர 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0271.2 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) க- அவி ேசார வி	 உயி,� இனய 

ஆத%_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) $சீவ.நா.0271.3 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) த!வ அ�றா% 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) கவல எ�றா� $சீவ.நா.0271.4 

 உ6ம �� ேபா9கி அ%லா% ஒளி உட ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ேபாகா, 

$சீவ.நா.0272.1 

 கம	 ஈ என9!	 ஊ,தி சம4த கவல ேவ-டா	 $சீவ.நா.0272.2 

 56 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) 

இர8!	_ெப.எ�.(இர8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெசா%லா� 

ேபாவேத ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ம&� எ�றா� $சீவ.நா.0272.3 

 எ6 �ய8!_ஏவ.(�ய8!_வி.) இல8! வா'_ெப.(வா'_ெப.) க ஏ&� 

இளF_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0272.4 

 எ�5 ெந9! உகி உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) ஒ2!5 ேசார 

யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0273.1 
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 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) மி9! அவலி� 

ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ, உயி,9 கிழ�தி 

த�ன $சீவ.நா.0273.2 

 இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) மி9! உடய சீ,�தி இறவன ஆண Oறி� 

$சீவ.நா.0273.3 

 �ப	 இ% பறவ ஊ,தி ேச,�தின� ணவி ேச,4தா' $சீவ.நா.0273.4 

 ந@, உட9 !வளயி� ெந38 க- 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

பனி $சீவ.நா.0274.1 

 வா, உட �ல �க	_ெப.(�க	_ெப.) நன7ப மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� $சீவ.நா.0274.2 

 சீ, உட9 !சிM	 சிவ4 அழ�� ஓ, த@� திர' $சீவ.நா.0274.3 

 பா, உட7 பனி9கட% )3வ ஒ� உல	பினா� $சீவ.நா.0274.4 

 �ழ �க� இ. அ6 வள�த அ�ன ம'ள6% $சீவ.நா.0275.1 

 !ழ �க7 56ச;' !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) அக7பட $சீவ.நா.0275.2 

 இழ �க� எறி பட இல8! வா'_ெப.(வா'_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0275.3 

 மழ �க�த !Fசர	 வா6;' வள�தேவ $சீவ.நா.0275.4 

 அயிலினி% 5ன4த வா'_ெப.(வா'_ெப.) அழ�� உ� உUஇ உட� 

$சீவ.நா.0276.1 

 பயி% கதி,7 பமணி7 ப� மயி,� ெச� ேகடக	 $சீவ.நா.0276.2 

 ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) என� தி6� வி-_ெப.(வி-_ெப.) வ29கி வ4 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, $சீவ.நா.0276.3 

 கயி%_ெப.(கயி%_ெப.) அணி9 கதி, நக9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) ஒ� 

உல	பினா� $சீவ.நா.0276.4 
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 மா6யி� க38 கண ெசா64 ம'ள, ஆ,�த பி� $சீவ.நா.0277.1 

 வ @6ய9 !6சிM	 வில9கி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கண மழ $சீவ.நா.0277.2 

 வா6யி% க.4 உட� அக&ற ம&ற வ�பட7 $சீவ.நா.0277.3 

 ேப, இய% ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) பி�னி வ4 

அட4தேவ $சீவ.நா.0277.4 

 சீ&ற	 மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !Fசர	 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) $சீவ.நா.0278.1 

 O&ற	 !திவா' ேகா3 உற அ2�தலி� $சீவ.நா.0278.2 

 ஊ&� உட ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

உ	 உட�� இ.� என $சீவ.நா.0278.3 

 மா&� அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ம�தக	 

பிள4தேவ $சீவ.நா.0278.4 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) மிட4த ேவலி;	 பிள4 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க- 

வ @ரர $சீவ.நா.0279.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) மயி,� ெச� ேகடக� இ.� வா'_ெப.(வா'_ெப.) வல 

அ64 $சீவ.நா.0279.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உட9 !தி;' உழ9!5 தி6 தர� $சீவ.நா.0279.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மிட4த தா6னா� ெச8கள	 சிற4தேத $சீவ.நா.0279.4 

 உ75 உடய �4 ந@, உட�� கர ெகா%வ $சீவ.நா.0280.1 

 ஒ75 உடய தான;' ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) தனிய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0280.2 

 இ7ப. இற மக�_ெப.(மக�_ெப.) இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) Sற $சீவ.நா.0280.3 

 அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பட;' அ-ணM	 அழ�� 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) உ4தி $சீவ.நா.0280.4 
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 ந@டக	 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ேநமி வல� ஏ4தி9 $சீவ.நா.0281.1 

 ேகடக	 அ�7ப_!ைற.எ�.(அ�77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந3 அ&� அர= 

ேச,4 ஆ8! $சீவ.நா.0281.2 

 ஓ3 கதி, வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) என ஒ� என உல	பி9 $சீவ.நா.0281.3 

 கா3_ெப.(கா3_ெப.) கவ, த@யி� மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

சீ�5 ெவ!-டா� $சீவ.நா.0281.4 

 ெந�	 �க	_ெப.(�க	_ெப.) அணி4 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) த8கி அழ% 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0282.1 

 வ	 �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) Rதி 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) அழல வ @சி $சீவ.நா.0282.2 

 ம	 �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மதயான தவ Sறி9 

$சீவ.நா.0282.3 

 க	 �த% ணி4 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஆழ அ ேநானா� $சீவ.நா.0282.4 

 மால Rதி ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) மழ மி� 

என இம9!	 $சீவ.நா.0283.1 

 ேவல வல� ஏ4தி வி6 தாம	 அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) அழிய� $சீவ.நா.0283.2 

 ேசால மயிலா,க' ண ெவ	�லக' F)	 $சீவ.நா.0283.3 

 ேகால வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,பி� உ� O&� என 

எறி4தா� $சீவ.நா.0283.4 

 5- இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எஃக	 பறி�தலி� 

ெபா� அனா, த	 $சீவ.நா.0284.1 
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 க- இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) தடாயின கா ெவ'ேவ% $சீவ.நா.0284.2 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) யான 

ம75_ெப.(ம75_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ*3 

அ	ம $சீவ.நா.0284.3 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) ம'ள, 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மிற9ெகாளி தி�தினாேன 

$சீவ.நா.0284.4 

 ஏ4த% ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) தி�த யான இ64தன எ6 ெபா� க-ணி 

$சீவ.நா.0285.1 

 நா4தக உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) ந-ணா, O&� என ந38கி ம'ள, 

$சீவ.நா.0285.2 

 சா�4த பி� த�க- ஆ-ம9 க*.ய8 கார� ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) 

$சீவ.நா.0285.3 

 கா�4தன� ெக3க_விய8.வி.�.(ெக3_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) உ4தி9 

க7பண	 சிதறினாேன $சீவ.நா.0285.4 

 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) அ64 

ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) !3மி_ெப.(!3மி_ெப.) மா 

மFஞ ஊ,4 $சீவ.நா.0286.1 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா% 5வ	 ேபால ெந6 

�6 5வ	 ஆ9கி9 $சீவ.நா.0286.2 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) வ @:7ப 

ம&�	 ஓ, களி&றி% பா�4 $சீவ.நா.0286.3 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா ம'ள,9! 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ந@' �. இல9க	 ஆனா� $சீவ.நா.0286.4 
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 நF)_ெப.(நF)_ெப.) பதி 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வள நாக 

அணயினா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0287.1 

 ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) பதி 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) பட �:க 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0287.2 

 மF) தவ: !�� அனய ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ஒசி4 மா�தா' $சீவ.நா.0287.3 

 !Fசர8க' Sறி9 ெகால வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஒ.� 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0287.4 

 ஆ, அம' ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) தக;	 அ�ன வக 

வ @2	_ெப.எ�.(வ @:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0288.1 

 வ @ர,_ெப.(வ @ர,_ெப.) எறி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) படக' 

வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இமயா� ஆ�7 $சீவ.நா.0288.2 

 ேப, அம' அ�� ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) தாதெயா3	 ேபரா7 

$சீவ.நா.0288.3 

 ேபா, அம' நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

இளேயானி� ெபாலி= உ&றா� $சீவ.நா.0288.4 

 ேபா:4 கதி, ேநமிெயா3 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெபா அ24த� $சீவ.நா.0289.1 

 தா:4 த�க- இணக' த@ அழல விழியா $சீவ.நா.0289.2 

 வ @:4 நில மா மக'_ெப.(மக'_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல ெஞ�8க $சீவ.நா.0289.3 

 ஆ:4 ப3 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) )ட6� ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) தக 

அவி4தா� $சீவ.நா.0289.4 

 ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வி)	5 எ�A	 

ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நா*3 அக	_ெப.(அக	_ெப.) ெதா2 5ல	5 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம4த, மா:க $சீவ.நா.0290.1 
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 ஏ4 �லயா, இன4 இர8க9 ெகா38் ேகா% இ'_ெப.(இ'_ெப.) பர7ப ஏஎ 

பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) $சீவ.நா.0290.2 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !!லமா	 ஆ: 

கடலி� உ' �ள�த அற� ெச8ேகாலா� கதி6ன $சீவ.நா.0290.3 

 ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) ெபமான� ச�ச4தன ம4தி6 மா நாக�ட� 

வி28கி&� அ�ேற $சீவ.நா.0290.4 

 பா% அவி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ேதா� ��த மால பழி7பி� 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !ட9 கீ:7 பா� ப6மா� ேத,9 $சீவ.நா.0291.1 

 ேகா% அவி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிலயா� O, வாெளா3 மணி9 

ேகடக�	 மற�	 ஆ&றி $சீவ.நா.0291.2 

 வா% அவி வாம� அ.� தாமர மல, 

E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம4திர 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சா4 Dசி $சீவ.நா.0291.3 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) அவி9 க-ணினா, ெம�9கா75 ஓ	ப 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ேபா� வி-ேணா,9! வி4 ஆயினாேன 

$சீவ.நா.0291.4 

 ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) த@9 க4_ெப.அ.(கைம_ெப.) ளய 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) யா: ேத	 ேத	 எ�A	 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ழவ�	 $சீவ.நா.0292.1 

 த4 ஆ8! இளயா, ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விர%க' த@-ட� தா	 தா	 

எ�� இர8!	_ெப.எ�.(இர8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

த-KமகN	 $சீவ.நா.0292.2 

◌்_அம த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கிளவியா, ஐ4S&�வ, அவ ற ேபா� 

ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) அர	ப அ�னா, $சீவ.நா.0292.3 

◌்_எ4தா� ெவ� நில�� ேச,திேயா எ�� இன4 இர8கி7 

ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ப3�தா,கேள $சீவ.நா.0292.4 

 மட அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) இல ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) 
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பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மணி� ெச7பக	 கடகி�றேவ 

ேபா% $சீவ.நா.0293.1 

 ெதாட அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மால;	 

��	 ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ண 

�லயி�_உள அர8கி �:க9 காம� $சீவ.நா.0293.2 

 பட அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க- பனிந@, 

பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி	மா7 ப��த 

நா_ெப.(நா_ெப.) மழல9 கி- கிணியினா, $சீவ.நா.0293.3 

 5ட அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) 5ல=� ேதாய7 ெபாழி மழ;'◌்மி�A7 ேபா% 

5ல	பினாேர $சீவ.நா.0293.4 

 அ6மா�_ெப.(அ6மா�_ெப.) ஓ, ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அண ேம% மFஞ 

Eழ9 கிட4 ஆ8! ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) கிட4தான� 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) $சீவ.நா.0294.1 

 க6மால ெநFசினா� க-டா� க-ேட கெதா2தா� 

க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) கM:4 

உ!�த_ெப.எ�.(உ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� $சீவ.நா.0294.2 

 எ6மால ஈம� இ2தா, !ட	 ஏன S�	 ஏ&ப� ெசா64 அலறி எ	 

$சீவ.நா.0294.3 

 ெபமாேன எ	ம ஒளி�திேயா எ�னா7 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) 

க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) ெசா64 அல�வா, $சீவ.நா.0294.4 

 கயா, வளக' 5ட� இர8!வா, கதி, �லேம% ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) ப64 

அல�வா, $சீவ.நா.0295.1 

 ெந�யா, க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ேம% மால சி4தி் 

நில� இ3வா, நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) திவி% 

வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0295.2 

 மயா, க.7 பிண;	 வா, !ழ;	 கள4தி3வா, கயா% வயி� அ9!வா, 

$சீவ.நா.0295.3 
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 ஐயாேவா எ�� அ2வா, ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா3ம 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.)◌்_எ�பா, ேகா% வளயினா, $சீவ.நா.0295.4 

 பானா' பிற ம7பி� ப8க- ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ப!வா� ஓ, ப அண% 

மாநாக	 வ @:7ப� $சீவ.நா.0296.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ, மல,� ேசால� ெசJவரயி� ேம% சி� பி.க' 

ேபால� ய, உழ4 தா	 $சீவ.நா.0296.2 

 ஆனா அ.ேய	 வ4 அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உலகினி% 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) அ. அட	 எ�� அ2 ேபாயினா, எ	 

$சீவ.நா.0296.3 

 ேகானா, பறி7ப நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ9_)*.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) இனி7 Dவா பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) பறி7பேவ 

$சீவ.நா.0296.4 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) !� ந6 ஓ, சி8க ஏ&ற ெச!� 

ஆ8! அத� இட�த� ேச,4தா% 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0297.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க- களி யான ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ேவ4தன 

விற%_ெப.(விற%_ெப.) எ6யி� வா�7 ெப� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ெபய,4 ேபா�7 $சீவ.நா.0297.2 

 ப8 க- களி&றி� ேம% த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ெபய6னா% பற அற4தா� 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) மா6_ெப.(மா6.) 

ெப�தா%_நி.எ�.(ெப�_வி.+தா'_நி.எ�.!றி.) 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0297.3 

◌்_எம கணவ	 இன4 இர8கினா, இ'_ெப.(இ'_ெப.) மன�தா� Dமகள 

எ�தினாேன $சீவ.நா.0297.4 

 களி�க� )	5_ெப.()	5_ெப.) உ- ேகாத கயி%_ெப.(கயி%_ெப.) எ� 

அச4 ேசார $சீவ.நா.0298.1 
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 வளி�க� )ட6� நி%லா மன�ெதா3 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ7பா% $சீவ.நா.0298.2 

 )ளி�க9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனா� ெசா% நய ெநறியி% ேபாய 

$சீவ.நா.0298.3 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) �க9 கிளவி9! 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) இ&� என9 கிள9க% 

உ&ேற� $சீவ.நா.0298.4 

 எஃ! என விள8!	_ெப.எ�.(விள8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- எறி கட%_ெப.(கட%_ெப.) அமி,த	 அ�னா' 

$சீவ.நா.0299.1 

 அஃகிய மக த�னா% ஆ� மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) 

ஊ	_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ8க- $சீவ.நா.0299.2 

 ெவஃகிய 5கழினா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ெவ�றி 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0299.3 

 எஃ! எறி பிணயி� மா:கி இ�கி ெம�	 மற4 ேசா,4தா' $சீவ.நா.0299.4 

 ேமா3 உட நக6� நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) � 

மர	_ெப.(மர	_ெப.) வ�றி உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) $சீவ.நா.0300.1 

 ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) உடயவ	 உ*க7 பிண	பல பிற8கி எ8!	 $சீவ.நா.0300.2 

 கா3_ெப.(கா3_ெப.) உட அளவ எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

க2!_ெப.(க2!_ெப.) இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

உற8!	_ெப.எ�.(உற8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ந@ழ% 

$சீவ.நா.0300.3 

 பா3 உட மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அ	 ேதாக பபய 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0300.4 

 மF) E:வதன ஒ�7 பிண75க மலி4 ேப;	 $சீவ.நா.0301.1 
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 அF)	 அ	 மயான	 த�A' அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) வயி� ஆ,4த ேகாத 

$சீவ.நா.0301.2 

 பFசிேம% வ @:வேத ேபா% ப% ெபாறி9 !3மி_ெப.(!3மி_ெப.) ெந&றி9 

$சீவ.நா.0301.3 

 !Fசி மா மFஞ வ @:4 கா% !வி� 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0301.4 

 வா, த தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- ந@, த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) வன �ல நன7ப 

ஏ% ெப&�_வி.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0302.1 

 ஊ, கட%_ெப.(கட%_ெப.) அனய கா*3' அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) ஒ�றாA	 

உ'ளா' $சீவ.நா.0302.2 

 ஏ, த மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அ	 சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) இறவA9! 

இர8கி_வி.எ�.(இர8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஏ8கி� $சீவ.நா.0302.3 

 ேசா, கி% தி�த% ேத&றா' ண பி6 மக�றி%_ெப.(மக�றி%_ெப.) ஒ�தா' 

$சீவ.நா.0302.4 

 உ-3 என உரயி% ேக*பா, உயி, உ� பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0303.1 

 க-3 இனி� ெதளிக எ�� கா*3வா' ேபால 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0303.2 

 வி-ெதாட நிவ4த ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

வி-ணவ,_ெப.(வி-ணவ,_ெப.) மகளி� ெச�றா' $சீவ.நா.0303.3 

 ெவ-தல பயி�ற_ெப.எ�.(பயி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா*3' 

விள8! இழ தமிய' ஆனா' $சீவ.நா.0303.4 

 இ'_ெப.(இ'_ெப.) ெகட_!ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இகலி 

எ8!	 மணிவிள9! எ6ய ஏ4தி $சீவ.நா.0304.1 

 அ' உட மன�த வாகி அண8! எலா	 

வண8கி_வி.எ�.(வண8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி&ப7 $சீவ.நா.0304.2 
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 ெபா கட%_ெப.(கட%_ெப.) பதி ேபால7 ெபா� அனா� 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:ேத $சீவ.நா.0304.3 

 ம' உட மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ம	ம, ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

மற4த_ெப.எ�.(மற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0304.4 

 D8கழ% !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5த%வன7 5க�� ேநா9கி� 

$சீவ.நா.0305.1 

 ேத	 கம: ஓதி தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கதி, 

ெபாழிவேத ேபா% $சீவ.நா.0305.2 

 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �லக' வி	மி� திற4 பா% 

பிலி&ற ஆ&றா' $சீவ.நா.0305.3 

 வா8!5 திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) ேச,�தி� திலகன� தி4த வ�தா' 

$சீவ.நா.0305.4 

 கற ப�ன @, ஆ-3 உட� வி3மி� காம,சால தளி நி�மி� $சீவ.நா.0306.1 

 சிற ெச� சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) ேபா% மட8கி� ேசரா 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) சின	_ெப.(சின	_ெப.) ம28க $சீவ.நா.0306.2 

 உற;	 ேகா*ட	 உட� சீமி� ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� 

!�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) தல திற4தி*3 $சீவ.நா.0306.3 

 இறவ� சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) பிற4தா� எ�� ஏ&பா,9! ஊ,ேதா� 

உ�� ஈமி� $சீவ.நா.0306.4 

 மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 

ஓ8!	_ெப.எ�.(ஓ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வள நக' 

வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) இ% ப-ட	 தல திற4தி*3 $சீவ.நா.0307.1 

 ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

அணிகல8க' யா=	 யா	 கவ,4 எ2 நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.நா.0307.2 
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 வ @ட% இ�றி9 ெகாள7 ெப�வா, 

வில9க%_ெதா.ெப.(வில9!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ேவ-டா வ @:4த@,9!9 

$சீவ.நா.0307.3 

 ேகா. ��ேறா3 அர� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) 

ந%!	_ெப.எ�.(ந%!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) என அறமி� 

$சீவ.நா.0307.4 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபா� DK	 ஆர�	 இம7ப9 கணிக' அக� 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) $சீவ.நா.0308.1 

 ஒ8! O.� சாதக	 ெச� ஒக அரச,9! உட� ேபா9கி9 $சீவ.நா.0308.2 

 க	 க9 களி�	 க	பல�	 கா)	 கவிக' ெகாள வ @சி $சீவ.நா.0308.3 

 வி	ப7 பிற7பா� வின ெச�ேத� காண இஃேதாஒ பிற9!மா $சீவ.நா.0308.4 

 ெவJ வா� ஓ6 �ழ= ஆக விளி4தா, ஈம	 விள9! ஆக $சீவ.நா.0309.1 

 ஒJவா� )3கா*3 உய, அர8கி% நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ேபா% Rட8கி7 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0309.2 

 எJவா� ம8!	 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இர8கி9 Oக !ழறி7 

பாரா*ட_ெப.எ�.(பாரா*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0309.3 

 இJவா� ஆகி7 பிற7பேதா இர8கி9 Oக !ழறி7 

பாரா*ட_ெப.எ�.(பாரா*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0309.4 

 ப&றா ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) நக,7 5றமா% பாய% பிண	 E: )3 

காடா% $சீவ.நா.0310.1 

 உ&றா, இ%லா� தமிேயனா% ஒ8க% ஆகா� H8! இளா% $சீவ.நா.0310.2 

 ம&� இF ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) உடயா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

வள	_ெப.எ�.(வள,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ�	 அறிேயனா% 

$சீவ.நா.0310.3 

 எ&ேற இ க-3 ஏகாேத இ�தியா% எ� இ� உயிேர $சீவ.நா.0310.4 
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 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@;	 D	 பி-.7 

ெபமா� அ.க' ேப, அற�	_ெப.(அற	_ெப.+உ	_சா6 ) $சீவ.நா.0311.1 

 5ற4த4 எ�பா% ய,9 கடல ந@4	 5ண ம&� ஆகா9கா% $சீவ.நா.0311.2 

 சிற4தா, உளேர% உரயாயா% சி4தா மணிேய கிட�தியா% $சீவ.நா.0311.3 

 மற	_ெப.(மற	_ெப.) O, R	_தி6.(R	_��.ஒ.) ேகா� ெசா% ெச�ேத� 

ம	ம, ேநாயி� வ4ேகா $சீவ.நா.0311.4 

 அ4ேதா விசய ப*டன 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அக	க 5ற	க 

ஆனா% ேபா% $சீவ.நா.0312.1 

 க4தா, களி&�� த	 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) 

கழிய_!ைற.எ�.(கழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ஓ, 

மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ஊ,4 $சீவ.நா.0312.2 

 வ4தா%_நி.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) ேபால7 

5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) கா*3' 

வ4தா'_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) தமிேய என 

மர8க'_ெப.(மர	_ெப.+க'_பட,.ப�.) $சீவ.நா.0312.3 

 சி4தி� இர8கி_வி.எ�.(இர8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ2வன ேபா% 

பனி ேச, க-ண@,_ெப.(க-ண@,_ெப.) ெசா64தனேவ $சீவ.நா.0312.4 

 அட, ெபா� ப	 D- அர)_ெப.(அர)_ெப.) 

அழிய_!ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

ெபா� 5த%வ�_ெப.) ெப&�_வி.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0313.1 

 இட, ெகா' ெநFச� இறவி;	 இ8_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) க- ஞால� 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) பகி� $சீவ.நா.0313.2 

 )ட, ேபா� மறய� ள8! ஒளிய !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) மதிெப&� 

அக	_ெப.(அக	_ெப.) !ளி,4த_ெப.எ�.(!ளி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0313.3 

 பட, த@, அ4தி அ ஒ�தா' பண ெச� ேகா*37 படா �லயா' $சீவ.நா.0313.4 
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 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம, ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) திமக� திற�த 

ஓரா' $சீவ.நா.0314.1 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) எவ� ெச�வ% எ�ேற அவலியா 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% $சீவ.நா.0314.2 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) அம,4 உழயி� ந@8கா� ச-பக மால எ�A	 

$சீவ.நா.0314.3 

 Oனிய உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஓ, ெத�வத	 

!�கி&� அ�ேற $சீவ.நா.0314.4 

 வி	�� வி2ம ெவ4 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) உற 

ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) ேசர9 $சீவ.நா.0315.1 

 ெகா	 என உயி,� ெநFசி% ெகா*5� கவல 

ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0315.2 

 எ	 அன தமிய ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) இட, 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.0315.3 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மல,� திவி� பாவா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 

எ�றா' $சீவ.நா.0315.4 

 DவிA' பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதா�ற% 

5-ணிய� அனய ந	பி $சீவ.நா.0316.1 

 நாவிA' உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

நட9!	_ெப.எ�.(நட_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ�றா நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0316.2 

 ேகாவின அட,9க வ4 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ேபா	 ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) இ�ேன $சீவ.நா.0316.3 
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 காவி அ	 க-ணினா� யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) மறவ கம	 எ�றா' 

$சீவ.நா.0316.4 

 சி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மழல நாவி� கி-கிணி 

சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ஏ8க $சீவ.நா.0317.1 

 ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள9கி� ந@ழ% ந	பிய7 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) 

ேச,�தி $சீவ.நா.0317.2 

 மி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிளிர� ேதவி ெம%லேவ ஒ8! கி�றா' 

$சீவ.நா.0317.3 

 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) �4ந@,� சலFசல	 5!வ 

ஒ�தா' $சீவ.நா.0317.4 

 ஏதிலா, இட, ப% S� ெச�யிA	 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.0318.1 

 த@ இல ஆக எ�� தி �ல7 பா% ம3�9 $சீவ.நா.0318.2 

 காதலா� ெபய, )ம4த கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி ேச,�தி9 

$சீவ.நா.0318.3 

 ேகாத தா: !ழலினாள9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா� மறய 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0318.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) வின ெச� இலாேத� ந	பி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

தமிய ஆகி9 $சீவ.நா.0319.1 

 ெகா% வின மா9க' Eழ9 கிட�திேயா எ�� வி	மா7 $சீவ.நா.0319.2 

 5%லிய ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஓ, கவிள 

D�தேத ேபா% $சீவ.நா.0319.3 
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 ஒ%கி ஓ, ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ப&றி ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) கணா% 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0319.4 

 நாெளா3 நட7ப வ29கி மி�ெனா3 ஊ, $சீவ.நா.0320.1 

 ேகாெளா3 !ளி, மதி வ4 வ @:4 என� $சீவ.நா.0320.2 

 காளக உடயின� க4 நாமA	 $சீவ.நா.0320.3 

 வாெளா3 கன இ'_ெப.(இ'_ெப.) வ4 ேதா�றினா� $சீவ.நா.0320.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) கட4 அ2�திய க-ணினா,க' த	 $சீவ.நா.0321.1 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) கட4 அ2�திய மா,ப� H8! இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

$சீவ.நா.0321.2 

 ந@' )ட, நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிழி7ப ேநா9கினா� 

$சீவ.நா.0321.3 

 ஆ' க.4 அண8கிய அண8! கா*3ேள $சீவ.நா.0321.4 

 அ75 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �லயவ,9! அன8க� 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0322.1 

 ம75_ெப.(ம75_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பிற Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 

மத,வ ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கதி, $சீவ.நா.0322.2 

 பர755 கிட4 என9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	பிய 

$சீவ.நா.0322.3 

 வி75_ெப.(வி75_ெப.) உள மி!தியி� விரவி� 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0322.4 

 5ன கதி,� திமணி7 ெபா� ெச� ேமாதிர	 $சீவ.நா.0323.1 

 வன மல,� தா6னா� மற� வ- கயா% $சீவ.நா.0323.2 

 ன கதி, �க4 என �க7ப� 	மினா� $சீவ.நா.0323.3 



91 

 

 சின மற4 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) சீவ எ�றேத 

$சீவ.நா.0323.4 

 எ�5 எ24 உ!5 ேசார 

ஈ-.ய_ெப.எ�.(ஈ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0324.1 

 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) எ24 அரசA9! அவலி� ஐயன $சீவ.நா.0324.2 

 R�_தி6.(R�_��.ஒ.) பழ	 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) தவ 

S�வா� என $சீவ.நா.0324.3 

 இ�பழ9 கிளவியி� இறFசி ஏ�தினா' $சீவ.நா.0324.4 

 ஒ29கிய% அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ� உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) 

ந@8கினா, $சீவ.நா.0325.1 

 அழி7ப	 ெபா� உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) அட4த ஒ7பேவ $சீவ.நா.0325.2 

 வ29கிய 5த%வ�_ெப.) அ8! ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மாமணி $சீவ.நா.0325.3 

 வி2� த! மகெனா3	 விரவி� ஏகினா� $சீவ.நா.0325.4 

 மி� அ3 கன இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

ந@4தி_வி.எ�.(ந@4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேமத! $சீவ.நா.0326.1 

 ெபா� உட வள நக, ெபாலிய7 59கபி� $சீவ.நா.0326.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உட மதி)ட� தள	 தயM9! $சீவ.நா.0326.3 

 இ� உட அ' ெமாழி இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெச7பினா� $சீவ.நா.0326.4 

 ெபா4திய_ெப.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உலகிA' 5க: 

க- O.ய $சீவ.நா.0327.1 

 அ4ததி அக&றிய ஆ) இ% க&பினா� $சீவ.நா.0327.2 

 தி4திய நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) த@தி� 

ந@8கினா� $சீவ.நா.0327.3 
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 வ4த%_ெதா.ெப.(வ4�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

எ	 மன வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�னேவ 

$சீவ.நா.0327.4 

 க' அல� இழி_வி.(இழி_வி.) த	 களி ெகா' ேகாத த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

$சீவ.நா.0328.1 

 உ' அல� எ2 த	 உவக ஊ,தர $சீவ.நா.0328.2 

 வ'ளல வ% விர4 எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந	பிய 

$சீவ.நா.0328.3 

 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) இல ேவலினா� விரகி� ந@*.னா� 

$சீவ.நா.0328.4 

 )6�க வல	56_ெப(வல	56_ெப.) வ�த H6ய	 $சீவ.நா.0329.1 

 வி6�க வி)	5 உற வா� வி*3 

ஆ,�தன_வி.�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.0329.2 

 எ6�க நி�தில	 ஏ4தி� ேச4த ேபா% $சீவ.நா.0329.3 

 க6�க �லயினா, கா� ெபா� சி4தினா, $சீவ.நா.0329.4 

 அ2!ர% மய8கிய_ெப.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ%ல% 

ஆவண� $சீவ.நா.0330.1 

 எ2கிள மகி:4 எம அர)_ெப.(அர)_ெப.) ேவ-.னா� $சீவ.நா.0330.2 

 கழிெப	 காதலா� க4 நாம� எ�� $சீவ.நா.0330.3 

 உழித ெபநிதி உவ7ப_!ைற.எ�.(உவ77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந%கினா� $சீவ.நா.0330.4 

 திமக� ெப&�_வி.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) என� 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� !�� என7 $சீவ.நா.0331.1 

 ெப நல நிதி தல திற4 ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) உட $சீவ.நா.0331.2 

 இ நில� இரவல,9! ஆ,�தி இ�னண	 $சீவ.நா.0331.3 
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 ெசநில	 பய75 உற� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ெச%Mேம $சீவ.நா.0331.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) உயி, ந@8கM	 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

மா-5_ெப.(மா-5_ெப.) உடய ஓ, $சீவ.நா.0332.1 

 5%_ெப.(5%_ெப.) உயி, த�ெனா3_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ3_க.ேவ.) நி��ழி7 

5%Mயி, $சீவ.நா.0332.2 

 க% உயி, கா*.% கர7ப9 கல	_ெப.(கல	_ெப.) கவி:� $சீவ.நா.0332.3 

 அ%ல% உ&றா' உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ&ற 

உர7பா	 $சீவ.நா.0332.4 

 ெபாறி அ� பாவயி� ெபா	 என வி	மி $சீவ.நா.0333.1 

 ெவறி உ� ேகாத ெவ� நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0333.2 

 இ� �ற எ2�சியி� எ�வ எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0333.3 

 ெநறிமயி% Oற நினவி� அக�றா' $சீவ.நா.0333.4 

 ெப மக&! ஆ9க	 பிற:= இ�றி9 ேக*ேட $சீவ.நா.0334.1 

 தி மக'_ெப.(மக'_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) இனி� ெச�வத 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0334.2 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மன� அ�னா�_ெப.(அ�ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) 

உர எனேலா3	 $சீவ.நா.0334.3 

 ெத ம ெத�வத	 ெச7பிய அ�ேற $சீவ.நா.0334.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அற4 அ�ன வ6 அற%_ெப.(அற%_ெப.) ஐ	பா% 

$சீவ.நா.0335.1 

 பணி வ	 க&பி� பட மல,9 க-ணா� $சீவ.நா.0335.2 

 ணி இ'_ெப.(இ'_ெப.) ேபா,வயி% �A5 ேபாகி $சீவ.நா.0335.3 

 அணி மண%_ெப.(மண%_ெப.) ேப, யா&� அம6க சா,வா	 $சீவ.நா.0335.4 
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 அம6க9! ஓசன ஐ	ப 

ெச�றா%_நி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0336.1 

 !ம69 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) ேகா5ர �H, 

$சீவ.நா.0336.2 

 தம, இய% ஓ	5	 தரணி திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) $சீவ.நா.0336.3 

 நம, அ ம&ற ந-ணல	 ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0336.4 

 வ-டா, !வளய வாவி;	 ெபா�க;	 $சீவ.நா.0337.1 

 க-டா, மன	_ெப.(மன	_ெப.) கவ, கா=	 கஞலிய $சீவ.நா.0337.2 

 த-டாரணிய�� தாபத7 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

$சீவ.நா.0337.3 

 உ-3 ஆ8! அதA' உற!வ	 எ�றா' $சீவ.நா.0337.4 

 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) உட வா� ெமாழி ேபா&றின' Oற $சீவ.நா.0338.1 

 ம' உட மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மதி�தன' 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0338.2 

 அ' உட மாதவ, அ�திச ��னி $சீவ.நா.0338.3 

 இ'_ெப.(இ'_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மி�னி� 

இல8! இழ ெச�றா' $சீவ.நா.0338.4 

 உவ மா மதி வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க� ஓ.ய $சீவ.நா.0339.1 

 இவிM	 எறி மா மகர9 !ழ� $சீவ.நா.0339.2 

 திவிM	 இவ ேதெமாழி மாதர7 $சீவ.நா.0339.3 

 ெபா இ% ந@' அத, ேபா9!வ ேபா�றேவ $சீவ.நா.0339.4 

 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) இர8கி7 ேபா&�_ஏவ.(ேபா&�_வி.) இச7ப� திவி% 

க ேபா� ெம� கா7ப $சீவ.நா.0340.1 

 இல8! ெபா� கி-கிணி;	 கல;	 ஓ8க எறிேவ% க- $சீவ.நா.0340.2 
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 மல8க மணி_ெப.(மணி_ெப.) மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) பவள9 

ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) �2 ெம�;	 $சீவ.நா.0340.3 

 சில	பி_ெப.(சில	பி_ெப.) வல4த ேபா% ேபா,வ ேபா,�� ெச%M&றா' 

$சீவ.நா.0340.4 

 பFசி அட, அனி�ச	 ெநFசி 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பழமா% எ�� $சீவ.நா.0341.1 

 அF)	 மல, அ.க' அர	 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ன 

அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கா*3' $சீவ.நா.0341.2 

 !Fசி� அச4 அச4 !தி_ெப.(!தி_ெப.) கா�� ெவ�யிரா $சீவ.நா.0341.3 

 வFசி இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

Rட8க_!ைற.எ�.(Rட8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) க 

வ @சி நட4தேத $சீவ.நா.0341.4 

 தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) ெகா' தாமர� தா உற ேதவி;	 $சீவ.நா.0342.1 

 !ட8க ேபா% உ- க- Oனி;	 O,	 பர% $சீவ.நா.0342.2 

 கட8கN	 மல;	 கட4 ஆ, 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) $சீவ.நா.0342.3 

 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெகா' ஆ&றக	 எ�தின, எ�பேவ $சீவ.நா.0342.4 

 எ%ல எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆயிர� ெச8கதி, 

$சீவ.நா.0343.1 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேதா�றM	 வகி' 

$சீவ.நா.0343.2 

 ெதா%ல ந%வின �&பட� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0343.3 

 அ%ல% ெவJவின ேபால அக�றேத $சீவ.நா.0343.4 

 Rண8! R-ெகா. மி� ஓ, மழ மிச $சீவ.நா.0344.1 
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 மண	_ெப.(மண	_ெப.) ெகா' வா, ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) வ4 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ� $சீவ.நா.0344.2 

 அண8! R- கி% ேம% அச4தா' அேரா $சீவ.நா.0344.3 

 நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) ெகா' வ4Rதி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க-ணினா' $சீவ.நா.0344.4 

 வகி&� எ	 அன வாழிய_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இய_விய8.வி.�.!றி.) 

ேபா: என9 $சீவ.நா.0345.1 

 கயினா� அ. தவர9 க- மல,4 $சீவ.நா.0345.2 

 ஐயேவா எ�� எ24தன' ஆ� மதி $சீவ.நா.0345.3 

 ெமா� ெகா' Dமி �ள7ப ேபாலேவ $சீவ.நா.0345.4 

 Hவி அ	சிற அ�ன�	 ேதாக;	 $சீவ.நா.0346.1 

 ேமவி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 5ன	_ெப.(5ன	_ெப.) மா� 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) ஆதியா $சீவ.நா.0346.2 

 நாவி நா� எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ேமனிய9 க-3 க-3 $சீவ.நா.0346.3 

 ஆவி� ஆ&�கிலா அ2தி*டேவ $சீவ.நா.0346.4 

 ெகா	ம ெவ	�ல7 ேபாதி� ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனா' $சீவ.நா.0347.1 

 உ	ம நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, ஊ:வின 

உ-மயா% $சீவ.நா.0347.2 

 இ	ம இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) இட, உ&றன' 

எ�தினா'_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0347.3 

 ெச	ம மாதவ, ெச� தவ7 ப'ளிேய $சீவ.நா.0347.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) உற ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணாள மா தவ 

மகளி,_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0348.1 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) உற7 5%Mவா, ேபா% ெதா9! எதி, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59!� $சீவ.நா.0348.2 



97 

 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) உ� வ�த	_ெப.(வ�த	_ெப.) ஓ	பி� தவ ெநறி7 

ப39க% உ&� $சீவ.நா.0348.3 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) உற� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ஊர 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அணி ந@9!கி�றா, $சீவ.நா.0348.4 

 தி4 தகர� ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ெந7பி% ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேதா�� 

அமி,த	 ெகாள உயி,9!	 $சீவ.நா.0349.1 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கா: அகிலி� ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 5கயி% 

க2மி9 ேகாத க- ப39!	 $சீவ.நா.0349.2 

 தி4 நான9 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 5ல	ப� ேதA	 வ-3	 இச7 

5ல	ப_!ைற.எ�.(5ல	5_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0349.3 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபா� மால அல8கேலா3 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) 

5ல	ப_!ைற.எ�.(5ல	5_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அக&றினா' $சீவ.நா.0349.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) உகி6% ெசாலி7ப ேபா% திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) 

விரலி� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ந@9கி7 $சீவ.நா.0350.1 

 ப	ெபா� மகர !-டல�	 பாவ க2�தி� அணிகல�	 $சீவ.நா.0350.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க- ேவ4த&! அமி, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- 

பாவ பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆய $சீவ.நா.0350.3 

 அ	 க- �லயி� அணி ��	 அ	ெபா� DK	 அக&றினா' 

$சீவ.நா.0350.4 

 பFசி அனய ேவ� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ப!வா� 

மகர	 கா�றி*ட $சீவ.நா.0351.1 

 Fசா9 கதி, ெகா' ண ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ெதா2ேத� உ	ம என� ற4 

$சீவ.நா.0351.2 

 அFசி வ� R)7பினா' வள க உட� மணி9 க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) 

$சீவ.நா.0351.3 
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 அFச� சிவ4த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விர%_ெப.(விர%_ெப.) E: 

அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபா� ஆழி அக&றினா' $சீவ.நா.0351.4 

 D7 ெப� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ேகா.க�	 ெபா� ஆ, ஆல வ*ட�	 

$சீவ.நா.0352.1 

 ஆ9!	 அணி ெச� ேத,�த*3	 அரவி� ப;	 அ3	 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.0352.2 

 வ @9கி மி�A	 கல எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

ேபாகி அர	பயர $சீவ.நா.0352.3 

 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) R	ம ேநா9கா� ந@, 

ேநாவ ஒழிமி� என� ற4தா' $சீவ.நா.0352.4 

 பி.9க_!ைற.எ�.(பி.99_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேபாM	 திர' !ற8கி� 

அணி;	 ந@9கி7 பிண அ�னா' $சீவ.நா.0353.1 

 அ.9 கி-கிணி;	 அ	 சில	5	 விர%_ெப.(விர%_ெப.) ேமாதிர�ேதா3 

அக&றிய பி� $சீவ.நா.0353.2 

 ெகா.7 D� உதி,4த_ெப.எ�.(உதி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதா&ற	 

ேபா% ெகா'ள� ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அண8! அலற $சீவ.நா.0353.3 

 உ3�தா' க% ேதா� R- கலி8க	 உரேவா� சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) 

உய,க_விய8.வி.�.(உய,_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எனேவ $சீவ.நா.0353.4 

 பா% உட அமி,த	 ப	 ெபா� கல�திட7 பாவ அ�ன $சீவ.நா.0354.1 

 S% அ3 R)7பி� ந%லா, ஏ4த=	 ேந,4 ேநா9கா� $சீவ.நா.0354.2 

 ேச% அ3 க-ணி க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) திமணி� 375 �� க 

$சீவ.நா.0354.3 

 வா% அட! அளி� ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வன� 

உற ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) ஆனா' $சீவ.நா.0354.4 
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 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விர%_ெப.(விர%_ெப.) ெமலிய9 

ெகா�த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !ள ெந%M	 விள4த 

ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) $சீவ.நா.0355.1 

 அ%லி;	 உண8!	_ெப.எ�.(உண8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

��6%_ெப.(��றி%_ெப.) அணி% விளி� இ6ய ஆமா� $சீவ.நா.0355.2 

 5%லிய !ழவி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ெபாழி கதி,9 !7ப ேபாM	 

$சீவ.நா.0355.3 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) கவ6 

ஊ*ட_!ைற.எ�.(ஊ*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந	பிய நின9!	 அ�ேற 

$சீவ.நா.0355.4 

 ெப-ம நா-_ெப.(நா-_ெப.) வன75� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) ெப மட மா 

ேபசி� $சீவ.நா.0356.1 

 ஒ-மயி� ஒ8! O._வி.எ�.(O3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உ= 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அனய ந8க 

$சீவ.நா.0356.2 

 ந-ணிய R8க*! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அட9கல	 எ�� 

நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0356.3 

 க-ணிய !லA	 ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) கர4 உர� 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0356.4 

 உ�தி E:4 அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) ஓடலி� ஆ� 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0357.1 

 ம�வி% ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

காத%_ெப.(காத%_ெப.) அ	 $சீவ.நா.0357.2 

 சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) த�மய� ேச,4 அறி4 இJவழி9 $சீவ.நா.0357.3 

 !�க_!ைற.எ�.(!�9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ	 என9 Oனிய7 

ேபா9கினா' $சீவ.நா.0357.4 

 ெநFசி� ஒ� இனியாள எ� ந@,மயா% $சீவ.நா.0358.1 
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 வFசி�ேத� என வFசி அ	 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா' $சீவ.நா.0358.2 

 பFசி ெம%ல. ப% கல� ஆ,7ப� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0358.3 

 இFசி மா நக,� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

எ�தினா'_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0358.4 

 தாA	 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உண,வி% தள,4 ஆ&ற=	 $சீவ.நா.0359.1 

 மானி� ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ	 வழி 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0359.2 

 ஆனிய	 பல ஆசயி% ெச%Mேம $சீவ.நா.0359.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இய	5	 ஓ, ேத	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) ப'ளிேய 

$சீவ.நா.0359.4 

 ம*3 அவி: ேகாத வா'_ெப.(வா'_ெப.) அன உ-க- 

மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அ�னா' $சீவ.நா.0360.1 

 க*3 அழ% எJவ	_ெப.(எJவ	_ெப.) க	 

மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@9கி9 களிOர $சீவ.நா.0360.2 

 வி*3 அக%= ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேவ*கயி� ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெபா2 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பா% $சீவ.நா.0360.3 

 ப*டத எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ப%லவ, ேக*க7 பக,! உ&ேற� 

$சீவ.நா.0360.4 

 O&ற	 அF)	 ெகா% Rன எஃகி� இளயாA	 $சீவ.நா.0361.1 

 மா&ற	 அF)	 ம�னிய க&பி� மடவாN	 $சீவ.நா.0361.2 

 ேபா&றி� த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5-ணிய, O.7 

5கேழான� $சீவ.நா.0361.3 

 சீ&ற� 7பி� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) எ�ேற ெபய, இ*டா, $சீவ.நா.0361.4 
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 ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி� 

அனயா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மிளி, ப	 D- $சீவ.நா.0362.1 

 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	 

�ல இ� பா% அமி, ஏ4த7 $சீவ.நா.0362.2 

 ேபாக	 ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5-ணிய� 

எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) கணேய ேபா% $சீவ.நா.0362.3 

 மாக	 ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா மதி 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) வள,கி�றா� $சீவ.நா.0362.4 

 அ	 ெபா� ெகா	பி� ஆயிழ ஐவ,_ெப.(ஐவ,_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ஓ	ப7 $சீவ.நா.0363.1 

 ப	 ெபா� Dமி7 ப% கதி, ��தா, சகட�	 $சீவ.நா.0363.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ேத	 ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ஊ,4 நிதி சி4தி 

$சீவ.நா.0363.3 

 ந	ப� ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நாளிA	 

நாN	 நல	_ெப.(நல	_ெப.) மி9ேக $சீவ.நா.0363.4 

 ப% D	 ெபா�க� தாமர ேபா��	 பனி வான� $சீவ.நா.0364.1 

 எ%லா, க-K	 இ�5_ெப.(இ�5_ெப.) உற 

ஊ	_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மதி ேபா��	 

$சீவ.நா.0364.2 

 ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) சி8க9 !*.;	 

ேபா�� இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உல!_ெப.(உல!_ெப.) ஏ�த� 

$சீவ.நா.0364.3 

 ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ம�ேனா 

சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) ெத�வ7 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெவ�ேற $சீவ.நா.0364.4 

 மணி;	 ��	 மா) அ� ெபா�A	 பவள�	 $சீவ.நா.0365.1 
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 அணி;	 ெப�;	_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா6யி� 

ஏ&பா,9! அவ ந%கி9 $சீவ.நா.0365.2 

 கணித	 இ%லா9 க&பக	 க49 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஒ�தா� $சீவ.நா.0365.3 

 இண ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) உ-க- ந4த;	 இ�ப9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

ஒ�தாள $சீவ.நா.0365.4 

 சாதி7 ப	 ெபா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ஒளி ெவௗவி� தக !�றா 

$சீவ.நா.0366.1 

 ந@தி� ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) ேம% ேம% 

ந@4தி_வி.எ�.(ந@4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நிற= எ�தி7 $சீவ.நா.0366.2 

 ேபாதி� ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) D-டவ, ஏ�	 ெபாலிவினா% 

$சீவ.நா.0366.3 

 ஆதி9 கால� அ4தண� காத%_ெப.(காத%_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஒ�தா� 

$சீவ.நா.0366.4 

 நன	 தல உலகி% மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) மகளி,_ெப.) த8க' $சீவ.நா.0367.1 

 மன	_ெப.(மன	_ெப.) தள ப6ய_!ைற.எ�.(ப6_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மதல ம 

ஆ3க_விய8.வி.�.(ஆ3_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�ேற $சீவ.நா.0367.2 

 ெபா� அ	 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) இறFசி 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) Dமக' 

5ல	பி_வி.எ�.(5ல	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வக $சீவ.நா.0367.3 

 அன8கA9! அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) 

ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ந&றா� உர�தா' $சீவ.நா.0367.4 

 �ழ= என� திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) �6 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிலயினாA	 $சீவ.நா.0368.1 
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 அழ% என9 கனM	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

வள� ேதாளி னாN	 $சீவ.நா.0368.2 

 மழல யா: ம*3	_ெப.எ�.(ம*3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% மதலய மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அ	 

சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) $சீவ.நா.0368.3 

 !ழ �க ஞான	 எ�A	 !ம6ய7 5ண,9க% உ&றா, $சீவ.நா.0368.4 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபாA	 மணி;	 ��	 காண�	 !�ணி 

ஆக7 $சீவ.நா.0369.1 

 பர4 எலா7 பிர75	 வ�7 ப	 ெபா� ெச� தவிசி� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

$சீவ.நா.0369.2 

 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) ெபா� ஓல ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ஊசியா% 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஏ&ப� $சீவ.நா.0369.3 

 தி4 ெபா� க-ணியா&!� ெச%விய� ேச,�தினாேர $சீவ.நா.0369.4 

 நாமக' நல�த எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) நய4 உட� பகி 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) S% $சீவ.நா.0370.1 

 ஏ �த% ஆய எ%லா7 பட9 கல� ெதாழிM	 �&றி9 $சீவ.நா.0370.2 

 காமA	 கனிய வ�த 5ல	 கர க-3 க- ஆ, $சீவ.நா.0370.3 

 D மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப� 5விமிச� 

தில	 ஒ�தா� $சீவ.நா.0370.4 

 மி� ெதளி� எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ�ன 

விள8!	_ெப.எ�.(விள8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) R- R)7பி� 

ந%லா, $சீவ.நா.0371.1 

 ெபா� ெதளி� எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ�ன D	 

5ற7 பசல �:கி9 $சீவ.நா.0371.2 
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 !�� ஒளி� ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !8!ம� ேதாளினா&!9 

$சீவ.நா.0371.3 

 க��_ெப.(க��_ெப.) ஒளி� அகல_!ைற.எ�.(அக%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வ�த கறவயி� கனி4 நி�றா, $சீவ.நா.0371.4 

 வில பக,4 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

வி&!	_ெப.எ�.(வி%_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேவலிA	 ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) க-ணா, 

$சீவ.நா.0372.1 

 �ல �க4 இளய, மா,ப	 �6வில, 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா2	 $சீவ.நா.0372.2 

 கல இக4 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா%லா, க8!M	 பகM	 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0372.3 

 சில இக4 உய,4த_ெப.எ�.(உய,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) சீவக&! அர&றி ஆ&றா, 

$சீவ.நா.0372.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) )வ அமி,த ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) வ4 

இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) ெதா9க எ�ன� $சீவ.நா.0373.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) )வ9 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) தண75 அற9 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற� $சீவ.நா.0373.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) )வ� அர&�	 ப4 தா,� சீவக !மர� எ�ற 

$சீவ.நா.0373.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) )வ� ஒளி�	 ேவலா&! உ�தி ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

உர9க% உ&றா� $சீவ.நா.0373.4 

 S% ெநறி வகயி� ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

R-ணிதி� Rழ4 த@ம7 $சீவ.நா.0374.1 
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 பா% ெநறி பல=	 ந@9கி7 பதி அ	 கட='_ெப.(கட='_ெப.) அ�ன 

$சீவ.நா.0374.2 

 ேகா� ெநறி த2வி_வி.எ�.(த2=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !ண�ெதா3 5ண6� 

மாேதா $சீவ.நா.0374.3 

 நா% ெநறி வகயி% நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) உயி,9! அமி,த	 எ�றா� $சீவ.நா.0374.4 

 அறிவினா% ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) ந@ரா, அவின 

கழிய_!ைற.எ�.(கழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0375.1 

 ெநறியின9 !�கி இ�ப நிற_ெப.(நிற	_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக� 

நி�றா, $சீவ.நா.0375.2 

 ெபாறி எA	 ெபயர_!ைற.எ�.(ெபய,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஐ வா�7 

ெபா8! அழ% அரவி� க-ேண $சீவ.நா.0375.3 

 ெவறி 5ல	 க�றி நி�றா, ேவதன9 கடM' நி�றா, $சீவ.நா.0375.4 

 O&�வ�_ெப.(O&�வ�_ெப.) ெகா.ய�_ெப.(ெகா.ய�_ெப.) ஆகி9 ெகால� 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) கவி_ெப.(கவி_ெப.) E:4 $சீவ.நா.0376.1 

 மா&ற அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) வலய வ�தா� வ�தத அறி4 நா�	 

$சீவ.நா.0376.2 

 ேநா&� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) வலய 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) Rக,�சியி% 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0376.3 

 ஆ&� உற7 ேபாத% ேத&றா	 அளிய	 ஓஒ ெப6யேம கா- $சீவ.நா.0376.4 

 ேப, அஞ, இ3	ப எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) பிள4தி3	 பிற75 

ந@9!	_ெப.எ�.(ந@9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0377.1 
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 ஆ, அமி, அ6தி% ெப&றா	 அத� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

ேகாட%_ெப.(ேகாட%_ெப.) ேத&றா	 $சீவ.நா.0377.2 

 ஓ	 ஐ	 ெபாறி;	 ஓ	பி உள பக%_ெப.(பக%_ெப.) 

கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற9 $சீவ.நா.0377.3 

 O, எ6 கவ	_ெப.எ�.(கவ_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% 

O3ேமா !றி�த_ெப.எ�.(!றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0377.4 

 தழ8! !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) �ரசி� சா&றி� த�வ	 த2வ% ேவ-.� 

$சீவ.நா.0378.1 

 ெச28 களியாள, ��ன, இ'_ெப.(இ'_ெப.) அற� ெச7பினாM	 

$சீவ.நா.0378.2 

 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) அழ% நரகி� �:!	 �ய&சிய, 

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

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0378.3 

 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) களி உண,வினார9 !ணவத	 ெகாN�த% 

ஆேமா $சீவ.நா.0378.4 

 பவழவா�� ெச�= த�A' நி�தில	 பயில வி�தி9 $சீவ.நா.0379.1 

 !ழவிநா� எ24 காள9 ெகா2	 கதி, 

ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) பி�னா9 $சீவ.நா.0379.2 

 கிழ= தா�_த&.).(தா�_த&.).) விள9!	 ப8 O: ேக*.ேர% பிணி ெச� 

ப�மா $சீவ.நா.0379.3 

 உழவி,கா' ேம;	_ெப.எ�.(ேம�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) சீல 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உ��தி3மி� எ�றா� $சீவ.நா.0379.4 

 E: கதி, மதிய	 அ�ன )ட, மணி7 DணினாA	 $சீவ.நா.0380.1 

 வ @: த கதியி� நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) விள8! 

ெபா� உலக� உ�9!	 $சீவ.நா.0380.2 
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 ஊ: வின ர�தலாA	 உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எறி�தலாA	 

$சீவ.நா.0380.3 

 ஆ: கட%_ெப.(கட%_ெப.) 5ணயி� அ�ன அறிவர� சர- அட4தா� 

$சீவ.நா.0380.4 

 கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நிலயி% ஞான9 கதி, மணி9 

கத= ேச,�தி7 $சீவ.நா.0381.1 

 D*சி சா% ஒ29க	 எ�A	 வயிர� தா: ெகாNவி7 ெபா%லா $சீவ.நா.0381.2 

 மா*சியி% கதிக' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அட�த பி� 

வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) இ% இ�ப� $சீவ.நா.0381.3 

 ஆ*சியி% உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஏற� திற4தன� 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாரா� $சீவ.நா.0381.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அற� இறவ� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நா%வக� சரண	 எ�தி� 

$சீவ.நா.0382.1 

 ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அற9 கிழம 

D-ட_ெப.எ�.(D-_வி.+*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெதா3 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

காலினா&!7 $சீவ.நா.0382.2 

 5%_ெப.(5%_ெப.) அற ெநறி9 க- 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) பிழ�த வா�	 $சீவ.நா.0382.3 

 இ%லற� இய%5	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) இ'_ெப.(இ'_ெப.) அற9 

Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ*டா� $சீவ.நா.0382.4 

 எ6 �ய8!_ஏவ.(�ய8!_வி.) இல8! வ ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) இளயவ, 

!ழா�தி� ந@8கி� $சீவ.நா.0383.1 

 தி �ய8!_ஏவ.(�ய8!_வி.) அல8க% மா,பி� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேவறா $சீவ.நா.0383.2 



108 

 

 வி6 மல,9 க-ணி க*. விழதக ேவ�4த ேபாM	 $சீவ.நா.0383.3 

 ெத6 மல,9 கா= ேச,4 பிற7பின� ெத*ட% உ&றா� $சீவ.நா.0383.4 

 Dவ;	 கிளி;	 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ஒ&ெறன 5ண,9!	 சாதி 

$சீவ.நா.0384.1 

 யாவ;	 இ�ம ஆரா�4 அ	 தளி,7 பி-. ந@ழ% $சீவ.நா.0384.2 

 D இய% தவிசி� உ�சி7 ெபாலிவிேனா3 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% $சீவ.நா.0384.3 

 ஏ இய% சிலயினான இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

ேக-ேமா எ�றா� $சீவ.நா.0384.4 

 வயக	 உடய ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ச�ச4த� அவ&!� ேதவி 

$சீவ.நா.0385.1 

 ப வி6 ப)	ெபா� அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ப4ெதா. விசய எ�பா' 

$சீவ.நா.0385.2 

 ெச� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ேத,4 ேதவிய7 

ெபாறியி% ேபா9கி $சீவ.நா.0385.3 

 மய% ெகா' ெநFசி% க%லா ம4தி6 வி28க7 ப*டா� $சீவ.நா.0385.4 

 5ல	ெபா3 ேதவி ேபாகி7 5க&! அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

கா3_ெப.(கா3_ெப.) ந-ணி_வி.எ�.(ந-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0386.1 

 வல	56_ெப(வல	56_ெப.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

வி&!	_ெப.எ�.(வி%_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�ன 

$சீவ.நா.0386.2 

 இல8! இழ சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) த�ன7 பய4 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) 

தவிசி� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $சீவ.நா.0386.3 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) 56 ந8க வ� ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

அற	_ெப.(அற	_ெப.) கா9க எ�றா' $சீவ.நா.0386.4 
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 வான�தி� வ29கி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) !ழா8க' Eழ9 

$சீவ.நா.0387.1 

 கான�தி% கிட4தேத ேபா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) உடய 

ந	பி $சீவ.நா.0387.2 

 தான� மணி;	 தாA	 இர*3ற� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) னாேன $சீவ.நா.0387.3 

 ஊன�தி% த@,4த_ெப.எ�.(த@,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சீ,�தி 

உ�திர*டாதி யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.0387.4 

 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ� �4 Oற அல8க% ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

நா�க� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0388.1 

 ெபா45 சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெபாலிெவா3 5க�� 

ேபாக� $சீவ.நா.0388.2 

 தி4திய ந	பி ஆர� 	மின� ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) வா:�தி&� 

$சீவ.நா.0388.3 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபானா� ெகா-ேமா எ�றா� அல 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) வி7பி% 

ேகா-டா'_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0388.4 

 க6யவ� க�ன&! அ�� பிற7பின� ேத&றி ஆ8! 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) $சீவ.நா.0389.1 

 ெப6யவ� யாவ� எ�ன ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என7 ேபசேலா3	 

$சீவ.நா.0389.2 

 ெசா6 மல,� தா	 DK	 ஆர�	 !ழ;	 ேசார� $சீவ.நா.0389.3 

 தி மல,9 க-ணி சி4த� ெதம4 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:4தா� 

$சீவ.நா.0389.4 
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 க&பக	 கல8கி_வி.எ�.(கல8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) ேபா% காள வ @ழ� $சீவ.நா.0390.1 

 ெசா% பக, 5லவ� வ%ேல ேதா�றல� சா,4 5%லி $சீவ.நா.0390.2 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) பல !ழ@இய த	மா% நவ அற� ேத&ற� ேதறி9 

$சீவ.நா.0390.3 

 க% 5ன திணி தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதாளா� கவல ந@,9 கடM' ப*டா� 

$சீவ.நா.0390.4 

 இனய ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ஆய எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) எ	மேனா, 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 

$சீவ.நா.0391.1 

 நினய% ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ந	பி எ�� ெந38 க- ந@, ட� ந@வி7 

$சீவ.நா.0391.2 

 5ன இழ மகளி,_ெப.) ேபால7 5ல	ப% நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) பகவ� 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0391.3 

 நின= எலா	 ந@8!க_விய8.வி.�.(ந@8!_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�ன 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தக ேதறினாேன $சீவ.நா.0391.4 

 மல பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ.9!	 சி8க மட8கலி� 

�ழ8கி மாந@, $சீவ.நா.0392.1 

 அல கட%_ெப.(கட%_ெப.) திரயி� சீறி 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) உயி, பக% உ&�� 

$சீவ.நா.0392.2 

 சிலெயா3 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஏ4தி9 O&� என� சிவ4 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0392.3 

 இல உட9 க-ணியான இ�னண	 வில9கினாேன $சீவ.நா.0392.4 
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 ேவ-3வ% ந	பி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ஓ, வி27 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) எ�� 

ெசா%ல_!ைற.எ�.(ெசா%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0393.1 

 ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) தக9 !ரவ @, ெகா-மி� யா ந@, கதி&� எ�ன 

$சீவ.நா.0393.2 

 யா-3 ேந, எ%ல ஆக அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) திற� 

அழ&சி இ�ம $சீவ.நா.0393.3 

 ேவ-3வ% எ�� ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

வி% வலா� அதன ேந,4தா� $சீவ.நா.0393.4 

 ெவJ வின ெவ!-3 சாரா வி2நிதி அமி,த	 இ�ன @, $சீவ.நா.0394.1 

 கJவிய_ெப.எ�.(கJ=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எஃகி� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கய9கமி% நிலம 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0394.2 

 அJவிய	 அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெபா8!	 

அழ% ப3 ெவ!ளி ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0394.3 

 இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) இய% ஒவ&! 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) இ&ெறன9 கிள9க% உ&றா� 

$சீவ.நா.0394.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உற ெவ'ளி ெவ&பி� வாரணவாசி 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.நா.0395.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உற பதி ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) உேலாகமா பால� எ�பா� $சீவ.நா.0395.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உற தி4 க-ணி� சி�வA9! அர)_ெப.(அர)_ெப.) 

நா*.7 $சீவ.நா.0395.3 

 பா% நிற9 !கி� ஆ�4 ப-ணவ, ப.வ	_ெப.(ப.வ	_ெப.) 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0395.4 
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 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின	_ெப.(சின	_ெப.) !ற4 

ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி2� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

ெதாட8கி_வி.எ�.(ெதாட8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேநா&!	 

$சீவ.நா.0396.1 

 வFச	 இ% ெகா'கயா&!7 பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) வ4 அட4த ஆக9 

$சீவ.நா.0396.2 

 !Fசர	 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) த@யி% ெகா'கயி� ெமலி4 இ	 �H, 

$சீவ.நா.0396.3 

 மF) ேதா� !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) அ�ன மாட வ @*3 

அக	_ெப.(அக	_ெப.) 5!4தா� $சீவ.நா.0396.4 

 உர விளயாம ம4த� ேக*கிய உவ4 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0397.1 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) விளயா3 மா,ப� யா, 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) எ�ன $சீவ.நா.0397.2 

 விர விளயா3	 தாேரா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) என வி	பி� 

த@	பா% $சீவ.நா.0397.3 

 திர விள அமி,த	 அ�ன க*3ர 

ெச%க_விய8.வி.�.(ெச%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.0397.4 

 D� தி��_வி.எ�.(தி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 5க�� ேசதா7 5ண, 

�ல ெபாழி4த_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	பா% 

$சீவ.நா.0398.1 

 ந@� அற� ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவவி� அ*ட இ� 

அமி,த	 உ-பா� $சீவ.நா.0398.2 

 பா�த	 ப)	 ெபா� தால	 பர7பிய ப	 ெபா� Dமி $சீவ.நா.0398.3 

 ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

தவிசி� ந	பி ேதாழெரா3 ஏறினாேன $சீவ.நா.0398.4 
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 5ட இ !ழ;	 மி�ன7 D4கி% 

ெசறி4த_ெப.எ�.(ெச6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.0399.1 

 நட அறி மகளி,_ெப.) ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அமி, 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி� 

$சீவ.நா.0399.2 

 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) கழி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�ன ேநா9கி7 ேபா4 ஏ�க 

எ�றா� $சீவ.நா.0399.3 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ெக2 பதி அ�ன ெபா� கல� என9!	 இ*டா, 

$சீவ.நா.0399.4 

 க கவி ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெந� ெப� க�ன% அ	 !ட8க' O*.7 

$சீவ.நா.0400.1 

 ெப� ெப� எ�� உர7ப யாA	 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) ெவ'ளி9 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) $சீவ.நா.0400.2 

 ெப� H,9கி�ற வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) விலா7 5ட ெப6	 வ @8க 

$சீவ.நா.0400.3 

 ஐய� அ அளினா% யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

அ4தண,_ெப.(அ4தண,_ெப.) ெதாழில� ஆேன� $சீவ.நா.0400.4 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) உட அல8க% மால� )ந4த;	 ணவ� தாA	 

$சீவ.நா.0401.1 

 வி	பின, எதி, ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஓ	ப ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) ெவ4த@யி� 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0401.2 

 இ4தன�_வி.�.(இ_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) ஏம 

�4 ந@, எறி )ற= உய,�த ேதா�ற% $சீவ.நா.0401.3 
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 க	5_ெப.(க	5_ெப.) உட9 காள அ�ன காள நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

வல7 ப*3 எ�றா� $சீவ.நா.0401.4 

 நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெபா�9கலாத ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ந@' நிதி R4த 

இ%ல	 $சீவ.நா.0402.1 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெபா�9கலாத பி-. நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ.) 

�க� தம,க*! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0402.2 

 உல	 ெபா�9கலாத ேதாளா� ஆதலா% ஊ3 59ேக� $சீவ.நா.0402.3 

 கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெபா�9கலாத சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) உழ நி�ன9 க-ேட� $சீவ.நா.0402.4 

 ஐயன9 க-ணி% காண யான�த@ அதக	 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0403.1 

 ப அண% நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ேபால வ*க யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

ெப6	 உ*கி� $சீவ.நா.0403.2 

 ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) ெகா% எ�� ேத,ேவ&! அமி, உலா� 

நிமி,4தேத ேபா% $சீவ.நா.0403.3 

 ெமா� !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) 

நாK	_ெப.எ�.(நாK_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) தழ8! 

!ர%_ெப.(!ர%_ெப.) �ழ8க9 ேக*ேட� $சீவ.நா.0403.4 

 ேகா*3 இள4_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) E:4 !லவிய 

திவி% ேபால $சீவ.நா.0404.1 

 ேமா*3 ஒளி ��த	_ெப.(��த	_ெப.) E:4 �!_ெப.(�!_ெப.) 

ெகா7பளி9!	 தாேரா� $சீவ.நா.0404.2 

 ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அள7 

ப6ய_!ைற.எ�.(ப6_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெசா%M	 கிள, ஒளி வன75	 

நி�ன� $சீவ.நா.0404.3 
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 ேச*3 இளF_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) சாதக	 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.0404.4 

 ேகா' இய8! உ2வ அ�ன ெகா3	 சில உழவ� ேக*ேட $சீவ.நா.0405.1 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) இய% தவ8க' தாயா� 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ�ன $சீவ.நா.0405.2 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) இய8! உவ7 Dேணா� பட�தன 

வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) எ�ன $சீவ.நா.0405.3 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) அ	 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனா� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ெம�4ெநறி நி&ப% எ�றா� $சீவ.நா.0405.4 

 ம� அற மனயி� நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மா 

தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) ெச�வ% எ�றா% $சீவ.நா.0406.1 

 பிற அற	_ெப.(அற	_ெப.) அ%ல ேபசா, ேப, அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) உடய 

ந@ரா, $சீவ.நா.0406.2 

 றவற	 5ண,க எ�ேற ேதா�ற% தா'_ெப.(தா'_ெப.) ெதா2 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0406.3 

 நற= அற மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) க-ணி ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-ண�_ெப.(வ-ண�_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0406.4 

 க வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அ�றி நி%லா9 க3F சின மட8க% 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0407.1 

 ெதJவர� ெச!9!	 ந@தி மன� அக� 

எ2தி�_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+�_ஒ&.) ெச	ெபா� 

$சீவ.நா.0407.2 

 ப வி6 அ%!லா*!	 ப3கட% நிதியி� வ!	 $சீவ.நா.0407.3 
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 ம வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,பினா&!	 

மன	_ெப.(மன	_ெப.) உற� ேத&றி இ*டா� $சீவ.நா.0407.4 

 அழ% உ� ெவ-ெண� ேபால அக	_ெப.(அக	_ெப.) !ழ4 உகி ஆ&றா' 

$சீவ.நா.0408.1 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) உ� கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேசா,4 !மரன� தமிய� 

ஆக $சீவ.நா.0408.2 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) உ� மதிய	 

அ�னா�_ெப.(அ�ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) ந@�திேயா என=	 நி%லா� 

$சீவ.நா.0408.3 

 பழவின ப6ய_!ைற.எ�.(ப6_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா&பா� விFசய, 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ெச�றா� $சீவ.நா.0408.4 

 ஆ,வ ேவ, அ64 அ�சண4தி ேபா� $சீவ.நா.0409.1 

 வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) தா'_ெப.(தா'_ெப.) நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) 

விள8க_!ைற.எ�.(விள8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா&ற பி� $சீவ.நா.0409.2 

 மா6_ெப.(மா6.) ெமா9!ளி� மா�4 வி-_ெப.(வி-_ெப.) ெதாழ� 

$சீவ.நா.0409.3 

 ேசா,= இ% ெகா'கயா� ேதா&ற	 ந@8கினா� $சீவ.நா.0409.4 

 ந	ப� இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) தல நாக ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நக, 

$சீவ.நா.0410.1 

 ப	 ெபா� ஓட E: பம யான;	 $சீவ.நா.0410.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ந@' ெகா.� ேத	 வாசி;	 $சீவ.நா.0410.3 

 ெவ	ப ஊ,4 உலா	 ேவனிலானிேன $சீவ.நா.0410.4 

 கலயின அகல�	 கா*சி9! இ�ப�	 $சீவ.நா.0411.1 

 சிலயின அகல�	 வ @ண� ெச%வ�	_ெப.(ெச%வ	_ெப.+உ	_சா6.) 

$சீவ.நா.0411.2 



117 

 

 மலயினி� அகலிய மா,ப� அ%ல இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

$சீவ.நா.0411.3 

 உலகினி% இல என ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) ஆயினா� $சீவ.நா.0411.4 

 நாம ெவ�றி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நக ெகா' மா,பன9 $சீவ.நா.0412.1 

 காமேன என9 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ம8கய, $சீவ.நா.0412.2 

 தாமர9 கணா% பக� தா:4 உலா	 $சீவ.நா.0412.3 

 ேகா மக�_ெப.(மக�_ெப.) திற� 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) O�வா	 $சீவ.நா.0412.4 

 சி%ல	 ேபா:தி� ேம% திர4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா	 $சீவ.நா.0413.1 

 �%ல கா, என7 D7ப_!ைற.எ�.(D75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெமா�4நிர 

$சீவ.நா.0413.2 

 5%M க��_ெப.(க��_ெப.) உளி7 ெபாழி4 பா% ப3	 $சீவ.நா.0413.3 

 க% எ� )	ம ஓ, கடலி� மி9கேத $சீவ.நா.0413.4 

 மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) நாளினா% ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) �	 

மத	_ெப.(மத	_ெப.) $சீவ.நா.0414.1 

 உ9க ேதனிேனா3 ஊறி வா, )ன $சீவ.நா.0414.2 

 ஒ9க வா� நிற4 ஒ2! !�றி� ேம% $சீவ.நா.0414.3 

 ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) ஈ-.னா, மட8க% ெமா�	பினா, $சீவ.நா.0414.4 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) நிர வ4 க- உ�	 $சீவ.நா.0415.1 

 இ�ன நாளினா% ேகா3	 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) என� $சீவ.நா.0415.2 

 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா;ேள 

ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) 5'_ெப.(5'_ெப.) !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) 

$சீவ.நா.0415.3 

 ��ன	 Oறினா� �2 உண,வினா� $சீவ.நா.0415.4 
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 அட	 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) நிர அட4த காலேய $சீவ.நா.0416.1 

 !ட;	 பி�ச�	 ஒழிய9 ேகா� பட $சீவ.நா.0416.2 

 உட;	 பி�னேர ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) ேத6னா% $சீவ.நா.0416.3 

 உட	 )3வி% ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உட4த 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.0416.4 

 எ�� OறM	 ஏழ ேவ*3வ @, $சீவ.நா.0417.1 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ேத6னா% ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) O&றேம 

$சீவ.நா.0417.2 

 எ�� OறிA	 ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) எ� ெச;	 $சீவ.நா.0417.3 

 இ�� ேகா3	 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) 

எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�� ஏகினா, 

$சீவ.நா.0417.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) �) அறா நறவ	 ஆ,4தவ, $சீவ.நா.0418.1 

 ெதா-டக7 பற .ேயா3 ஆ,� எழ_!ைற.எ�.(எ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0418.2 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) ெத�வத	 

வண8கி_வி.எ�.(வண8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெவ%க என 

$சீவ.நா.0418.3 

 ம-.னா, நிர மண4த_ெப.எ�.(மண_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காலேய 

$சீவ.நா.0418.4 

 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகா8!_ெப.(ேகா8!_ெப.) 

ேபா% ெபா� )ம4 உளா, $சீவ.நா.0419.1 

 ஆ��திய, நல9! ஆ ெச% H- அனா� $சீவ.நா.0419.2 

 ேகா�த நி�தில9 ேகாத மா,பினா� $சீவ.நா.0419.3 

 வா��த அ4 நிர வ'Nவ� ெசானா� $சீவ.நா.0419.4 
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 பி'ள உ' 5!4 அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆதலா% 

$சீவ.நா.0420.1 

 எ'ள�மி� நிர இ�� ந@, என $சீவ.நா.0420.2 

 ெவ'ளி வ'ளியி� விள8! ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) நலா, $சீவ.நா.0420.3 

 �'!	 ஆய	 ெமா�	ெபா3 ஏகினா, $சீவ.நா.0420.4 

 காய_!ைற.எ�.(கா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) என9 கல4 

கா� நிர $சீவ.நா.0421.1 

 ேமய ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) ேவட, ஆ,� 

உட� $சீவ.நா.0421.2 

 பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா6ேபா% பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

சி4தினா, $சீவ.நா.0421.3 

 ஆய, ம� எறி தயி6� ஆயினா, $சீவ.நா.0421.4 

 !ழM	 நவிய�	 ஒழிய9 ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.) $சீவ.நா.0422.1 

 பகழல9 கா3_ெப.(கா3_ெப.) ேபா�9 க��_ெப.(க��_ெப.) தா	5 அ64 

$சீவ.நா.0422.2 

 உழல பா�4 உலா ��6%_ெப.(��றி%_ெப.) ப'ளி;' $சீவ.நா.0422.3 

 மழல� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா%லா, 

ம�க_!ைற.எ�.(ம�!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா� வி*டா, $சீவ.நா.0422.4 

 ம�த	 5%லிய கயி&றி� ம&� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.0423.1 

 அ�தல வி.�_நி.எ�.(வி3_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) இ�தல விடா, $சீவ.நா.0423.2 

 உ��தன, என உட தயி,7 5ளி $சீவ.நா.0423.3 

 ெமா��த ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) நலா, �2	 ஈ-.னா, $சீவ.நா.0423.4 

 வல7 ப3 மா� என மFஞ என� த	 $சீவ.நா.0424.1 

 �ல7 ப3 ��ெதா3 ெமா� !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ேவ�4த $சீவ.நா.0424.2 



120 

 

 தல7 ப3 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) மல, மால பிண8க $சீவ.நா.0424.3 

 அல�த வயி&றின, ஆ� அ2தி*டா, $சீவ.நா.0424.4 

 எ	 அனமா, இனி எ8ஙன	 வா:!வி, $சீவ.நா.0425.1 

 R	_தி6.(R	_��.ஒ.) அனமா,கள ேநாவ அ9கி $சீவ.நா.0425.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ன ேவ*3வ, உ��தனேரா என� $சீவ.நா.0425.3 

 த	 மன9 க�ெறா3 தா	 5ல	5 உ&றா, $சீவ.நா.0425.4 

 பாற ப3 தயி, பாெலா3 ெந� ெபா $சீவ.நா.0426.1 

 ஆ� பட7 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ஆ!ல	 ஆக $சீவ.நா.0426.2 

 மா� பட மல4 ஆ�7பட ெந9க $சீவ.நா.0426.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ப3 மல, சி4த விர4ேத $சீவ.நா.0426.4 

 5ற=_ெப.(5ற=_ெப.) அணி D வி6 5� 5ல	 ேபாகி $சீவ.நா.0427.1 

 நற= அணி தாமர நா*டக	 ந@4தி� $சீவ.நா.0427.2 

 )ற= அணி E: கிட8! ஆ, எயி% �H, $சீவ.நா.0427.3 

 இற அணி9 ேக*க உ��தி*டன, Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) $சீவ.நா.0427.4 

 ெகா3 மர எயின,_ெப.(எயி�_ெப.+அ,_பட,.ப�.) ஈ-.9 ேகா*3 இமி% ஏ� 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0428.1 

 ப3 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிரய வா67 ப4 கி% அவி ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) 

$சீவ.நா.0428.2 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) மல அ�த	_ெப.(அ�த	_ெப.) ெச�றா, எ�� ெந� 

ெபாதி4த பி�த $சீவ.நா.0428.3 

 வ. மல, ஆய, Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) வள நக, பர7பினாேர $சீவ.நா.0428.4 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ% மா மணி� சாமர க�னிய, $சீவ.நா.0429.1 

 வ @) மா மகர9 !ழ வி% இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0429.2 
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 வாச வா�_ெப.(வா�_ெப.) க2ந@, பி.� ஆ8! அ6 $சீவ.நா.0429.3 

 ஆசன� இ4தா� அட% ெமா�	பினா� $சீவ.நா.0429.4 

 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வாெளா3	 

ேகாெலா3	 O755 $சீவ.நா.0430.1 

 ச-ட ம�னன� தா'_ெப.(தா'_ெப.) ெதா2 ஆயிட $சீவ.நா.0430.2 

 உ-3 ஓ, Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) எ�றா&! உரயா� என9 $சீவ.நா.0430.3 

 ெகா-டன,_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ,_பட,.ப�.) 

நிர ேபா&�_ஏவ.(ேபா&�_வி.) என9 Oறினா� $சீவ.நா.0430.4 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) 5� மயி,� ேதா% திர 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) $சீவ.நா.0431.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க- ேநா9கி� !7பாய மிேல�சன� $சீவ.நா.0431.2 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) த@ விழியா� ெதழி�தா� க;' 

$சீவ.நா.0431.3 

 அ	 க- ேபா பிச4 அ3 O&� அனா� $சீவ.நா.0431.4 

 O&றி� இ.9!	 ெகால ேவலவ� ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.) வா� 

$சீவ.நா.0432.1 

 மா&ற	 உண,4 மற	_ெப.(மற	_ெப.) O, கட%_ெப.(கட%_ெப.) தான 

ேநா9கி9 $சீவ.நா.0432.2 

 கா&றி� விர4 ெதா� மீ*க என9 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.நா.0432.3 

 ஏ&ற அ6 மா� இ. ேபால இய	பினாேன $சீவ.நா.0432.4 

 கா, விள ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) அ�ன க=' அழி கடா�த 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.0433.1 

 ேபா, விள இ=ளி� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, 5னமயி,7 

5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) காலா' $சீவ.நா.0433.2 
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 வா, விள �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) வி	ம வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலா7 

ேபா4தேத ேபா% $சீவ.நா.0433.3 

 ந@, விள )6 ச8! ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெநளி பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ�ேற $சீவ.நா.0433.4 

 கா% அக	_ெப.(அக	_ெப.) 5ட7ப �4ந@,9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) கிள,4 

எ24தேத ேபா% $சீவ.நா.0434.1 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) மிட4த தான 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின எயின,_ெப.(எயி�_ெப.+அ,_பட,.ப�.) 

தா9க_!ைற.எ�.(தா9!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0434.2 

 வா% வள அலற வா� வி*3 இரல;	 .;	 ஆ,7ப7 $சீவ.நா.0434.3 

 பா% வள4 இர=_ெப.(இர=_ெப.) ெச&�7 பகெலா3 மலவ ஒ�தா, 

$சீவ.நா.0434.4 

 வி% ப2� உமி:4த_ெப.எ�.(உமி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) Rன7 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ம4த, $சீவ.நா.0435.1 

 ம% ப2� அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப� 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

வக� ெச4நா� $சீவ.நா.0435.2 

 ெசா% ப2�தவ,9!	 ஆ-ம ெசா%லலா	 த�ம� அ�றி9 $சீவ.நா.0435.3 

 ெகா% ப2� எ6;	 ேவலா, ெகா3F சில !ழவி�தாேர $சீவ.நா.0435.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) பட அA8க ேவட, வ- சில வளய வா8கி9 

$சீவ.நா.0436.1 

 ேகா' 5லி_ெப.(5லி_ெப.) இன�தி� ெமா��தா, ெகாதி Rன7 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) த	மா% $சீவ.நா.0436.2 
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 வ @*.னா, ம4த, த	ம விளி4த மா 

கவி:4த_ெப.எ�.(கவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, $சீவ.நா.0436.3 

 பா*3 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) பக3_ெப.(பக3_ெப.) 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பனிவர !னிவ ஒ�ேத 

$சீவ.நா.0436.4 

 ெவ�றி நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) ேகா3	 இ�ேன ெவ'ளிட7 ப3� எ�� 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0437.1 

 ஒ�றி உ' வா8!க எ�ன ஒலி கட%_ெப.(கட%_ெப.) உட4தேத ேபா% 

$சீவ.நா.0437.2 

 ெபா� தவ: களி�_ெப.(களி�_ெப.) பா�மா 5ன மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) !Fசி 

பி�ச	 $சீவ.நா.0437.3 

 மி� தவ: ெகா.ெயா3_ெப.(ெகா._ெப.+ஒ3_க.ெவ.) இ*3 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) பட உட4த அ�ேற $சீவ.நா.0437.4 

 ப%லினா% )கி,4த நா6% பனிமல, பயில7 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0438.1 

 �%ல அ	 க-ணி சி4த9 கா% விச ��9கி ஆய, $சீவ.நா.0438.2 

 ஒ%_ஒ.!றி உ6.ெசா.(ஒ%_ஒ.!றி.) என ஒலி7ப ஓ.7 பட உட4தி*ட எ�ன 

$சீவ.நா.0438.3 

 அ%ல% உ&� அ28கி ெநFசி% க*.ய8 கார� ஆ:4தா� $சீவ.நா.0438.4 

 வ	5 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) வன 

�ல மால� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேசா, $சீவ.நா.0439.1 

 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ�ன ந%லா, 

ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) 

க- ேபாM	 $சீவ.நா.0439.2 



124 

 

 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) மீ-டா, ஆ9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) ேபானா, $சீவ.நா.0439.3 

 ெச	5_ெப.(ெச	5_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ�ன இFசி� 

திநக,� ெச%வ எ�றா, $சீவ.நா.0439.4 

 ம� நிர ெபய,� ம4த, 

வ4தன,_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ,_பட,.ப�.) 

ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) வா'க- 

$சீவ.நா.0440.1 

 ெபா� இழ )ட	_ெப.எ�.()ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேமனி7_ெப.(ேமனி_ெப.+7_ஒ&.) D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

அனய ெபா&பி% $சீவ.நா.0440.2 

 க�னிய� த	 எ�� க. �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) இய	ப9 ெகா*. 

$சீவ.நா.0440.3 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நக, வ @தி ேதா�	 

ந4த_!ைற.எ�.(ந4�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேகா� அற வி�தாேன 

$சீவ.நா.0440.4 

 ெவதி,8 !த� சாப	 கா�ற ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) Rன7 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) �:க $சீவ.நா.0441.1 

 உதி,4த_ெப.எ�.(உதி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேசன ஈ*ட	 O&ெறா3 

ெபா ெகா'N	_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0441.2 

 க4_ெப.அ.(கைம_ெப.) தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) க-ணி அ�றி9 காய	 

ஆ� ஆக ஏ!	 $சீவ.நா.0441.3 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

அவN	 ஆெக�� ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ெதா2 வி*டா, $சீவ.நா.0441.4 
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 கா, வி6 மி� அனா, ேம% கா�க, ெநFசி ேனா3	 $சீவ.நா.0442.1 

 ேத, ப6 கடாவி� ேத	 தா,� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) அளி% ேபாகி� 

$சீவ.நா.0442.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெபாலி 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) 5க9 கா*3 கி�றா&! $சீவ.நா.0442.3 

 ஊ, ப6=&ற எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) உண,�தினாேன $சீவ.நா.0442.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) பா% மனயா' அயலா� தல9 க-3 பி�A	 

$சீவ.நா.0443.1 

 இ� பா% அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) இவ,கி�ற க7 ேப. ேபாலா	 

$சீவ.நா.0443.2 

 ந�பா% ப)ேவ_ெப.(ப)_ெப.+ஏ_சா6.) ற4தா, 

ெப-.,_ெப.(ெப-3_ெப.+இ,_பட,.ப�.) பால, பா,7பா, $சீவ.நா.0443.3 

 எ�பார ஓ	ேப� எனி� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ஆக எ�றா� $சீவ.நா.0443.4 

 ேபா,7 ப- அம� Rக	 D*.7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ப-ணி� $சீவ.நா.0444.1 

 ேத,7 ப- அம�� சில ேகாலி7 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆ�4 $சீவ.நா.0444.2 

 கா,9 ெகா-� மி�னி நிமி,4தா� கலிமா� !ள	பி% $சீவ.நா.0444.3 

 பா,9 க- எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) களா% 

பக%_ெப.(பக%_ெப.) மா�4த அ�ேற $சீவ.நா.0444.4 

 இ2 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- இளயா, இளயா,க- 

ேநா9கி� $சீவ.நா.0445.1 

 ப2 இ�றி �:!	 பகழி� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) வ%ல காள 

$சீவ.நா.0445.2 

 �2 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, 

�க	_ெப.(�க	_ெப.) 
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ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ�_பட,.ப�.) 

த�ெனா3_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ஏ&!	 $சீவ.நா.0445.3 

 ெபா2 அ�� ேபா	 என7 5'_ெப.(5'_ெப.) ெமாழி4தா� ெமாழி4தா� 

$சீவ.நா.0445.4 

 ேமா*3	 �ந@, �தல9! வலிய உ-ேட% $சீவ.நா.0446.1 

 கா*3' நம9!_பதி.ெப.(ந	_த�.ப�.+9!_ெகா.ேவ.) வலியார;	 கா-3	 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) எ�� $சீவ.நா.0446.2 

 ஏ*ட7 பசியி� இர கJவிய_ெப.எ�.(கJ=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ேபா% $சீவ.நா.0446.3 

 ேவ*3 அ4 நிரய விட% இ�றி விர4த அ�ேற $சீவ.நா.0446.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) பட அA8க 

ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) 

கானவ,_ெப.(கான	_ெப.+அ,_பட,.ப�.) எ�A	 O&ற� $சீவ.நா.0447.1 

 இட7 படா ஓ.7 ேபாமி� உ�ய_!ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�� 

இரல வா� வ� $சீவ.நா.0447.2 

 எ3�தன, விளி;	 ச8!	 வ @ள;	 பற;	 ேகா3	 $சீவ.நா.0447.3 

 கட� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �ழ8க9 கா	 கடM	 ஒ� 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0447.4 

 க விச ��9கி வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா'ளி;	 கற8!	 ஏ�7ப $சீவ.நா.0448.1 

 ெச� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, விசெயா3 திசக' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.0448.2 

 ஐ என வள7ப வ @ர,_ெப.(வ @ர,_ெப.) ஆ,�தன, அவ	 ஆ,�தா, $சீவ.நா.0448.3 

 ெமா� அம, நா'_ெப.(நா'_ெப.) ெச� ஐய� �த% விளயா.னாேன 

$சீவ.நா.0448.4 
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 ஆழியா� ஊ,தி7 5'ளி� அ	 சிற!_ெப.(சிற!_ெப.) ஒலியி� 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.நா.0449.1 

 மா:கி7 ப அவி4த வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) வ'ள% ேத, 

�ழ9கினாA	 $சீவ.நா.0449.2 

 E:க' மய9க�தாA	 5ளிஞ, உ' )8கி� ேச9க9 $சீவ.நா.0449.3 

 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ேபா% !ற4 ெநFசி� அற	_ெப.(அற	_ெப.) என 

மற�	 வி*டா, $சீவ.நா.0449.4 

 5'_ெப.(5'_ெப.) ஒ�ேற ெசா%M	 எ�� இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) 

5�தல ேவட� ெபா��தா� $சீவ.நா.0450.1 

 ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) ேத, வள4த ந	ம ெவ�றி ஈ8! அ6 ெவ�தா 

$சீவ.நா.0450.2 

 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) ேபா% ேபா நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) ஓ, எ375 

எ3� உ�ய_!ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�னா $சீவ.நா.0450.3 

 வ'ள% ேம% அ75 மா6_ெப.(மா6.) ஆ,7ெபா3 சிதறினாேர $சீவ.நா.0450.4 

 மா% வர� ெதா3� வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மணிநிற மா6_ெப.(மா6.) த�ன $சீவ.நா.0451.1 

 கா% இர� எ24 பாற9 க% என7 5ட�தேத ேபா% $சீவ.நா.0451.2 

 ேம% நிர� எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவட, 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) Rன அ75 மா6_ெப.(மா6.) $சீவ.நா.0451.3 

 ேகா% நிர� உமி2	 வி%லா% ேகாமக� வில9கினாேன $சீவ.நா.0451.4 

 கானவ,_ெப.(கான	_ெப.+அ,_பட,.ப�.) இ6ய வி%வா�9 க38 கண 

ெதா3�தேலா3	 $சீவ.நா.0452.1 

 ஆ�நிர ெபய,4த ஆய, ஆ,�தன, அணி ெச� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.0452.2 
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 தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) �ட8கி&� 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) நிமி,4த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

சர	 ெப� மா6_ெப.(மா6.) $சீவ.நா.0452.3 

 ேபா% நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�ப ம&� 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபாவ சிலயினா,9ேக $சீவ.நா.0452.4 

 ஐ4S� S� தல இ*ட ஆறாயிரவ, $சீவ.நா.0453.1 

 ெம�4 S� S� Rதி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கண Hவி ேவட, 

$சீவ.நா.0453.2 

 க4 S� வி%M	 கண;	 அ��தா� கண�தி� $சீவ.நா.0453.3 

 ம4 S� ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- மடவா, மன	_ெப.(மன	_ெப.) ேபால 

மா�4தா, $சீவ.நா.0453.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) வா;	 இ�றி வ. ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கண 

வா;	 இ�றி9 $சீவ.நா.0454.1 

 ேகா' வா� மதிய	 ெந.யா� வி3�த ஆ8! ம4த� $சீவ.நா.0454.2 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) வா� சிலயி� ஒலியா% ெதா� மீ*3 மீ'வா� 

$சீவ.நா.0454.3 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) வா� நிற4த நக ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி ெச%வ 

ஒ�தா� $சீவ.நா.0454.4 

 ஆ' அ&ற	 இ�றி அல, தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேதாழ ேரா3	 $சீவ.நா.0455.1 

 ேகா' உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாவ� நிர மீ*டன� 

எ�� Oற $சீவ.நா.0455.2 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

5-K' வ. ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) எறி4தி&றேத ேபா% $சீவ.நா.0455.3 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) உ&� உல4தா� ெவ!-டா� நக, ஆ,�த அ�ேற 

$சீவ.நா.0455.4 
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 இரவி ேதா� ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ெகா' மாட� இ35க தவழ� )-ண	 

$சீவ.நா.0456.1 

 விரவி7 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாம	 நா&றி விர ெதளி� ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) 

தா8கி $சீவ.நா.0456.2 

 அர= உய, ெகா.யினா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அக� பட அA8க 

ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0456.3 

 5ரவி� ேத,9 காள அ�ன காளய7 

ெபாலிக_விய8.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா, $சீவ.நா.0456.4 

 இ� அ� அனய ெசJவா� இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) 

மழல அ	 ெசா% $சீவ.நா.0457.1 

 ெபா� அவி, )ண8! D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா8! 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �லயினா, த	 $சீவ.நா.0457.2 

 மி� இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) R)75 ேநாவ விடலய9 காண ஓ. 

$சீவ.நா.0457.3 

 அ�ன�	 மயிM	 ேபால அணி நக, வ @தி ெகா-டா, $சீவ.நா.0457.4 

 சி%ல6� சில	பி� வ' வா,� சி�பற கற8க� ெச	ெபா� $சீவ.நா.0458.1 

 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ேத, அணி4 ெகா	ம �ல எA	 

5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) D*. $சீவ.நா.0458.2 

 ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ெந38 க- அ	பா7 5வவி% 

உவ9 ேகாலி� $சீவ.நா.0458.3 

 ெச%வ7 ேபா,9 காம� ேசன ெச	ம% ேம% 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0458.4 

 S% ெபார அ6ய R-ம R)7பின ஒசிய வ @8கி9 $சீவ.நா.0459.1 

 கா% பர4 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ	க- கதி, 

�ல க�சி� வ @9கி9 $சீவ.நா.0459.2 
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 ேகா% ெபார� சிவ4த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகால 

மணிவிர% ேகாத தா8கி $சீவ.நா.0459.3 

 ேம% வர% கதி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�றா, 

வி-ணவ,_ெப.(வி-ணவ,_ெப.) மகளி,_ெப.) ஒ�தா, $சீவ.நா.0459.4 

 ஆக�	 இட;	 அஃக அ. பர4 எ24 வ @8கி7 $சீவ.நா.0460.1 

 ேபாக�	 ெபாN	 ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5ண, 

�ல� தட8க% ேதா�ற7 $சீவ.நா.0460.2 

 பாகேம மறய நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பட மல,� 

தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) க- ந%லா, $சீவ.நா.0460.3 

 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) வி*3 எ24 ேபா4த நாக, த	 மகளி,_ெப.) ஒ�தா, 

$சீவ.நா.0460.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) அர	 ட�த வேவ% இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) உட� 

மல4தேவ ேபா% $சீவ.நா.0461.1 

 ஆ' வழ9! ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அணிமல,� தட8க- 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0461.2 

 ந@' )ட, ெநறிய ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நிர 

இத:_ெப.(இத:_ெப.) ெநFசி7 D7 ேபா% $சீவ.நா.0461.3 

 காளத� ேத, ெச% வ @தி கல4 உட� ெதா9க அ�ேற $சீவ.நா.0461.4 

 வடக�	 கிM	 ேதா3	 மால;	 மணி;	 ��	 $சீவ.நா.0462.1 

 கடக�	 !ழ;	 DK	 கதி, ஒளி கல4 �H, $சீவ.நா.0462.2 

 இடவக எ%ல எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) மி� நிர� இ*டேத ேபா% 

$சீவ.நா.0462.3 

 பட அர= அ%!லார7 

பய4தன_வி.�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) 

மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0462.4 
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 மா உ! மயிலி� ந%லா, ம8கல மர5_ெப.(மர5_ெப.) Oறி7 $சீவ.நா.0463.1 

 ேபாதக ந	பி எ�பா, Dமி;	 5ண,க எ�பா, $சீவ.நா.0463.2 

 ேதாதக	 ஆக எ8!	 )-ண	 ேம% ெசா64 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) எ� 

$சீவ.நா.0463.3 

 தா உ! பிணய% வ @சி� சா4 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எறி4 நி&பா, 

$சீவ.நா.0463.4 

 ெகாட;N	 ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) O&றிA	 

ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) ேபா,7 $சீவ.நா.0464.1 

 பட;N	 ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) எ�� பய	_ெப.(பய	_ெப.) ெக2 

பAவ% R- S% $சீவ.நா.0464.2 

 நட;ளா, ெசா%லி&� எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ந	பி சீவக�க- 

க-டா	 $சீவ.நா.0464.3 

 ெதாடய% அ	 ேகாத எ�� ெசா%M5 ெதா2 நி&பா, $சீவ.நா.0464.4 

 ெச	மல7 பய4த_ெப.எ�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெச�தவ	 உடயா' எ�பா, 

$சீவ.நா.0465.1 

 எ	 மல� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) ெச�தா' ெகா% எ�வ	 யா�	 எ�பா, 

$சீவ.நா.0465.2 

 அ	 �ல அ�த	 அ�னா, அக	_ெப.(அக	_ெப.) 5ல,4 அம,4 ேநா9கி� 

$சீவ.நா.0465.3 

 த	 உ� வி2ம ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த	 ண9! 

உர� நி&பா, $சீவ.நா.0465.4 

 சின=ந,9 கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மல, 

அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) நாள9 $சீவ.நா.0466.1 
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 கனவினி% அளி வ4 கா*. யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) காண எ�பா, 

$சீவ.நா.0466.2 

 மன= வி6 அ%!லா, த	 மன�ெதா3 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஒ��	 $சீவ.நா.0466.3 

 வின=ந, இ�றி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேவ-3வ 

O�வா	 $சீவ.நா.0466.4 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) அக� உள, ெகா% ம&� இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

ெவ�றி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ஒ7பா, $சீவ.நா.0467.1 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) அக� இவ,க' ஒJவா, மழ களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனய 

ேதா�ற% $சீவ.நா.0467.2 

 ப- அக� உற;	 ெசா%லா, ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

பக ேவ-._வி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0467.3 

 அ-ணல� தவ�தி%_ெப.(தவ	_ெப.+அ��_சா6.+இ%_இட.ேவ.) த4தா, யா, 

ெகாேலா அளிய,_!றி.வி.�.(அளி_ெப.+அ,_பட,.ப�.) எ�பா, $சீவ.நா.0467.4 

 வ*3 உட7 ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தான 

வ'ளல9 க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:ேத 

$சீவ.நா.0468.1 

 ப*3 உட E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

கா)_ெப.(கா)_ெப.) பFசி ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அ.ய� 

Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0468.2 

 அ*ட அர9! அனய ெசJவா� அணி நல	_ெப.(நல	_ெப.) ககி9 காம9 

$சீவ.நா.0468.3 

 க*3 அழ% எறி7ப நி�றா, க வள கழல நி�றா, $சீவ.நா.0468.4 

 வா, ெசல� ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி	�	 

வன�ல மகளி,_ெப.) ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0469.1 
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 ஏ, ெசல� ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ�தி� ெதா2 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) H9க இ7பா% $சீவ.நா.0469.2 

 பா, ெசல� ெச%ல� சி4தி7 ப4ெதா. 

ெசா64த_ெப.எ�.(ெசா6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	ப� $சீவ.நா.0469.3 

 ேத, ெசல� ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வ @தி ப,ீ 

ெசல� ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.0469.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க� 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபாM	 மழ மல,� 

தட8க- ேகா*.� $சீவ.நா.0470.1 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) �த% பசல த@ர� ேதா�றல7 ப!வா, ேபா% 

$சீவ.நா.0470.2 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) �த% பாச	 த*ப ந38கினா, நி&ப நி%லா� 

$சீவ.நா.0470.3 

 ேகா' �க7 5லிேயா3 ஒ7பா� ெகா2நிதி7 56ச 59கா� $சீவ.நா.0470.4 

 ெபா� Rக	 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) D*3 வி*3 உட� ப4தி 59க $சீவ.நா.0471.1 

 ம�Aக ெவ�றி எ�� மணிவ'ள	 நிறய ஆ9கி $சீவ.நா.0471.2 

 இ�ம7 பலி;	 D=	 சா4த�	 விள9!	 ஏ4தி $சீவ.நா.0471.3 

 மி� உ! ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ெகா*.% விள8! ேத, 59க அ�ேற 

$சீவ.நா.0471.4 

 இ*ட உ�த6ய	 ெம%ெல�� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

)வ% வ�த_!ைற.எ�.(வ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒ%கி $சீவ.நா.0472.1 

 அ*ட ம8கல�	 ஏ4தி ஆயிர� எ-ம, ஈ-.7 $சீவ.நா.0472.2 

 ப*ட�	 !ழ;	 மி�ன7 ப%கல� ஒலி7ப� E:4 $சீவ.நா.0472.3 

 ம*3 அவி: ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ம4தன9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59கா, $சீவ.நா.0472.4 
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 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உய, மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ4 எதி, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59!9 $சீவ.நா.0473.1 

 கா� கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) காளய9 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ஓ	பி $சீவ.நா.0473.2 

 ஆ� கதி, உமி2	 ப	 D- ஆயிர� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கணா�த� 

$சீவ.நா.0473.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ�ன ஓ, 

ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) உ&றா, $சீவ.நா.0473.4 

 தக மதி எழில வா*3	 தாமர7 Dவி� அ8க- $சீவ.நா.0474.1 

 5க Rதி அழல வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- ெபா� அனா' 5%ல 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0474.2 

 வக மலி வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ெச� மா,பி� வ'ளல9 

க-3 வ- தா,� $சீவ.நா.0474.3 

 ெதாக மலி ெதா�வ ஆN	 ேதா�ற% ம&� இ�ன O�	 $சீவ.நா.0474.4 

 ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ 

மற9க_!ைற.எ�.(மற99_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந	பி ேக' �த% ேக3 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0475.1 

 நா*3 இற விசய எ�A	 நா� D	 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனாள 

$சீவ.நா.0475.2 

 ேவ*3 இற7 பார	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) க*.ய8 கார� த�ன7 

$சீவ.நா.0475.3 

 D*. ம&� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) தனாேல ெபாறி 

�த% அட,9க7 ப*டா� $சீவ.நா.0475.4 
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 ேகா% இ29! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ஞா�ேற 

ெகா3 �. வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

ஏறி9 $சீவ.நா.0476.1 

 கா% இ29! உ&� வ @:4ேத க4_ெப.அ.(கைம_ெப.) தல களய% உ&ேற� 

$சீவ.நா.0476.2 

 மா% வழி உள அ�� ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) வா:வின 

�.7ப% எ�ேற $சீவ.நா.0476.3 

 ஆல	_ெப.(ஆல	_ெப.) வி� அனய 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அழிவிA' 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

நி�ேற�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.0476.4 

 !ல� ெதா3 �.4த_ெப.எ�.(�._வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகா�த� 

!. வழி வாரா நி�ேற�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) 

$சீவ.நா.0477.1 

 நல� த! ெதா�வி� 

உ'ேள�_வி.�.(உ'N_வி.+ண_எதி,.ம.+ஏ�_த�.ஒ.) நாம	 ேகாவி4த� 

எ�ேப� $சீவ.நா.0477.2 

 இல9கண	 அம4த ேகாதாவ6 என இசயி% ேபா4த $சீவ.நா.0477.3 

 நல�த! மனவி ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந8க 

ேகாவி4த எ�பா' $சீவ.நா.0477.4 

 வ	5 உட �லயினா' எ� மட மக'_ெப.(மக'_ெப.) மத,வ ேநா9க	 

$சீவ.நா.0478.1 

 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) அ. இ�தி ெநFச� அ2�தி இ*3 அனய ஒ7ப9 

$சீவ.நா.0478.2 

 ெகா	ப3 R)7பினாள9 !ற இர4 உழ4 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0478.3 

 ந	பட த	�' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) நக �க	_ெப.(�க	_ெப.) அழி4 

நி�ேற�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.0478.4 
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 பாடக	 )ம4த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� சீற.7 பரவ 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.0479.1 

 Eடக	 அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �� க� )ட, 

மணி7 Dணினாள $சீவ.நா.0479.2 

 ஆடக� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� பாவ ஏ2ட� தவ% ஐய $சீவ.நா.0479.3 

 வாடலி% வவ O._வி.எ�.(O3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மணமக� ஆக 

எ�றா� $சீவ.நா.0479.4 

 ெவ-ெண� ேபா�� ஊ� இனிய' ேம	 பா% ேபா% த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ெசா%ல' $சீவ.நா.0480.1 

 உ-ண_!ைற.எ�.(உ-_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ9கிய 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெந� ேபா% ேமனிய' $சீவ.நா.0480.2 

 வ-ண வன�ல மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மட 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0480.3 

 க-K	 கவிள	 ேபா இர-ேட க-டா� $சீவ.நா.0480.4 

 ேசதா ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெந�;	 த@	பா% )ம� தயி	 $சீவ.நா.0481.1 

 பாதால	 எ%லா நிற�தி3வ% ப4தாேரா� $சீவ.நா.0481.2 

 ேபா ஆ, 5ன ேகாத E*3 உ� அ.�திய $சீவ.நா.0481.3 

 யா ஆவ எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அறி4 அளி எ�றா� $சீவ.நா.0481.4 

 !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) நினய% ந	பி ெகா2	 கய%_ெப.(கய%_ெப.) க- 

வ'ளி_ெப.(வ'ளி_ெப.) $சீவ.நா.0482.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) Rக,4தா� அ�ேற ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) �க� $சீவ.நா.0482.2 

 நில மக*!9 ேக'வA	 ந@' நிர ந7பி�ன $சீவ.நா.0482.3 

 இல= அல, வா� இ� அமி,த	 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) அ�ேற 

$சீவ.நா.0482.4 
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 க�னிய, !ல�தி� மி9கா, கதி, �ல9 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மா,ப	 

$சீவ.நா.0483.1 

 ��னின, �ய8கி� அ%லா� �றி மிட படல மால7 $சீவ.நா.0483.2 

 ெபா� இழ மகளி,_ெப.) ஒJவாதவர �� 5ண,த% ெச%லா, $சீவ.நா.0483.3 

 இ�னதா� �றம மா4த,9!_ெப.(மா4த,_ெப.+9!_ெகா.ேவ.) என மன� 

எ-ணினாேன $சீவ.நா.0483.4 

 ேகா*3 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபா%வா� 

ந4தேகா� �க�த ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0484.1 

 ேமா*3இள �லயினா' நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மட 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) என9! மாமா� $சீவ.நா.0484.2 

 E*ெடா3 ஒ3 க-ணி அ�ேற எ� 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) இவக' 

ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0484.3 

 ந@*.�த% !ணேமா எ�� ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) 

!ளி,7ப� ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.0484.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசா6 �%ல9 க-ணி� ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) வ, 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆய, $சீவ.நா.0485.1 

 ேகா� ெப6 உவ4 ேபாகி9 !ட தயி, !2ம7 59! $சீவ.நா.0485.2 

 மா� கறி க&ற Oழ ெமௗவ% E: மயில7 ப4த,9 $சீவ.நா.0485.3 

 கா� ெசா6 �%ல� தாரா� க.வின 

�.க_விய8.வி.�.(�._வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.0485.4 

 கனிவள, கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) காம,_ெப.(காம,_ெப.) சி� 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 5வ	 காம� $சீவ.நா.0486.1 

 !னி வள, சிலய9 ெகா�ற !வள9 க- கயல9 ெகா�ற $சீவ.நா.0486.2 
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 இனி உள, அ%ல, ஆய, என� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) அர&ற� த4 

$சீவ.நா.0486.3 

 பனி வள, ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) பாவய7 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ�தா, $சீவ.நா.0486.4 

 நாழி;' இ2 நா!_ெப.(நா!_ெப.) ஆ� க��_ெப.(க��_ெப.) 

தி��_வி.எ�.(தி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 

ஒழி4த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5%_ெப.(5%_ெப.) ேதா�� 

$சீவ.நா.0487.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெதா� ஆ=	 ேதா2	 ேபா�� உட� �9க எ�� 

$சீவ.நா.0487.2 

 தா: இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) !ழலினாள ெந�தல7 ெப� 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0487.3 

 �ழ ந@, ெசா64 ெமா� ெகா' ஆய�திய, ஆ*.னாேர $சீவ.நா.0487.4 

 ெந� வில7 ப)	 ெபா� ேதா3	 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மணி9 !ழ;	 ந@வி 

$சீவ.நா.0488.1 

 ம வி6 !ழலினாள ம8கல9 க.75� ேச,�தி7 $சீவ.நா.0488.2 

 ெப�தன, பிணய% மால ஓ6ல� சா4 Dசி� $சீவ.நா.0488.3 

 ெச�தன, சி� 5� ேகால	 ெதா��திய, திக� நி�றா, $சீவ.நா.0488.4 

 ஏற	 ேகா' �ழ8க_!ைற.எ�.(�ழ8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆய, எ3�9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏகி �H,� 

$சீவ.நா.0489.1 

 சா� எ8!	 அயர7 59! ந4தேகா� த�க ஏ4தி $சீவ.நா.0489.2 

 வ @� உய, கலச ந%ந@, ெசா64தன� வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) ஏ&றா� 

$சீவ.நா.0489.3 

 பா� ெகா' பதி வேவ% ப�க !மர&! எ�ேற $சீவ.நா.0489.4 
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 நல� தக அவ*! நா!_ெப.(நா!_ெப.) ஆ� ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) திர*. 

ந�ெபா� $சீவ.நா.0490.1 

 இல9கண7 பாவ ஏ2	 

ெகா3�தன�_வி.�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

ேபால இ7பா% $சீவ.நா.0490.2 

 அல�த காம� ேசன அ Rன அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) �:க $சீவ.நா.0490.3 

 �ல9 !வ*3 இட7 ப*3 ஆ&றா� �� உக �ய8கினாேன $சீவ.நா.0490.4 

 க' வா� வி64த_ெப.எ�.(வி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க2ந@, பிண4 

அ�ன வாகி $சீவ.நா.0491.1 

 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) மிளி,4த 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- விர நா� ேகாத $சீவ.நா.0491.2 

 �'வா� எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) ஊ� அ�த	 �னியா மா4தி9 

$சீவ.நா.0491.3 

 ெகா'ளாத இ�ப9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

ப*டன�_வி.�.(ப3_வி.+*_இ.கா.+அ�_7ெராஉ.உ.+அ�_பட,.ஒ.) ேகாத 

ேவலா� $சீவ.நா.0491.4 

 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பா% கடல� திர ெபா8க9 கட4 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

$சீவ.நா.0492.1 

 தா	 பா% ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அமி,ேதா தட 

மால ேவ�� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.0492.2 

 ஆ	 பா% !டவ, மகேளா எ�� அ6வ நய $சீவ.நா.0492.3 

 ஓ	பா ஒ29க� உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

இல�_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) ஆயினாேன $சீவ.நா.0492.4 

 இ8! இவ,க' இJவா� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இனி வாழ� 

$சீவ.நா.0493.1 

 ச8! த ந@' நிதிய	 சால உட நா�க� $சீவ.நா.0493.2 
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 ெபா8! திர மீ ெபா மா% களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபா�ேறா, $சீவ.நா.0493.3 

 வ8கெமா3 ேபாகி நிதி வ4 தர% உ&றா� $சீவ.நா.0493.4 

 மி� ஒ2! சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) மி! D- பம ேக'வ� $சீவ.நா.0494.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஒ2! ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) யவ த�த� !ளி, 

H8!	_ெப.எ�.(H8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0494.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) வழிய காள சீத�த� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேபா% 

$சீவ.நா.0494.3 

 ெபா� ஒ2! !�றி% உற ேபா,7 5லிெயா3 ஒ7பா� $சீவ.நா.0494.4 

 இ	மியன R- ெபா'க' ஈ*. நிதி ஆ9கி9 $சீவ.நா.0495.1 

 க	மிய	 ஊ,வ, களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஓட Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) E*. 

$சீவ.நா.0495.2 

 அ	மி மித4 ஆ:4 )ர வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அற	_ெப.(அற	_ெப.) சா%க எ�� $சீவ.நா.0495.3 

 உ	ம வின ெநா4 5ல4 ஊட% உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) அ�ேற 

$சீவ.நா.0495.4 

 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) உடயா� �ய&சி 

ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) நாேள 

$சீவ.நா.0496.1 

 ெவ'ள நிதி வ @2	_ெப.எ�.(வ @:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) விளயாத 

அதனி� இ%ல $சீவ.நா.0496.2 

 ெதா'ள உண, வி�னவ,க' ெசா%லி�_நி.எ�.(ெசா%_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

ம.கி&பி� $சீவ.நா.0496.3 

 எ'Nந,க*! ஏ9க2�த	 ேபால இனி அ�ேற $சீவ.நா.0496.4 

 ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

யா	 ெச�வார� ெச�கி&!	 $சீவ.நா.0497.1 
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 எஃ! பிறி இ%ல இ4ேத உயி	 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0497.2 

 ஐய	 இல இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) அறேனா3 அவ;	 ஆ9!	 $சீவ.நா.0497.3 

 ெபா� இ% ெபாேள_ெப.(ெபா'_ெப.+ஏ_சா6.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

ம&� அ%ல பிற ெபாேள_ெப.(ெபா'_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.0497.4 

 H8!சிற வாவ%_ெப.(வாவ%_ெப.) உற ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

மர8க'_ெப.(மர	_ெப.+க'_பட,.ப�.) எ�ன $சீவ.நா.0498.1 

 ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) நய அதA' 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ @ர,_ெப.(வ @ர,_ெப.) 

$சீவ.நா.0498.2 

 தா8க% கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) தல சா�9க வ த@� 

ெசா% $சீவ.நா.0498.3 

 ந@8க%_ெதா.ெப.(ந@8!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) மடவா,க' 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ�� எ24 ேபா4தா� $சீவ.நா.0498.4 

 ேமா ப3ப-ட	 �னியா ெப6 ஏ&றி $சீவ.நா.0499.1 

 மாப3 ேநா9கினவ, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

க- வ3 உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0499.2 

 தா ப3 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெகழிய த8!வர மா,ப� $சீவ.நா.0499.3 

 ேகா பட% இ%ல !றி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ24 ேபா4தா� 

$சீவ.நா.0499.4 

 வான	_ெப.(வான	_ெப.) உற 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5க: மா6_ெப.(மா6.) மழ 

வ'ள% $சீவ.நா.0500.1 

 தான	 என ேவ-3ந,க' ேவ-3வன 

ந%கி_வி.எ�.(ந%!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0500.2 
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 நான	 மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நா� கம: !Fசியவ� ஏறி 

$சீவ.நா.0500.3 

 ஊன	 எA	 இ�றி இனி ஓ3க இ எ�றா� $சீவ.நா.0500.4 

 ஆ3 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) அணி O	பி� உய, பா� 

���_ெப.(���_ெப.) $சீவ.நா.0501.1 

 ேகா3 பற ஆ,7ப9 ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) தா'_ெப.(தா'_ெப.) 

பவழ	_ெப.(பவழ	_ெப.) ெகா%லா $சீவ.நா.0501.3 

 ஓ3 களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இனி ஓ.யத அ�ேற 

$சீவ.நா.0501.4 

 திரக' த	 ச8! கல	_ெப.(கல	_ெப.) தா9கி� திர' 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) $சீவ.நா.0502.1 

 கர கடM' கால9 கண பி� ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

�4ந@, $சீவ.நா.0502.2 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) கிட4 கீ-ட என9 கீறி வள, த@வி� 

$சீவ.நா.0502.3 

 நிர இடறி7 பா�4 இ6ய ஏகிய மாேதா $சீவ.நா.0502.4 

 மி�A	 மிளி, D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா.;	 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஒ7பா, $சீவ.நா.0503.1 

 அ�னெமா3	 ேதாக நட சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) அமி, அ�னா, 

$சீவ.நா.0503.2 

 �னி இனி ஆக உற 75ரவி� மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) $சீவ.நா.0503.3 

 ந�ம உட ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெபா� விள த@வ	 அட4த அஃேத 

$சீவ.நா.0503.4 

 த@விA' இழி4 ேத4தா,� ெச	மM	 தி��தார	 $சீவ.நா.0504.1 

 ேகாவின9 !றி7பி% க-3 ெகா3� அ' )ம4 ெச	ெபா� $சீவ.நா.0504.2 
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 Dவி� உ'ளவள அ�ன ெபா8! இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �லயினா,த	 

$சீவ.நா.0504.3 

 நாவிA' அமி,த	 ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) நய4 சி�னா' $சீவ.நா.0504.4 

 5ண,4தவ, பி6த%_ெதா.ெப.(பி6_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) ஆ&றா7 ேபாக	 

ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அளி9!	_வி.எ�.(அளி_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) $சீவ.நா.0505.1 

 அண8கிA9! அண8! அனாேரா3 அ�மதி 

கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற9 $சீவ.நா.0505.2 

 ெகாண,4தன ப-ட	 வி&ற ெகா2நிதி9 !7ப எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.0505.3 

 உண,4 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மதல ஏ&றி ஒ7ப3� ஊ,9! மீ'வா� 

$சீவ.நா.0505.4 

 அரசன9 க-3 க-K&றவ,கள வி3� ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.நா.0506.1 

 இரவதி வியாழ ஓர இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) சில �ள7ப ஏறி9 

$சீவ.நா.0506.2 

 கர கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ2வ	_ெப.(அ2வ	_ெப.) ந@4தி9 கா&றிA	 க3கி 

ஐFஞா� $சீவ.நா.0506.3 

 உர உட9 காத	 ஓ. ேயாசன எ%ல சா,4ேத $சீவ.நா.0506.4 

 களி� தல மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ7பா% 

இ�தM	 கல4 ஓ, கா&றி%_ெப.(கா&�_ெப.+இ%_இட.ேவ.) $சீவ.நா.0507.1 

 ளி� தல �கி%க' ஈ-.� H8! இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மா�� $சீவ.நா.0507.2 

 விளி7ப ேபால மி�னி ெவ.பட �ழ8கி9 O&�	 $சீவ.நா.0507.3 
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 ஒளி� உல4 ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவ	பி உரறி 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ.7ப நா�க� 

$சீவ.நா.0507.4 

 எ- திச வளி;	 ஈ-. எதி, எதி, கலாவி7 பJவ	 $சீவ.நா.0508.1 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேம% எ2வ ஒ7ப9 

!ளிறி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அதி,4 

ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) $சீவ.நா.0508.2 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) ளி பளி9!9 ேகா% ேபா% தாரயா�� ெசா64 

ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) $சீவ.நா.0508.3 

 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, ெச&ற	 ேபாM	 

!M8க�மி� எ�� O�	 $சீவ.நா.0508.4 

 இ39க- வ4 உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) கால எ6கி�ற 

விள9!7 ேபால $சீவ.நா.0509.1 

 ந39க	 ஒ�றாA	 இ�றி ந!க தா	 

ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா: 

அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) $சீவ.நா.0509.2 

 இ39கண அ6;	 எஃகா	 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) அ2 யாவ, உ�4தா, 

$சீவ.நா.0509.3 

 வ37ப3� எ�ன ஆ-ம வப வ4 உ�8க' அ�ேற $சீவ.நா.0509.4 

 ஆடக� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� கி-ண� 

ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அல8க% ெத-ண @, 

$சீவ.நா.0510.1 

 Oடக	 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா: 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) உல4தேத% 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) பJவ� 

$சீவ.நா.0510.2 

 ஊடக	 59! �4ந@, அ24திA	 உ�வ, ந%லா, $சீவ.நா.0510.3 
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 பாடக	 ேபால� E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பழவின7 

பய�தி� எ�றா� $சீவ.நா.0510.4 

 வின அ விளவி� வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ @= 

அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) �ப	 ��ன@,9 $சீவ.நா.0511.1 

 கன கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ2வ	_ெப.(அ2வ	_ெப.) ந@4தி9 க- கனி4 

இர8க% ேவ-டா $சீவ.நா.0511.2 

 நன மல,7 பி-. நாத� நல	_ெப.(நல	_ெப.) கிள, பாத �ல	 $சீவ.நா.0511.3 

 நின;மி� ந@வி, எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ந@8!மி� 

அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) எ�றா� $சீவ.நா.0511.4 

 பமி�த களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனாA	 ப என9 கவி:4 நி&ப9 

$சீவ.நா.0512.1 

 !மி� மதல ெபா8கி9 O	5 இற7 பா�4 வ%ேல $சீவ.நா.0512.2 

 நிமி�த வகயி� ஓ. ந@, நிற4 ஆ:4த ேபாதி% $சீவ.நா.0512.3 

 உ	 இ.� இ*ட ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

உ'ளவ, ஒ8! மா�4தா, $சீவ.நா.0512.4 

 ஓ	பி7 பட�த ெபாN	 உ� காதலா	 $சீவ.நா.0513.1 

 ேவ	5_ெப.(ேவ	5_ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

�4ந@, வி28க விரயா நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.0513.2 

 O	5 இ&ற -ட	 த2வி9 கிட4தா� ெகாழி�� $சீவ.நா.0513.3 

 ேத	 ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப4தா, அவன� திர 

உ��த_ெப.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0513.4 

 நாவா� இழ4 ந3 ஆ	 இ% யாம	_ெப.(யாம	_ெப.) ந@4தி7 $சீவ.நா.0514.1 

 ேபாவா� தமிேய ெபாள7 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) எ�� ெகா-டா� 

$சீவ.நா.0514.2 

 வ @வா� என �� படயா� பட�தா� வின எ� $சீவ.நா.0514.3 
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 பாவா� என7 ேபா�7 ப3 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 

மண%_ெப.(மண%_ெப.) தி*ட ேச,4தா� $சீவ.நா.0514.4 

 ெபா6 அர ஞாழM	 5�ன;	 D� $சீவ.நா.0515.1 

 வ6 த வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) ஆ,9!	 $சீவ.நா.0515.2 

 தி வி6 D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) ெசJவன	 ேச,4தா8! 

$சீவ.நா.0515.3 

 அவர மா,ப� அவலி� இ4தா� $சீவ.நா.0515.4 

 ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) திரக' உத7ப 

உ-3_வி.எ�.(உ'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உ-3 

$சீவ.நா.0516.1 

 ஆ3	 அலவன அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) அ' 

ெசய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0516.2 

 ந@.ய_ெப.எ�.(ந@3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெந�த%_ெப.(ெந�த%_ெப.) 

அ	 கான%_ெப.(கான%_ெப.) ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தக $சீவ.நா.0516.3 

 வா. இ4தா� வ	கல	 ேநா9கா $சீவ.நா.0516.4 

 ஆளிய ெமா�	ப� இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) தவ7 D	 

ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) $சீவ.நா.0517.1 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) வலியா� ஓ, மகன� தல7ப*39 $சீவ.நா.0517.2 

 ேகளி, என9! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேக-மி� ந@, 

என� $சீவ.நா.0517.3 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) வலி மி9கா� ெதாட,4 உர9கி�றா� $சீவ.நா.0517.4 

 க	 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேபாயி&�	 

கா&றி%_ெப.(கா&�_ெப.+இ%_இட.ேவ.) கவி:4 $சீவ.நா.0518.1 

 தி4திய த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) த@ உ&றவா�	 

$சீவ.நா.0518.2 
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 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 5ண சா,வா அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) 

உ�4தவா�	 $சீவ.நா.0518.3 

 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அவ&! 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) எ3� ெமாழி4தா� $சீவ.நா.0518.4 

 மாA	 மரA	 இர8க_!ைற.எ�.(இர8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மத வலி 

$சீவ.நா.0519.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

�ப	 தரA9! உர�த பி� $சீவ.நா.0519.2 

 ேதA	 அமி:	 திள� ஆ8! இனியன $சீவ.நா.0519.3 

 ஊன	 இ% க*3ர9! உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) !ளி,4தா� $சீவ.நா.0519.4 

 விFசக' வ%ேல� விளி4த நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ேதாழெரா3 

$சீவ.நா.0520.1 

 எFசிய_ெப.எ�.(எF)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) இம7பிA' 

$சீவ.நா.0520.2 

 வFச	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றி மறி�ேத த!வ� $சீவ.நா.0520.3 

 ெநFசி% !ழ4 நினய�மி� எ�றா� $சீவ.நா.0520.4 

 உர அக	_ெப.(அக	_ெப.) ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

உண,�தின� ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0521.1 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) ஏற வலிமி� 

எ�னா $சீவ.நா.0521.2 

 விர ெசல%_ெதா.ெப.(ெச%_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

ப6 ேமழக	 ஏ&றி9 $சீவ.நா.0521.3 

 !ர கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ம4தன9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) பற4தா� 

$சீவ.நா.0521.4 
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 வி)	5 இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) 

விரவின, ேபா:4 $சீவ.நா.0522.1 

 ப)	 5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) ளி ப9க	_ெப.(ப9க	_ெப.) 

நன7ப $சீவ.நா.0522.2 

 நய4தன, ேபாகி ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல,� ேசால $சீவ.நா.0522.3 

 அ)	5 இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) சார%_ெப.(சார%_ெப.) அவர 

சா,4தா, $சீவ.நா.0522.4 

 க-டா% இனியன கா-ட&! அ6யன $சீவ.நா.0523.1 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) தாமர அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

தா2	 தகயன $சீவ.நா.0523.2 

 ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) கனி ேகா*3 இட� H8!வ $சீவ.நா.0523.3 

 உ-டா� அமி: ஒ� உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) !ளி,4தா� $சீவ.நா.0523.4 

 மழ தவ: ேசால மல மிச ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0524.1 

 !ழ தவ: !8!ம	 ேகா: அர நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.நா.0524.2 

 தழ தவ: ச4தன� ேசாலயி� 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0524.3 

 இழ தவ: மா,ப� இனிதி� உவ4தா� $சீவ.நா.0524.4 

 ேகாத அவி9 !ளி, வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ேம% 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0525.1 

 காத	 கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� க�னி9 

ெகா.மதி% $சீவ.நா.0525.2 

 நாத� உறவ ஓ, ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நக, உ-3 அ8!7 $சீவ.நா.0525.3 

 ேபா	 எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என7 

ேபாயின,_வி.�.(ேபா_வி.+இ�_இ.கா.+அ,_பட,.ப�.) சா,4தா, $சீவ.நா.0525.4 



149 

 

 ேமகேம மிட4 தாழ இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ'ளி9 

!�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) $சீவ.நா.0526.1 

 மாக� விள8கி� 

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

வன75_ெப.(வன75_ெப.) நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) வ!9க% உ&றா% 

$சீவ.நா.0526.2 

 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) க6ய_ெப.அ.(கைம_ெப.) 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) கீ: நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ந38க9 கJவி7 $சீவ.நா.0526.3 

 பாகேம வி28க7 ப*ட பா% மதி 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0526.4 

 ள8! ெபா� நக6� த�ம ெசா%லலா	 சிறி ஓ, ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$சீவ.நா.0527.1 

 விள8! ெபா� உலக� உ'ள_ெப.அ.(உ'_ெப.) 75ர= இட8க' 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0527.2 

 அள4 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) D6� அணி நக, ஆ9கி ேமலா% $சீவ.நா.0527.3 

 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கதிர7 பதி E*. 

இய&றிய_ெப.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�ன% ஆேம 

$சீவ.நா.0527.4 

 ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) தாமர 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா% $சீவ.நா.0528.1 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

ேச,4தவ� ெபா� நக, $சீவ.நா.0528.2 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) ேதா� !ழலாெரா3	 !�றி� ேம% $சீவ.நா.0528.3 

 த8!கி�ற ேபா% தக சா�றேத $சீவ.நா.0528.4 
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 கிட8! E: மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) ேக: கிள, D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) $சீவ.நா.0529.1 

 மட8க% ேநா9கிய, வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) ேபாM	 

எ�� $சீவ.நா.0529.2 

 உட8! ெவ-மதி உ' !ளிர� த	 $சீவ.நா.0529.3 

 !ட8கயா% ெகா	ம ெகா*3வ ேபா�றேவ $சீவ.நா.0529.4 

 திவ ேமகல ெத'ள69 கி- கிணி $சீவ.நா.0530.1 

 பரவ யா: !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ப- அம ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ழா 

$சீவ.நா.0530.2 

 உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) யா, உடயா, எ�� ஒளி நக, $சீவ.நா.0530.3 

 அரவ	 வா� திற4 ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ேபா�றேத $சீவ.நா.0530.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� மாட8க' ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ2�திய 

$சீவ.நா.0531.1 

 அ	 ெபா� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) நில ஆ� மணி� Hவிக' $சீவ.நா.0531.2 

 ெவ	5 ந@' )ட, வ @:4 )3தலி� $சீவ.நா.0531.3 

 ப	 ெபா� ெகா75' 

பர4தன_வி.�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) ேபா�றேவ 

$சீவ.நா.0531.4 

 உளி மாமதி ஓ*3 ஒழித' 

ஓ8கிய_ெப.எ�.(ஓ8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0532.1 

 ெவளி மாட8க' ேம% யி% எ�தலி� $சீவ.நா.0532.2 

 மளி மா�பிண ேநா9கி� ந%லா, �க� $சீவ.நா.0532.3 

 அளினா% அழ% ஆ&�வ ேபா�றேவ $சீவ.நா.0532.4 
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 அ)	5 ெபா� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ஆ� மணி7 D-கN	 

$சீவ.நா.0533.1 

 ப)	 ெபா� மால;	 ப*3ழி7 ப*டவ $சீவ.நா.0533.2 

 நய4 ெகா'பவ, இ�மயி� ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நக, $சீவ.நா.0533.3 

 வி)	5 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேபா�றன_வி.�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) 

வ @திேய $சீவ.நா.0533.4 

 ேத�க- இ� அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) ேதெனா3 O*3 அம� $சீவ.நா.0534.1 

 ஆ9க7 ப*ட அளவி% ெகா2	 5க $சீவ.நா.0534.2 

 வ @9கி மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) திற4திட ெம%லேவ $சீவ.நா.0534.3 

 ஊ9கி வா� வி*3 உயி,7பன ேபா�றேவ $சீவ.நா.0534.4 

 த75 இ% வா� ெமாழி� தானவ, வகிய $சீவ.நா.0535.1 

 ஒ75 இ% மா நக, ஒ-ம ம&� யா எனி% $சீவ.நா.0535.2 

 க7ப� இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) கா��	 மாமணி� $சீவ.நா.0535.3 

 ெச75 வா� திற4த அ�ன ஓ, ெச	ம&ேற $சீவ.நா.0535.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நக, 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நா�க� 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ெகா% 5!4த எ�ன7 $சீவ.நா.0536.1 

 ெபா�னக, ெபாலிய_!ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 59!7 

ெபா8!மா மழக' த8!	_ெப.எ�.(த8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0536.2 

 மி� அவி, ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� மாட� இவ	 இழி4 59!7 

$சீவ.நா.0536.3 

 பி� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) வி4 ேபணி7 ேபசின� 

பிற8! தாரா� $சீவ.நா.0536.4 
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 மா.ய	 தான ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ஆக9 $சீவ.நா.0537.1 

 ேக3 இ% சீ,9 கMழ� ஆய கMழ ேவக&!� ேதவி $சீவ.நா.0537.2 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அல, ேகாத� ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ,� 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) அணி )	5_ெப.()	5_ெப.) உ- க-ணி $சீவ.நா.0537.3 

 ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) ேபா2	 அணி �ல 

அண8கி� அ�னா' $சீவ.நா.0537.4 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) வண8க 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ேகா*3 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பிற 

�ள�தேத ேபா% $சீவ.நா.0538.1 

 ப- அக� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா%லா' பாவய7 

பய4த_ெப.எ�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஞா�ேற $சீவ.நா.0538.2 

 எ- இட	_ெப.(இட	_ெப.) இ�றி ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) இ	 மல இற 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஈ-. $சீவ.நா.0538.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 களி&றி� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெவ�9க ஈ4தா, 

$சீவ.நா.0538.4 

 ம4திர� அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) வ%ேல நிமி�திக� 

வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா&! $சீவ.நா.0539.1 

 அ4தர� ஓ3 ேகாளி� சாதக	 அவA	 ெச�தா� $சீவ.நா.0539.2 

 இ4திர� திவி% ஏ�7ப9 !லவிய 5வ�தா*! $சீவ.நா.0539.3 

 வ4 அட பா�ம ம-_ெப.(ம-_ெப.) ேம% இராசமா 5ர� எ�றா� 

$சீவ.நா.0539.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) உர ெதளி4 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ஆச;' அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) நி&ப9 

$சீவ.நா.0540.1 

 கவன	 ெகா' 5ரவி9 ெகா*பி� காதM	 கர4 வ�தா� $சீவ.நா.0540.2 
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 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) அேத க�தி&� ஆ	 ெகா% 

அ�� ெகா% அறிய% ஆகா $சீவ.நா.0540.3 

 இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) அ	 அறி	 எ�� ேகாயிM9! ஏகினாேன 

$சீவ.நா.0540.4 

 பா% பர4 அ�ன ப*3 ஆ, D அண ப)	 ெபா� க*.% $சீவ.நா.0541.1 

 கா% பர4 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க- கதி, �ல க�சி� வ @9கி $சீவ.நா.0541.2 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) பர4 அனய க-ணா, ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி9 

கதி, ெப� க&ற $சீவ.நா.0541.3 

 ேபா% இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) கவ6 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி� $சீவ.நா.0541.4 

 எ�வர= இச9க எ�ன வாயிேலா� இச7ப ஏகி $சீவ.நா.0542.1 

 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த	 �.க' ேவ4த வயிர	 ேபா:4 உ2 ேச4த 

$சீவ.நா.0542.2 

 ெபா� அவி, கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ெகா' பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ெபாழி மழ� 

தட9க O7ப $சீவ.நா.0542.3 

 இ� உர �கம� Oறி� தான�தி% இ9க எ�றா� $சீவ.நா.0542.4 

 �தி, ெபய%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) �6 

வான	_ெப.(வான	_ெப.) 

�ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா� வி*ட 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0543.1 

 அதி, !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) நாண அமி, ெப� 

மா6_ெப.(மா6.) ஏ�7ப9 $சீவ.நா.0543.2 

 கதி, வி6 Dணினா&!� த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) தார	 காத%_ெப.(காத%_ெப.) $சீவ.நா.0543.3 
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 மர மா ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) 

வினவி_வி.எ�.(வின=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம&� இ=	 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0543.4 

 இ�றய அ�� ேக-ம எம, Rம,_!றி.வி.�.(R	_பதி.ெப.+அ,_பட,.ப�.) 

எ2வ, கா�	 $சீவ.நா.0544.1 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கிழம 

ந@8கா_எதி,.ம.வி.எ�.(ந@8!_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.!றி.) வ�சிர யா7பி� 

ஊழா% $சீவ.நா.0544.2 

 அ�றி;	 அறA	 ஒ�ேற அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) வணிக� ந@ேய $சீவ.நா.0544.3 

 எ�� இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) இ%ல க-டா� இ நின இ%ல	 எ�றா� 

$சீவ.நா.0544.4 

 ம4திர ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ெசா% ந@, மா6யா% வ&றி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0545.1 

 ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) தளி,�தேத ேபா% சீத�த� தளி,� 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0545.2 

 எ4த9!� த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) இ�னண	 எ�� 

ேக*ப $சீவ.நா.0545.3 

 �4த� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ேக*ட வாேற �2 எ3� இய	5கி�றா� 

$சீவ.நா.0545.4 

 ெவ'ளி ேவத-ட� அ	 க- வ @வி% ெத� ேச.7 பாலி% $சீவ.நா.0546.1 

 க' அவி: கத ேவலி9 கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ% கா4தார நா*37 $சீவ.நா.0546.2 

 5'_ெப.(5'_ெப.) அணி கிட8கி� வி�சா ேலாகமா நக6% ேபாகா 

$சீவ.நா.0546.3 

 ெவ'ளி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கMழ ேவக� ேவத-ட 

ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.நா.0546.4 
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 ச8! உட4த அனய ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தாமர மல,� தட8க' 

ேபாM	 $சீவ.நா.0547.1 

 ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) !.� ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) க-], 

நமர8கா' அறிமி� எ�ன9 $சீவ.நா.0547.2 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) உட �%ல7 ப	 ேபா இவட	 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப $சீவ.நா.0547.3 

 இ8! அ. பிழ7ப அ�றா% எ	 !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) எ�� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0547.4 

 ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) தக9 !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ேதாழ� ெபவில9 கடக	 ��க $சீவ.நா.0548.1 

 தி45 வண8க7 ப&றி� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உ6ம கா*ட7 $சீவ.நா.0548.2 

 ெபா45 ெபா&ப ஓ	பி7 ெபா� இழ )டர 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0548.3 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) க-ணி திற� ேவறா9 க*3ர பயி&� 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0548.4 

 எ6 மணி7 பளி9! மாட� எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஓ, காமவ%லி $சீவ.நா.0549.1 

 அ மணி9 ெகா.ெகா% மி�ெகா% அமர, ேகா� 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ�த $சீவ.நா.0549.2 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

!யி�ற_ெப.எ�.(!யி%_வி.+�&_இ.க.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாவ ஒ��ெகா% 

எ�� நா�க� $சீவ.நா.0549.3 

 தி மணி9 ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) ஓரா� ெதமர 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0549.4 
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 H) உலா�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 75 உற: ெதா-ட� ெசJவா� $சீவ.நா.0550.1 

 வாச வா�_ெப.(வா�_ெப.) !ழலி� மி� ேபா% வ �ல� சா4 ந9கி 

$சீவ.நா.0550.2 

 ஊச%_ெப.(ஊச%_ெப.) பா�4 ஆ.9 காதி% !-டல	 

இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0550.3 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ% யா:9 கண	_ெப.(கண	_ெப.) ெகா' ெத�வ9 

கா4த,வ த�த எ�பா' $சீவ.நா.0550.4 

 விள8கினா' உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) வ @ணயி� 

வன7பினாேல $சீவ.நா.0551.1 

 அள4 உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) அ6ய ந8க9! அமணி �கி:�தேவ 

ேபா% $சீவ.நா.0551.2 

 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கதி, �ல;	 ஆக� இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி�னி� $சீவ.நா.0551.3 

 ள8! R- R)75	 ேதா�றா உ அ எ�ன உ-ேட $சீவ.நா.0551.4 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) இவள ந@ேய 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) பதி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபாகி $சீவ.நா.0552.1 

 இ� இச ெபா ெவ%வா� யாவேன யாA	 ஆக $சீவ.நா.0552.2 

 அ�னவ&! உ6ய' எ�ன அ.7 பணி ெச�வ% எ�றா� $சீவ.நா.0552.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அம, ேதவி ேக*3� த�த9ேக த9க எ�றா' 

$சீவ.நா.0552.4 

 �னி=_ெப.(�னி=_ெப.) அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) Dமி7 ேபாக	 �*டா ெப&�	 

$சீவ.நா.0553.1 
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 தனியவ, ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வா:த%_ெதா.ெப.(வா:_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) சாய, அதனி� இ%ல 

$சீவ.நா.0553.2 

 கனி ப3 கிளவியா, த	 காதல,_ெப.(காதல,_ெப.) கவானி% Fசி� 

$சீவ.நா.0553.3 

 பனி இ வி)	பி% ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பா�மயி&� எ�� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0553.4 

 S% ப3 5லவ� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

R-ெபா' Rழ4 யாA	 $சீவ.நா.0554.1 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) தான ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) 

வ @:4 இர4தாM	 ேநேர� $சீவ.நா.0554.2 

 ேச% கட மத,வ ேநா9கி� சி%ல6� தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) க- ந8க 

$சீவ.நா.0554.3 

 பா% ப3 கால	_ெப.(கால	_ெப.) 

வ4தா%_நி.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) பா�ம யா, 

வில9!கி&பா, $சீவ.நா.0554.4 

 பட75 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க&பினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) பாவய7 

ப6= ந@9கி9 $சீவ.நா.0555.1 

 ெகாட9! உ67பால எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� O&�	 உ*!	 

$சீவ.நா.0555.2 

 விட75 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தான ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

ேவ-3வ ெவ�7ப_!ைற.எ�.(ெவ�77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந%கி� 

$சீவ.நா.0555.3 

 ெதா3� அல, ேகாத வ @ணா பதி9! இ ெசா%லினாேன $சீவ.நா.0555.4 

 உட	பிெனா3 உயி6% பி�னி ஒவயி� 

ந@8க%_ெதா.ெப.(ந@8!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

ெச%லா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச%_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0556.1 
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 ெந38 கK	 ேதாN	 ேபாM	 ேந, இழ அ6வ ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) $சீவ.நா.0556.2 

 தட8 கணி தனிம ந@8க� த4த;	 தா;	 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0556.3 

 அட8!_வி.(அட8!_வி.) அல, அ*ட ேவலா� ஆணயி, ஆமி� எ�றா� 

$சீவ.நா.0556.4 

 அ மணி_ெப.(மணி_ெப.) வயிர	 ேவ�4த அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கல7 

ேபழ ஐ4S� $சீவ.நா.0557.1 

 எ6மணி ெச	ெபா� ஆ,4த ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

யவன7 ேபழ $சீவ.நா.0557.2 

 திமணி Dணினா&!� சின	_ெப.(சின	_ெப.) தல ம28க% இ�றி9 

$சீவ.நா.0557.3 

 ! மணி_ெப.(மணி_ெப.) �.யி� ேத��த தர� தம, 

ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� 

$சீவ.நா.0557.4 

 ப% வின7 பவள7 பா� கா% ப)மணி இழிக வ	5 ஆ, $சீவ.நா.0558.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) வி	� க*.% தவிெசா3 

நில9 க-ணா. $சீவ.நா.0558.2 

 ெம%லிய Hப�*. ேமத! நான� ெச7ேபா3 $சீவ.நா.0558.3 

 அ%ல=	 ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� 

அண8! உட நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) ெகா' ேவலா� $சீவ.நா.0558.4 

 விள9! அழ% உ��த ேபாM	 விசி உ� ேபா,வ� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.நா.0559.1 

 ள9! அற ஒ2கி அ�ன �யற� 

திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தி-ேகா% 

$சீவ.நா.0559.2 
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 ெகாள�த! திவ=� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ேகா' நிர� அனய ஆணி 

$சீவ.நா.0559.3 

 அள7ப அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) )வ ெகா' ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) யா: 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) அமக எ�றா� $சீவ.நா.0559.4 

 அர9! எறி !வள வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

வள� ேதாளினாள7 $சீவ.நா.0560.1 

 பர75 அம கத% தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) ப&ப% கா% 5%லி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0560.2 

 தி7 5ற9 ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� தாமர ேபா�� ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

$சீவ.நா.0560.3 

 569 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மட4த ேபாக7 5ல	ெபா3 ம.4த அ�ேற 

$சீவ.நா.0560.4 

 கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) ெபா� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ச	 கதி, மணி9 

!டெயா3 ஏ4தி� $சீவ.நா.0561.1 

 தா	 பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) கவ6 வ @ச9 கி-கிணி த	ப நாக7 $சீவ.நா.0561.2 

 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) ப�த அனய அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ப%கல மிழ&ற 

ஏகி $சீவ.நா.0561.3 

 ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) நா� அ�த� ெசJவா� அரசன� ெதா2 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0561.4 

 அ.9 கல	_ெப.(கல	_ெப.) அர&ற ஏகி அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) தாத பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) 

$சீவ.நா.0562.1 

 �.9 கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெசா6ய� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) இறFசM	 

�64 மி�A9 $சீவ.நா.0562.2 
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 ெகா.7 பல Rட8கி_வி.எ�.(Rட8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ8!� 

ேதாழிய, !ழா�' நி&ப $சீவ.நா.0562.3 

 அ3�தன� 5%லி ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ஆ&�கிலா 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0562.4 

 வல	56_ெப(வல	56_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) ம-மிச அவ,க*! அ%லா% $சீவ.நா.0563.1 

 வல	ப6 பய�த எ�தா அனயேர மகளி,_ெப.) எ�ன $சீவ.நா.0563.2 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) 564த அனய காத%_ெப.(காத%_ெப.) ேதவி 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) நவய ந@8க9 $சீவ.நா.0563.3 

 !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) 564 அனய !�றி&! அதிபதி Oறினாேன 

$சீவ.நா.0563.4 

 இ� )வ யாெழா3 அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) 

கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) மழல மFஞ $சீவ.நா.0564.1 

 ெபா� 5ன Zக	 ம4தி ெபாறி மயி,7 5றவ	 ெபா�னா, $சீவ.நா.0564.2 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 5ன	_ெப.(5ன	_ெப.) மளி� ேநா9கி� மா� 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) ஆதி ஆக� $சீவ.நா.0564.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) Eழ7 ேபாகி� தளி, இய% 

விமான	 ேச,4தா' $சீவ.நா.0564.4 

 ெவ&றி_ெப.(ெவ&றி_ெப.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) மணி�.9 ெகா&றவ� 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) $சீவ.நா.0565.1 

 அ&ற	 இ% ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பட� )&றேமா3 இய8கினா' 

$சீவ.நா.0565.2 

 க- அய% களி7பன அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) யான 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) $சீவ.நா.0566.1 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) அக� இய8! ேத, எ- அவ&� இர*.ேய 

$சீவ.நா.0566.2 
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 வி%பட வில9!வ ெபா�பட7 5ரவி;	 $சீவ.நா.0567.1 

 ��பட9 கிள4த அவ&றி� ந%5டய நா&றிேய $சீவ.நா.0567.2 

 பா� உட7 பதி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) வ @� உட இளய	 $சீவ.நா.0568.1 

 ஆ� இர*. ஆயிர, O�த&! அ6யேர $சீவ.நா.0568.2 

 மாக	 ந@' வி)	5 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ.�தலி� $சீவ.நா.0569.1 

 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அதி,4 அவ,9! ஏக% ஆவ இ%லேய $சீவ.நா.0569.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின ெவ!ளியி% !Fசர	 �ழ8கலி� 

$சீவ.நா.0570.1 

 மF) த	 வயி� அழி4 அFசி ந@, உ!�தேவ $சீவ.நா.0570.2 

 ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) �	 மத�ெதா3 தா: 5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) கல4 

உட� $சீவ.நா.0571.1 

 ஆ: கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) வ @: தர 

விர4தேத $சீவ.நா.0571.2 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) இட9 க% என9 

கல	_ெப.(கல	_ெப.) கவி:� $சீவ.நா.0572.1 

 அ%ல% உ&� அ28கிய ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ெச75வா	 $சீவ.நா.0572.2 

 பா% நிற7 பனி வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ேம% 

நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) மி!�தன $சீவ.நா.0573.1 

 ந@%_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) நிர� அக	_ெப.(அக	_ெப.) 

எலா	 $சீவ.நா.0573.2 
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 வFச	 இ% மன�தினா� ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) 

5க�� உக $சீவ.நா.0574.1 

 விFச அ	 ெபமக� வFச	 எ�� உண,�தினா� $சீவ.நா.0574.2 

 ந8க த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) நல�தினா% ம8!% ெவ'ளி மா%வர 

$சீவ.நா.0575.1 

 எ8!	 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ஈ-.ன, ச8! வி	� தானயா, 

$சீவ.நா.0575.2 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) அல8க% ஏ4 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ஆ, அல8க% 

மா,பினா� $சீவ.நா.0576.1 

 கா, கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க9 கணி சீ, கல4 

ெச7பினா� $சீவ.நா.0576.2 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) வா:= ம-ணேத ஆதலா% அல8க% அ	 

$சீவ.நா.0577.1 

 தா அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

உளா� $சீவ.நா.0577.2 

 எ�� Oற எ�னேய �� காத%_ெப.(காத%_ெப.) ேதாழன� $சீவ.நா.0578.1 

 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

ெகாண,க என அ�� வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.0578.2 

 �ப	 உ&றவ,9! அலா% இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) இ%ல ஆதலி� 

$சீவ.நா.0579.1 

 அ�ப ம&� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) நின� �ப�தா% ெதாட9கிேன� 

$சீவ.நா.0579.2 

 பழீ ெச� ெப&றன� வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) 

எ�� மா9கட% $சீவ.நா.0580.1 

 ஆ:வி� இ*ட அ	பிய� ேதாழ,� )*.9 கா*.னா� $சீவ.நா.0580.2 
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 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) த மா6_ெப.(மா6.) ேபா�� திJவிய 

கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) த	மா% $சீவ.நா.0581.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) த !தி_ெப.(!தி_ெப.) ேவலா� உ' 

அக	_ெப.(அக	_ெப.) !ளி,4 விFச9 $சீவ.நா.0581.2 

 ேகா� த �ப	 ம&� எ� !ல�ெதா3 

�.க_விய8.வி.�.(�._வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.0581.3 

 கா�� வி% வயிர	 வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

கனமணி9 !ழயினாேன $சீவ.நா.0581.4 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அல, ெத6யலா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேதாழர9 

க-3 காத%_ெப.(காத%_ெப.) $சீவ.நா.0582.1 

 ஊ3 அல,4 எ24 ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உவ� 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) !ழய7 5%லி7 $சீவ.நா.0582.2 

 பா.	 ெபௗவ	_ெப.(ெபௗவ	_ெப.) �4ந@,7 ப*ட பக,தேலா3	 

$சீவ.நா.0582.3 

 நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) நா8க' 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) எ�� க எறி4 ந9கா, 

$சீவ.நா.0582.4 

 க*3 அழ% கதிய 5-ணி% கவர அவி ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) 

$சீவ.நா.0583.1 

 ப*ட ேபா�� நா�க� ப6= த@,4 இனிய, 

Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0583.2 

 ம*3 அவி: ேகாதேயா3 ம-கன �ழவ	 �H,9 $சீவ.நா.0583.3 

 க*3 அவி: தா6னா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) க.மன மகி:4 59கா� 

$சீவ.நா.0583.4 

 ெப மன !�கேலா3	 பிற என இல8கி� 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0584.1 
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 தி Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) மனவி ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) என இறFசி நி&ப $சீவ.நா.0584.2 

 வ �ல ெபாதி,7ப வா8கி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

இ6ய7 5%லி9 $சீவ.நா.0584.3 

 கதி, நக ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) க- உ� கவல 

த@,�தா� $சீவ.நா.0584.4 

 ச4திர கா4த	 எ�A	 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நில�தி� அ8க- $சீவ.நா.0585.1 

 ெவ4 எ6 ப)	 ெபா� ெவ'ளி பளி8ெகா3 பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) பா��தி 

$சீவ.நா.0585.2 

 க4 எ6 மணியி% ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க�னியா 

மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) எ�தி7 $சீவ.நா.0585.3 

 ப4ெதா.7 பாவ ஒ��	 ப6= இல'_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+அ'_பட,.ஒ.) 

வகினாேள $சீவ.நா.0585.4 

 பாசிழ7 பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ப)8_ெப.அ.(ப)ைம_ெப.) கதி,9 

கலாப	 வ @8க9 $சீவ.நா.0586.1 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) க- ப6ய_!ைற.எ�.(ப6_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வகி9 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) தல கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பி�னா� $சீவ.நா.0586.2 

 H) அணி பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ள8!	 R- R)7பி� பாவ 

$சீவ.நா.0586.3 

 ஆ) அ� வர=	 த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வலி�த	 

அறிய� ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.0586.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உண மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ேகாத வா� 

ஒ7ப*3 ேநர� $சீவ.நா.0587.1 
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 ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) அமி,த	 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச75 என� ெசறி4 வ @8கி7 

$சீவ.நா.0587.2 

 ெப-.	 ஆ-ம ெவஃகி7 ேப� �லயினாள9 $சீவ.நா.0587.3 

 க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

மள_!ைற.எ�.(ம'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நாள9 க.வின �.�	 

எ�றா� $சீவ.நா.0587.4 

 மா% வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வயி� ேபா:4 வ%லவ, 

மதியி% த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0588.1 

 பா% வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மணி;	 ெபா�A	 ப& பல 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59!9 $சீவ.நா.0588.2 

 கா% ெபா கழலினாA	 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) க-3 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0588.3 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெபா தானயாA	 ேவ-3வ விதியி� ேந,4தா� 

$சீவ.நா.0588.4 

 மய% மத யான நிர ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) மகி:4 ஆனா7 

$சீவ.நா.0589.1 

 ெபா� இ% 5க: நா�க� மத ஒளியிெனா3 ேபாகி $சீவ.நா.0589.2 

 ெநா�தி� மன எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ 

ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) என ெநா.�தா� 

$சீவ.நா.0589.3 

 ெமா� ெகா' �ல பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �க 

வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாரா� $சீவ.நா.0589.4 

 நான9 கிட8! ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நக, நாக� 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) ெபா� 

$சீவ.நா.0590.1 
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 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ந9கி3	 மா*சிய_ெப.அ.(மா*சி_ெப.) ஓ, 

ம-டப	_ெப.(ம-டப	_ெப.) ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) 

எ�ன $சீவ.நா.0590.2 

 மீன� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) கிழம 

ெவ'ளி சய ப9க	_ெப.(ப9க	_ெப.) $சீவ.நா.0590.3 

 கான� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவ8க எழ9 

க-ணின,க' அ�ேற $சீவ.நா.0590.4 

 ந*57 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ*கிெனா3 ந�ெபா� விள 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $சீவ.நா.0591.1 

 ப*.ெனா3 பF) கி% ப	 ெபா�ெனா3 காண	 $சீவ.நா.0591.2 

 அ*ட )வ வ%சியிெனா3 யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) ஒழியாம% 

$சீவ.நா.0591.3 

 ஒ*.7 பதினாயிரவ, உ&� �ய%கி�றா, $சீவ.நா.0591.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ப3 ேதற% நற= வா� விெடா3 பகி9 $சீவ.நா.0592.1 

 க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) கணி�சிகளி� கய	பட ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) 

இ.� ஆ8! $சீவ.நா.0592.2 

 எ-திச;	 ஏ&ப7 ப3� ஏ&றி அத� ேமலா% $சீவ.நா.0592.3 

 க-3 உ! ெபா�னி� நில	_ெப.(நில	_ெப.) கா��வ 5ன4தா, 

$சீவ.நா.0592.4 

 ெபா� ெச� !ட	 ேகா�த அனய எ�தி% ெபாலி ெபா� H- $சீவ.நா.0593.1 

 மி� ெச� ப)	 ெபா� நில� வ @� ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நா*. $சீவ.நா.0593.2 

 ம� பவள ேம% நவி�� பளி9! அல! 

பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0593.3 
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 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) ெச� ெவளி ேவ�4 )வ,_ெப.()வ,_ெப.) தமனிய�தி� 

அம�தா, $சீவ.நா.0593.4 

 பாவ அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

இ9!	_ெப.எ�.(இ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) பளி9!� )வ,_ெப.()வ,_ெப.) இய&றி9 $சீவ.நா.0594.1 

 ேகாவ !ளி, ��தி� இய% ேகாதெயா3 ெகா2	 ெபா� $சீவ.நா.0594.2 

 மாலெயா3 மால தல மண4 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) நா&றி 

$சீவ.நா.0594.3 

 ஆலய	_ெப.(ஆலய	_ெப.) இ ஓவிய,க*! எ�ன அணி அம�தா, 

$சீவ.நா.0594.4 

 ஆ� இத:_ெப.(இத:_ெப.) ெபா� அல8க% கா% அச7ப ஒ%கி $சீவ.நா.0595.1 

 வா� அ! வ4 ஒசி� மறிய மழ மி�ேபா% $சீவ.நா.0595.2 

 ேசயவ,9!	 ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, 

திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) எA	 தக�தா� $சீவ.நா.0595.3 

 பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) திர ��த 

மண%_ெப.(மண%_ெப.) பர4 பயி�� உளேத $சீவ.நா.0595.4 

 காம,_ெப.(காம,_ெப.) களி�	 பி.;	 க��	 கல மாA	 $சீவ.நா.0596.1 

 தாமரய வாவிகN	 5'N	 தக நல�தி� $சீவ.நா.0596.2 

 ஏ	 உ�வ பாவயிெனா3 இய9கி நில 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0596.3 

 ஆ	 ஓ, ஐய	 கா-பவ,9! இ அக	_ெப.(அக	_ெப.) 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) இ 

எனேவ $சீவ.நா.0596.4 

 உழ4தவ	 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மகி: 

H8க ஒளி வா�4 $சீவ.நா.0597.1 

 வி28!	 என7 பறவகN	 பிற வில8!	 அடயா $சீவ.நா.0597.2 
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 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) திர ேவலியினி� இ%ல என ெமா� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0597.3 

 எ24 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ஆ3	 இ அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) நக6� இய%ேப $சீவ.நா.0597.4 

 ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) 

கீறி ஒளி, தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) சிக வ�ேத $சீவ.நா.0598.1 

 மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) அ வா, சடய வ'ளல;	 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0598.2 

 நா. �க	_ெப.(�க	_ெப.) நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) அதனி� நா��கன 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0598.3 

 ேந. நிமி, த�மயினி� ேநமிய;	 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0598.4 

 க-டவ,க' கா�றலி� காமன;	 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0599.1 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஏ�தலி� அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) ெகா&றவன 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0599.2 

 வ- ெத6ய% ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) �ல மாதா, மகி: அ�த	 $சீவ.நா.0599.3 

 உ-டவ,க' எJவகய, அJவகய ஒ�ேற $சீவ.நா.0599.4 

 �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) தல மதிய	 அ�ன �2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட� 

இ*ட $சீவ.நா.0600.1 

 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க தவ:4 வான� அ வி)	5 அ�� ந@-3 

$சீவ.நா.0600.2 

 பக%_ெப.(பக%_ெப.) கதி,7 பர7பி&� ஆகி7 பFசவ, விமான	 �*.7 

$சீவ.நா.0600.3 

 5க&! அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) அமர, க&ப	 59! அயா உயி,�த அ�ேற 

$சீவ.நா.0600.4 
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 அரசன அளிெனா3 அக%மன அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0601.1 

 உர ெசல%_ெதா.ெப.(ெச%_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) வகயிெனா3 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) அறி=ற $சீவ.நா.0601.2 

 �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) அதி, இமி: இச �நக, அறக என $சீவ.நா.0601.3 

 விர ெசல%_ெதா.ெப.(ெச%_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) இளயர வியவ6� விடேவ 

$சீவ.நா.0601.4 

 வி3_ஏவ.(வி3_வி.) கண விசெயா3 ெவ வ தகயவ, $சீவ.நா.0602.1 

 ப3 பணயவ, உற பதி அ !�கி $சீவ.நா.0602.2 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) மதி அக3 உற நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) தவ: 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) உய, $சீவ.நா.0602.3 

 க. நக, இ. �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) அறமின	 எனேவ $சீவ.நா.0602.4 

 ம8கல அணியின, மல, கதி, மதி அன $சீவ.நா.0603.1 

 58கவ� அற ெநறி ெபாலிெவா3 மலிக என $சீவ.நா.0603.2 

 அ	 கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) நக அலம	 �ல வள, $சீவ.நா.0603.3 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) அணி !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ேகாடண அறவா	 $சீவ.நா.0603.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) த வள�த 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வயக	 பிணியி% த@,க 

$சீவ.நா.0604.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) த கிளவியா	 க&பினி% தி6த% இ�றி 

$சீவ.நா.0604.2 

 ஊ��க ஊழிேதா�	 உலகி� உ' மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0604.3 

 ஈ�றவ, வய�த, ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ%லற	 

5ண,க நாN	 $சீவ.நா.0604.4 
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 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 564 அட8கி ேநா&!	 த�வ, தல7ப*3 ஓ	பி7 

$சீவ.நா.0605.1 

 பவ	 ப6க எம9!	 எ�� பணி4 அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

உவ7ப_!ைற.எ�.(உவ77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஈமி� $சீவ.நா.0605.2 

 அவ	 564 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) 

ந@8கா_எதி,.ம.வி.எ�.(ந@8!_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) �ய%மி� யா	 

$சீவ.நா.0605.3 

 சிவ	56 ெநறிய� ேசர� ெச75	 இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபாN	 

ேக'மி� $சீவ.நா.0605.4 

 அ	 மல, அனி�ச� அ	 ேபா அ%லிேயா3 அணியி� ெநா4 $சீவ.நா.0606.1 

 வி	 உ� R)75 நய வ @&� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) அண8! 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0606.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல7 பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) மிட மணி9 

கலாப	 ேவ�� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.0606.3 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மல,� திவி� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) ேதெமாழி த�த 

எ�பா' $சீவ.நா.0606.4 

 ம&� அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா�க� வ-க� சீத�த� 

எ�பா� $சீவ.நா.0607.1 

 ெகா&றவ� !ல�தி� வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

Oறிய ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) இ 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0607.2 

 �� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) உடய' 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �6 S% கலக' 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0607.3 

 க&றவ' கண	_ெப.(கண	_ெப.) ெகா' ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) யா: 

அன8கன9 கனி9!	 ந@ரா' $சீவ.நா.0607.4 
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 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெதாட மகர வ @ண� ெத' விளி எ37பி� ேத&றி7 

$சீவ.நா.0608.1 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) அ6வ த�னி% 5ல	 மி!� 

உடய ந	பி9! $சீவ.நா.0608.2 

 ஈ4தி3	 இறவ, ஆதி �வக9 !ல� உளா,9!	 $சீவ.நா.0608.3 

 ேவ4த3 !தி_ெப.(!தி_ெப.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- விள8! இழ தாத 

எ�றா� $சீவ.நா.0608.4 

 ம-ணக மட4த ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) உற 

�ய8கி_வி.எ�.(�ய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0609.1 

 அ-ணல ஆதி ஆக அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க. நகர 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0609.2 

 வி-ணக	 �ழ9கி� ஏ�7ப வ @திெதா�	 எ9கி எ8!	 $சீவ.நா.0609.3 

 க- ஒளி, க.7பி� ஓ�சி க.�ர) அற4த கால $சீவ.நா.0609.4 

 வண9க அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தான ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ம�தக	 

பிள4 வா��த $சீவ.நா.0610.1 

 நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) 

!தி_ெப.(!தி_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) க நில	_ெப.(நில	_ெப.) 5ட 

ெபய,9!	 ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) $சீவ.நா.0610.2 

 அண7ப அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) களிெகா' ேவழ� அ�தின5ர� 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.நா.0610.3 

 கண9 கவி� அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உ-க- 

க�னிய9 கதி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0610.4 

 சித7ப அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) சீ&ற� 7பி� ெச� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

நரல வ @9கி $சீவ.நா.0611.1 
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 மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அட,�9 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ*.� 

உ*3	_ெப.எ�.(உ*3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) $சீவ.நா.0611.2 

 கத9 களி ஒளி� வேவ% கா	பிலி9 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.நா.0611.3 

 பத75 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) பம யான7 பாலமா !மர� 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0611.4 

 இல ெபார எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ�ன 

எ6மணி9 கடக ��க� $சீவ.நா.0612.1 

 சில ெபார� திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தி-ேதா' 

சி%ல6� சில	பினா, த	 $சீவ.நா.0612.2 

 �ல ெபார உட4த த-தா, ெமா�	 ம� ளி7ப 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0612.3 

 மல ெபார அ6ய மா,பி� வாரண வாசி ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

$சீவ.நா.0612.4 

 கதி, �. ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) E:4 க ெதா2 இறFசி மால� 

$சீவ.நா.0613.1 

 தி�. வயிர வி%லா% ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) திள7ப 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0613.2 

 அ�. அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா&ற� 

அவ4திய� �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0613.3 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பி. R)7பினான 

உ'N5_வி.எ�.(உ'N_வி.+ண_இ.கா.+5_வி.எ�.!றி.) வ4 வி*டா� 

$சீவ.நா.0613.4 

 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) அணி 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஞா�ேற 
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ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) த	 �.யி% 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0614.1 

 க' அணி மால ேமா4 கன கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேநா� 

தா'_ெப.(தா'_ெப.) $சீவ.நா.0614.2 

 5'_ெப.(5'_ெப.) அணி ெகா.யினானி� ேபா, பல ெதால�த 

ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) $சீவ.நா.0614.3 

 அ' இல அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) அேயா�திய, இற;	 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0614.4 

 ந@' நிதி வணிக, ஈறா நிலமிச அவ,க' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.0615.1 

 வ @ணயி� ெபா ெவ%வா� விரவின, வ�றி �H,9 $சீவ.நா.0615.2 

 ேகாண�	 ம�!	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) !�) என நிர� அ	 

மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) $சீவ.நா.0615.3 

 மா- ம நசயி� ெமா��த மகர ஈ*ட	 ஒ�தா, $சீவ.நா.0615.4 

 உ9! அம4 எ6;	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ஓ, ஐவி% 

அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) ஆக� $சீவ.நா.0616.1 

 தி9 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மட4த ெச%ல� தி நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

தி�தி7 பி�ன, $சீவ.நா.0616.2 

 விர� த! நான ந@ரா% ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நிற7 ெபா.ய மா&றி7 

$சீவ.நா.0616.3 

 பர7பின, ப3 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஆ,7ப7 ப% மல, 

ப9க	_ெப.(ப9க	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0616.4 

 வில வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) அறித%_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

இ%லா ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கி% அ3� வ @தி $சீவ.நா.0617.1 
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 அல, தல அனி�ச� அ	 ேபா ஐ	 �ழ அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) ஆக7 

$சீவ.நா.0617.2 

 பல பட7 பர7பி7 பாவ ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அ.7 ப6= 

த@ர_!ைற.எ�.(த@,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0617.3 

 நில வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அனார 

நிதியினா% வ�ம ெச�தா� $சீவ.நா.0617.4 

 ம-டல	 நிற4த மா) இ% மதி7 5ட வியாழ	 ேபான� ஓ, $சீவ.நா.0618.1 

 !-டல	 இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா.யின9 !�கி� 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சீவ.நா.0618.2 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) அல, ேகாத வி	�	 விர9 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

ெதா2 ந@வி7 $சீவ.நா.0618.3 

 ப-3 இய% மண8க' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ப6= அற7 பணி4 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0618.4 

 எ6மணி ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ேவ�4த இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பிற இ 

ெகா% எ�ன7 $சீவ.நா.0619.1 

 56மணி )ம4த ெபா� D- ெபா�9கலா R)7பி% பாவ $சீவ.நா.0619.2 

 திமணி வ @ண9 !�ற� இழி4த_ெப.எ�.(இழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பால ந@�த� $சீவ.நா.0619.3 

 அ�. அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) ஆ:வ, அ	மன அறிவ% எ�றா' 

$சீவ.நா.0619.4 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) மலிர எ8!	 மா4த	 வ4 

ெதா9கா, $சீவ.நா.0620.1 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) உேராணி 

ஊ,4த_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒளிமதி 

ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� ஆ*சி� $சீவ.நா.0620.2 
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 ெத' நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வி)	பி% 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெதளிமதி �க� ந8க 

$சீவ.நா.0620.3 

 க-ணிய வ @ண வா'_ெப.(வா'_ெப.) ேபா,9 கலா	 இ�� கா-3	 எ�ேற 

$சீவ.நா.0620.4 

 ப)	 கதி,9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) ேயாக	 பழி75 அற Rனி� வ%லா� 

$சீவ.நா.0621.1 

 வி)	5 இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) கட='_ெப.(கட='_ெப.) 

ஒ7பா� வி6�சிக� அறி4 Oற $சீவ.நா.0621.2 

 அ)	5 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அல8க% ஐ	பா% அ6வேயா3 ஆ�4 நா�க� 

$சீவ.நா.0621.3 

 வி)	5 ேபா% மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) 

ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி2நிதி சிதறினாேன 

$சீவ.நா.0621.4 

 வாச ெந� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) �ச மா4தளி, விர%க' ேச7ப7 

$சீவ.நா.0622.1 

 Dசி ெவ'ளி ்ேலா�திர�தி� D	 ெபா9! அர�த சா4தி� $சீவ.நா.0622.2 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) அ� !வள9 காம,_ெப.(காம,_ெப.) அக 

இத:_ெப.(இத:_ெப.) பயில ம*.� $சீவ.நா.0622.3 

 ஆ) அற� திமி,4 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) அணி நல	_ெப.(நல	_ெப.) திக: 

வி�தாேர $சீவ.நா.0622.4 

 க8கயி� களி&றி� உ�சி9 கதி, மணி9!ட�தி% 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0623.1 

 ம8கல வாச ந%ந@, மணிநிற	 கழ@இய 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0623.2 

 ந8கய நய7ப எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) விரெயா3 வ	 ேச,�தி 

$சீவ.நா.0623.3 
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 அ8! அர= அ%!லாள ஆ*.னா, அர	ப அ�னா, $சீவ.நா.0623.4 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மழயி� மி�ேபா% 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கி% கலாப	 வ @9கி9 $சீவ.நா.0624.1 

 க- நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) �ல;	 ேதாN	 ச4தன� ேத�வ ெகா*.� 

$சீவ.நா.0624.2 

 ெத' நிற� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� கி-கிணி 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ேச,�தி $சீவ.நா.0624.3 

 ப- நிற� )	5_ெப.()	5_ெப.) E2	 பனி�%ல� E*3 ேவ�4தா, 

$சீவ.நா.0624.4 

 எ6மணி� )-ண	 மி�A	 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) சில 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) ேச,�தி� $சீவ.நா.0625.1 

 திமணி �லயி� ெந&றி� சி� 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ெசறிய� த@*.7 

$சீவ.நா.0625.2 

 56மணி ஆக� ஐதா விர%_ெப.(விர%_ெப.) Rதி 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) Dசி $சீவ.நா.0625.3 

 வி6மணி விய7ப ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒளிவி*3 விள8கி&� அ�ேற 

$சீவ.நா.0625.4 

 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கய	_ெப.(கய	_ெப.) வி)	பி% 

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

அணி� சி� சிரல அFசி $சீவ.நா.0626.1 

 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கய	_ெப.(கய	_ெப.) ற4 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) 

$சீவ.நா.0626.2 

 ெந8கிய_ெப.எ�.(ெந8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மணிவி% கா7ப 

ந@-3 உலா�7 பிற:வ ெச8ேக:9 $சீவ.நா.0626.3 
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 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) அ%ல க-ேண என9 க6 

ேபா9கினாேர $சீவ.நா.0626.4 

 ெபா4 ெபா� H-க' நா�கி� ெபாலி4 S% 5லவ,_ெப.(5லவ,_ெப.) 

ெச4நா $சீவ.நா.0627.1 

 வ4தி;	 5க:த% ஆகா மரகத மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� Oட� 

$சீவ.நா.0627.2 

 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இளயா,க' ேகால	 இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) 

நிமி�தா% ேபா% $சீவ.நா.0627.3 

 தி4த� ெச� அத�பி� ந8க திவி&! ஓ, திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) 

ஒ�தா' $சீவ.நா.0627.4 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) கன �ழவ	 வி	ம வ6வள வ7ப வ'வா,9 $சீவ.நா.0628.1 

 க- கன4 இ.யி� ெவ	பி9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) என 

�ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0628.2 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) கனி4 உ! ந@,ம ெவ'வள� ேதாளி ேபா4தா' 

$சீவ.நா.0628.3 

 ப- கனி4 உ! ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) யா:7 பட ெபா உட9க% உ&ேற 

$சீவ.நா.0628.4 

 பர4 ஒளி உமி2	 ப	 ெபா� க-ண. பதாக ேதா*. $சீவ.நா.0629.1 

 வி64 இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

ேம;	_ெப.எ�.(ேம�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெச	ெபா� விள9! 

ெவ-�ர) !	ப	 $சீவ.நா.0629.2 

 )ர4த ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதிய� E�� கதி, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெதா!�த ேபாM	 

$சீவ.நா.0629.3 

 ெபா4 ெபா� கதி, ெப� க&ற 5ண, கய%_ெப.(கய%_ெப.) ேபா4த அ�ேற 

$சீவ.நா.0629.4 
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 ெவ�றவ� அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) D*ட விள8! ஒளி 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� ெச7பி� $சீவ.நா.0630.1 

 நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ6 ப)	 ெபா� மால 

ேபா4த ெநறியி% பி�ன, $சீவ.நா.0630.2 

 ஒ�றிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� ந%யா: ேபா4தன 

உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) மால $சீவ.நா.0630.3 

 தி��_வி.எ�.(தி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

இசக' பாட� திநக,� )டர அ�ேற $சீவ.நா.0630.4 

 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) ய%வர அ	 கி% ேசா,தர $சீவ.நா.0631.1 

 வ @ர	_ெப.(வ @ர	_ெப.) பட9 கய ெம�வழி வ @சி� $சீவ.நா.0631.2 

 ேதர நட7பன ேபா% !ற' சி4திெனா3 $சீவ.நா.0631.3 

 ஓ	 நட4தன ஒ-ெதா. ��ேன $சீவ.நா.0631.4 

 வ*ட� Eரய, வா, �ல9 க�சின, $சீவ.நா.0632.1 

 ப*3 வ @9கிய அ%!ல, ப%கண $சீவ.நா.0632.2 

 வி*ட Hணிய, வி%லின, வாளின, $சீவ.நா.0632.3 

 ஒ*. ஆயிர� ஓ, எ-ம, ��னினா, $சீவ.நா.0632.4 

 வ	5 வ @9கி வ�ல உ' கர4 $சீவ.நா.0633.1 

 அ	பி� ெநா�யவ, ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) உட� தானய, $சீவ.நா.0633.2 

 ப	 ெபா� ேகடக	 வாெளா3 ப&�5ளளள $சீவ.நா.0633.3 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� பாவய� ேசவி� ��னின, $சீவ.நா.0633.4 

 ஆண ஆண அகMமி� ந@, என $சீவ.நா.0634.1 

 ேவK9 ேகாலி� மிட4தவ, ஒ&றலி� $சீவ.நா.0634.2 

 ஆண இ�� எமேத எ�� அணிநக, $சீவ.நா.0634.3 
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 காK	_ெப.எ�.(கா-_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) காதலி% க- 

ெந9! உ&றேவ $சீவ.நா.0634.4 

 க-ணி ேனா3 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா6க 

$சீவ.நா.0635.1 

 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) கா-ட&! அ�ேறா எ�� வ 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.0635.2 

 வி-K	 ம-K	 வி4 ெச�தா% 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0635.3 

 எ-ணி� எ- இட	_ெப.(இட	_ெப.) இ�றி ெந8கினா, $சீவ.நா.0635.4 

 இன	_ெப.(இன	_ெப.) ேசரா ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இளயா, உயி6� ேம% எ-ண	 ெகா'வா� $சீவ.நா.0636.1 

 5ன	_ெப.(5ன	_ெப.) ேச, ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) �%ல D	 பவள�' 59!7 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபாM	 $சீவ.நா.0636.2 

 வன	_ெப.(வந	_ெப.) ேச, வ,� ெசJவா� வா'_ெப.(வா'_ெப.) எயி�	 

க-மல	 வளய% ஆகா9 $சீவ.நா.0636.3 

 கன	 ேச, கதி, �ல;	 க-டா,க' வ @*3 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) காணா, 

ேபாM	 $சீவ.நா.0636.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ேச, !ழா	 அனய ேமகல;	 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

�ல;	 O&ற	 O&ற	 $சீவ.நா.0637.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ேச, உயி, உ�ய9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஓ.7 ேபாமி�க' 

உர�ேத	 எ�� $சீவ.நா.0637.2 

 கா� ேச, கம: ேகாத கா% ெதாட,4 கவிடா அர&�கி�ற $சீவ.நா.0637.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேச, திவ. ேம% கி-கிணி ெபா� ஆவத&ேக த9க 

எ�பா, $சீவ.நா.0637.4 

 க' வா�7 ெபய7 ப*ட மால9 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !ழ%க' க-டா, 

நய $சீவ.நா.0638.1 
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 உ' வா�7 ெபய7 ப*ட ெவ	ம� ெச75 ஓ, இண ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) 

ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0638.2 

 5'_ெப.(5'_ெப.) வா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மழல7 ெபா� சில	பி� 

இ9_)*.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) ஈ�றா' ேபாM	 

$சீவ.நா.0638.3 

 ெகா'வா� உல!9! ஓ, O&� ஈ�றா' அ	மேவா 

ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) வாேற $சீவ.நா.0638.4 

 ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) தாமர ேம% திேவ ெகாேலா 

$சீவ.நா.0639.1 

 ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ேநா9கி� வி�சாத6ேய ெகாேலா 

$சீவ.நா.0639.2 

 மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) த	 மகேள ெகா% எ�� 

$சீவ.நா.0639.3 

 ஐய	 உ&� அல, தா,_ெப.(தா,_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) Oறினா, 

$சீவ.நா.0639.4 

 வ @ண ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 

இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல7 

D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) $சீவ.நா.0640.1 

 ஆண ேதா�வ அ%லா% பிற� ெவௗ=ேம% $சீவ.நா.0640.2 

 ேகாண7 ேபா6% !ளி9!வ	 அ�� எனி� $சீவ.நா.0640.3 

 மாண ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

ெச�!வ	_வி.�.(ெச�_வி.+!_ெபா.உ.+J_இ.இ.கா.+அ	_த�.ப�.) 

எ�ம	 $சீவ.நா.0640.4 

 !லிக� ெச75 அன ெகா	ம வ6�ல $சீவ.நா.0641.1 

 நலி;	_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ	ம எ�பா, 

ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) க-களா% $சீவ.நா.0641.2 
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 வலிய வா8கி எ�தா' எ	ம வா:கேல	 $சீவ.நா.0641.3 

 ெமலிய_!ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆவி வி39!	 ம&� 

எ�ம	 $சீவ.நா.0641.4 

 ஊ*. அ�ன உ9! அர9! ஆ, அ. $சீவ.நா.0642.1 

 ந@*. ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) மல, ேம% வ4 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) $சீவ.நா.0642.2 

 கா*. எ	ம9 ெகா�றா� என9 கெதா2 $சீவ.நா.0642.3 

 ஓ*ட ெநFசின, ஆ� உழ%வா, கN	 $சீவ.நா.0642.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) மதி �க�த ேசM	◌்பவள�	சில;	 ��	 

$சீவ.நா.0643.1 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) உ- !ழலா' ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) 

ஆக�த! அ	5	_ெப.எ�.(அ	5_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெகாழி7பி% ெபா�A	 $சீவ.நா.0643.2 

 அ8 க !ழியா அர9! ஈ�த ெச4தளி, ெந� ேதா��த ேபாM	 $சீவ.நா.0643.3 

 ம8க மல, அ.;	 தாமரேய யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) 

அறிேய	_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எ	_த�.ப�.) அண8ேக எ�பா, 

$சீவ.நா.0643.4 

 ெபா� மகர	 வா� ேபா:4த ��த S% ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) யா7பி% 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ�	 $சீவ.நா.0644.1 

 மி� மகர	 O�தா. வி%லி*3 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) !ழ9 கீ: 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ�	 

$சீவ.நா.0644.2 

 ம� மகர ெவ% ெகா.யா� மா% ெகா'ள9 கா% 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �லயினாள 

$சீவ.நா.0644.3 

 எ� அர	ப எ�னாவா� எ�பா, இம9!	 க- இவேயா எ�பா, $சீவ.நா.0644.4 
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 ேகா' வயிர ந@' அவி9 !�� இவ,4த ெச�)ட, ேபா% ெகால 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) $சீவ.நா.0645.1 

 ந@'வயிர ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ம7பி� ந@ல9 களி&றி� ேம% நிர� 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெபா8க� $சீவ.நா.0645.2 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) வயிர	 ேதா�ற� ெதா2வா, அ2 நவா, ெதா9ேகா, 

ேகா. $சீவ.நா.0645.3 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) வயிர	 

வி&!	_ெப.எ�.(வி%_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மட 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) யா,ெகாேலா ெப�வா, 

எ�பா, $சீவ.நா.0645.4 

 ப	 ெபா� நிமி, ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) பாவ வன75_ெப.(வன75_ெப.) எ�A	 

தளிர ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0646.1 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� மல,4 இளயா, க- எ�A	 சீ, மணிவ-3 

உழல� சி% எ�� $சீவ.நா.0646.2 

 அ	ெபா� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) அர&ற அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) ேபா% 

ெம%லேவ ஒ8கி அ	 DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) $சீவ.நா.0646.3 

 ெச	ெபா� 56ச அட4தா' ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தாமர ேம% திேவா3 

ஒ7பா' $சீவ.நா.0646.4 

 ப*3 இய�ற க-ட� திர வள�7 ப% மல, ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மால 

நா&றி $சீவ.நா.0647.1 

 வி*3 அகலா� சா4தி� நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெம2கி 

ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) மல,க'_ெப.(மல,க'_ெப.) சிதறி� Hம	 

$சீவ.நா.0647.2 

 இ*3 இளய, ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இமயா, மட 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) ேபா% இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) யா: $சீவ.நா.0647.3 

 ெதா*3 எழ@இ7 ப- எறி4தா' கி�ன	 ெம�	மற4 ேசா,4தா, அ�ேற 

$சீவ.நா.0647.4 
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 5� காFசி� தா த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) 5தய9 

கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) என9 க-3 $சீவ.நா.0648.1 

 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) ெகா' மட7 ெபட அலம4 ஆ8! அக%வதன 

$சீவ.நா.0648.2 

 எ�5 உ! !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) அழ_இ இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) சிறக, 

!ல� உ!�� $சீவ.நா.0648.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ெபடய9 !யி%_ெப.(!யி%_ெப.) த2வ� தல 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இளேவனி% $சீவ.நா.0648.4 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) காFசி� தா ஆ.� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) கர4ததன9 $சீவ.நா.0649.1 

 க-3 ஆனா மட7 ெபட கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) என7 ேபா�9 க 

அகல_!ைற.எ�.(அக%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0649.2 

 R-Hவி இளF_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) ேநா9ேகா3 

விளி பயி&றி� $சீவ.நா.0649.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) சிறகா% ெபட த2வ� தல 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இளேவனி% $சீவ.நா.0649.4 

 !�� தா'_ெப.(தா'_ெப.) !யி%_ெப.(!யி%_ெப.) ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) 

ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) காFசி� தா ஆ. $சீவ.நா.0650.1 

 ெவ�� ஆ8ேக மட7 ெபட விழ= 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) நட7பதன $சீவ.நா.0650.2 

 ம�� ஆ8ேக சிற!_ெப.(சிற!_ெப.) உள,4 மகி:= ஆனா9 ெகாள� ேத&றி 

$சீவ.நா.0650.3 

 உ�7பினா% அ. பணிய� தல 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இளேவனி% $சீவ.நா.0650.4 

 தள அவி: ேகாத பா.� தா�_த&.).(தா�_த&.).) அம,4 இ7ப� 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சீவ.நா.0651.1 
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 விள ம9 க-ணி வ @ணாபதி எA	 ேப. ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- 

$சீவ.நா.0651.2 

 இளயவ' பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ @ர,_ெப.(வ @ர,_ெப.) 

எழா% வக ெதாட8க% அ�ேற% $சீவ.நா.0651.3 

 வளயவ' எழாலி� ம4த, பா3க வ%ல எ�றா' $சீவ.நா.0651.4 

 ேவேய திர' ெம�ேதா' வி%ேல ெகா3	 5வ	 $சீவ.நா.0652.1 

 வாேய வள,பவள	 மா4தளிேர மாேமனி $சீவ.நா.0652.2 

 ேநாேய_ெப.(ேநா�_வி.+ஏ_சா6.) �ல )ம7ப எ�றா,9! அ! இ4தா, 

$சீவ.நா.0652.3 

 ஏஏ இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ஒ�தி_ெப.(ஒ�தி_ெப.) 

ேப.ேயா எ�றா, $சீவ.நா.0652.4 

 எ6 மண @7D- ேமகலயா' ேப.ேயா எ�றா, $சீவ.நா.0652.5 

 பலி ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபராத பாச	 

இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) க- $சீவ.நா.0653.1 

 ஒலி ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உயி, 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) O&ற	 எ�� 

எ%ேல $சீவ.நா.0653.2 

 கலி ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) �ல கர4 வ�தா, $சீவ.நா.0653.3 

 இல ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) Dணி்ன @, எ�� 

எழினி ேச,4தா' $சீவ.நா.0653.4 

 இல8! ெபா� கி-கிணியா' ந9! எழினி ேச,4தா' $சீவ.நா.0653.5 

 R- கி% அக% அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ெநாசி�த 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல $சீவ.நா.0654.1 

 உ-3 இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) R)75 என உர7பி� 

அ%ல $சீவ.நா.0654.2 
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 க-3 அறிகிலா இட9 காம வ%லி யா: $சீவ.நா.0654.3 

 ெகா-டவ, !ழா� இட9 ெகா.யி� ஒ%கினா' $சீவ.நா.0654.4 

 பளி9! ஒளி மணி�)வ, எழினி பயேவ $சீவ.நா.0655.1 

 கிளி� ெசாலி� இனியவ,_!றி.வி.�.(இனிய_ெப.+அ,_பட,.ப�.) ந@9க9 

கி-கிணி $சீவ.நா.0655.2 

 ஒளி9!	 இ�� ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) உயி,க' எ�ன ெநா4 

$சீவ.நா.0655.3 

 அளி� அவ இர8க� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அணயி% ஏறினா� $சீவ.நா.0655.4 

 உற கழி� இல8! வா'_ெப.(வா'_ெப.) உட&�	 க-ணினா' $சீவ.நா.0656.1 

 மற ஒளி மணி� )வ,_ெப.()வ,_ெப.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ*3 இ�தல $சீவ.நா.0656.2 

 இற வள யா: தழ@இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ7ப 

அ�தல9 $சீவ.நா.0656.3 

 கற ெக2 ேவலினா, க-ணி த@4தேவ $சீவ.நா.0656.4 

 சில� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) சி� Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) ெத�வ7 பாவ 

ேபா% $சீவ.நா.0657.1 

 கல� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) பட எழ@இ இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) 

பா.னா'_வி.�.(பா3_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) கனி4 $சீவ.நா.0657.2 

 இல7 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) !ர8கின 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) H-தளி, $சீவ.நா.0657.3 

 நில� இட7 பறவ ெம�	 மற4 வ @:4தேவ $சீவ.நா.0657.4 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) ெகா.7 5வ	 ஏறா கய%_ெப.(கய%_ெப.) 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க-K	 ஆடா $சீவ.நா.0658.1 

 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க. மிட�	 வி	மா அணிமணி எயி�	 ேதா�றா 

$சீவ.நா.0658.2 
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 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) பவள� ெசJவா� திற4 

இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) பா.னாேளா $சீவ.நா.0658.3 

 நர	ெபா3 வ @ண நாவி� நவி�றேதா எ�� ந4தா, $சீவ.நா.0658.4 

 இச� திற� அன8கேன அனய ந@6னா, $சீவ.நா.0659.1 

 வச�திற	 இலாதவ, வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா� யா: எழ@இ $சீவ.நா.0659.2 

 விச� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) பாடலி� ெவவி7 

5'_ெப.(5'_ெப.) எலா	 $சீவ.நா.0659.3 

 அசி7ப ேபா�� இ வி)	5 அட4த எ�பேவ $சீவ.நா.0659.4 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) யா: தடவர 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம4த, க9 $சீவ.நா.0660.1 

 கீத�தா� மீ-டன ேக'வி9 கி�னர	 $சீவ.நா.0660.2 

 ேபாதர7 பா.னா'_வி.�.(பா3_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) 5!4த 

ேபாயின $சீவ.நா.0660.3 

 தா அல, தா6னா, தா8க' பாடேவ $சீவ.நா.0660.4 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) எ24 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) உK	 ெதா8க% 

வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.0661.1 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

அவ*! இச அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) ேதா&றபி� $சீவ.நா.0661.2 

 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) உ� ெத'விளி 

நவி�ற_ெப.எ�.(நவி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா% மற $சீவ.நா.0661.3 

 வர	_ெப.(வர	_ெப.) ெப� ெநறியவ, மலத% ேமயினா, $சீவ.நா.0661.4 

 திமல,9 கமல� அ8 க- ேதனி� �ர%வ 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0662.1 

 வி6மல,9 ேகாத பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எழா% வக 

வ @ர,_ெப.(வ @ர,_ெப.) ேதா&றா, $சீவ.நா.0662.2 
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 எ6மல,7 பவள� ெசJவா� இ� நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) 

உளர_!ைற.எ�.(உள,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம4த, $சீவ.நா.0662.3 

 56 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) இச ெகா' பாட%_ெப.(பாட%_ெப.) உட4தன, ெபா� 

அனா*ேக $சீவ.நா.0662.4 

 வா% அர9! எறி4த க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ	5 

அனய ஆகி9 $சீவ.நா.0663.1 

 ேகா% ெபார� சிவ4த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகால9 

!விவிர% மட4த வ @ண $சீவ.நா.0663.2 

 S% ெபார7 5!4த R- S% வணிக	 ெதால4 மாேதா $சீவ.நா.0663.3 

 கா% ெபார9 க64த காம,_ெப.(காம,_ெப.) ப8கய7 பழன	_ெப.(பழன	_ெப.) 

ஒ�தா, $சீவ.நா.0663.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உய, மகரவ @ண� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) )வ இவள 

ெவ%வா� $சீவ.நா.0664.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உய, மக வா*3	 வா,சில9 காம� 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0664.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உய, Rதி ெகா' ேவ^, 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) ஈ8! இ%ல எ�றா� 

$சீவ.நா.0664.3 

 கா� உய, அல8க% மால9 க*.ய8 கார� அ�ேற $சீவ.நா.0664.4 

 ம� �ய&! இவ,4த ேவக மா)ண	 அடய7 ப*ட $சீவ.நா.0665.1 

 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மதி ேபா�� ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ஒளி !ற4 உகி 

நய $சீவ.நா.0665.2 

 அ� பக%_ெப.(பக%_ெப.) கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பி�ற அ4நக,9! ஆதி நா�க� $சீவ.நா.0665.3 

 சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) ஓ, சி8க ஏ&ற சீவக சாமி எ�பா� $சீவ.நா.0665.4 

 த	பி;	 ேதாழ� மா	 தாA	 ம&� எ-ணி� E:4 $சீவ.நா.0666.1 
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 ெவ	பிய வ @ண7 ேபா' ெச%!வ	 யா�	 ��ேன $சீவ.நா.0666.2 

 	5 அற7 5�திேசன ெசா% இ !ரவ&! எ�ன9 $சீவ.நா.0666.3 

 க4க&! அவA	 ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) இ விள	பினாேன $சீவ.நா.0666.4 

 ஐயA9! அம4த ந@ரா, அ�ப� நா%வ, அ	ெபா� $சீவ.நா.0667.1 

 வயக� அமி,த	 அ�னா, வா9! அம பாவ ஒ7பா, $சீவ.நா.0667.2 

 எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இளம மி9கா, இய4தன, 

எ�� பி�A	 $சீவ.நா.0667.3 

 க அம சிலயினா&!9 க4க� இ=	 O�	 $சீவ.நா.0667.4 

 மற வ%லா&! உர9!	 ேபா:தி% ேகாயிM' 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) மால7 $சீவ.நா.0668.1 

 பிற ெவ%M	_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+உ	_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.!றி.) Rதலினா' 

ஓ, ெப-ெகா. வ4 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) $சீவ.நா.0668.2 

 உற ெசல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@9கி7 ப4தா' ஒ-மணி9 

!வள ந@*ட_!ைற.எ�.(ந@*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0668.3 

 நற ெவ%M	_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+உ	_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.!றி.) நாக மால 

ேநா9ெகா3 D9 ெகா-டாேன $சீவ.நா.0668.4 

 ந%லவ' ேநா9க	 நா�க� ேத,4 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !வள7 ேபாதி� 

$சீவ.நா.0669.1 

 அ%லி;' கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓல 

தா'_ெப.(தா'_ெப.) அ சலாக ஆத%_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

$சீவ.நா.0669.2 

 ெசா%M	 எ��	 ஆ�4 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) கிலிக9 கண9! 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0669.3 
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 வ%லிதி% சலாக )&றி_வி.எ�.()&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஓலய 

வாசி9 கி�றா� $சீவ.நா.0669.4 

 ந	பன நக6� ந@9கி� ேசம�தா% வ9க த@;' $சீவ.நா.0670.1 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ேபா% ெப6	 ேச4 ெச!�திட% உ&� 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0670.2 

 ெவ	பினா� கா6 உ-.9 கட=ளி� கன�� ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

$சீவ.நா.0670.3 

 இ	ப, இ�� என9!� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) இ ப*ட அ.க' 

எ�றா� $சீவ.நா.0670.4 

 ஓலய அவ*! ந@*. ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மணி9 !ழ;	 ��	 

$சீவ.நா.0671.1 

 மால;	 ப3ெசா% ஒ&றி வ	 என மறய 

ந%கி_வி.எ�.(ந%!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0671.2 

 ேவல ெந� ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) விரவிய ெபய6னா&! $சீவ.நா.0671.3 

 ேமல நா'_ெப.(நா'_ெப.) ப*ட ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) விள	5வ% ேக' இ 

எ�றா� $சீவ.நா.0671.4 

 க. அர8! அணி4 �H,9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

கிள,4த_ெப.எ�.(கிள,_ெப.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அனய 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0672.1 

 நட அறி 5லவ,_ெப.(5லவ,_ெப.) ஈ-. நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) நய4 

கா-பா� $சீவ.நா.0672.2 

 !ட உடயவெனா3 எ-ணி� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) ெகாண,மி� எ�ன� 

$சீவ.நா.0672.3 

 ெதாடய% E: ேவலினாA	 ேதாழ	 காண� ெச�றா, $சீவ.நா.0672.4 



190 

 

 நில	_ெப.(நில	_ெப.) அறி4 அணிக ஐய� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) ெநறியி� 

எ�ன $சீவ.நா.0673.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) ப*ட	 க*. நக �.9 ேகாத 

E*. $சீவ.நா.0673.2 

 அல, �ல9 !தி� சா4	 ஆர�	 DK	 ேச,�தி9 $சீவ.நா.0673.3 

 !லவிய !தி7 ப*.� கலநல	 ெகாN�தி இ*டா� $சீவ.நா.0673.4 

 திவிேல ெசா64 மி�A	 !-டல	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ஓல 

$சீவ.நா.0674.1 

 உ= ெகா' மதிய	 அ�ன ஒளி �க	_ெப.(�க	_ெப.) )டர ஆ9கி7 

$சீவ.நா.0674.2 

 ப6 அக	_ெப.(அக	_ெப.) சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

கி-கிணி பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ேச,�தி $சீவ.நா.0674.3 

 அ6வய அர	ப நாண அணி4தன� அன8க� 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0674.4 

 ேதா% ெபாலி �ழ=	 ள பயி% !ழM	 ஏ8க9 $சீவ.நா.0675.1 

 கா&! ஒசி ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ேபால7 ேபா4 க� தல8க' கா*. 

$சீவ.நா.0675.2 

 ேம% பட ெவவி ேநா9கி� தானய வி*.*3 ஒ%கி� $சீவ.நா.0675.3 

 ேதா&றினா' �க	_ெப.(�க	_ெப.) ெச� ேகால	 ள9கினா' மன�த 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0675.4 

 ெத' ம*3� வல மால ேதெனா3 ளி7ப� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

$சீவ.நா.0676.1 

 உ' ந*ட !வள ேபாM	 உவ9 க- ெவவி 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0676.2 



191 

 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) வி*39 கட='_ெப.(கட='_ெப.) 

வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) Rட8கின 5வ	 

ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) $சீவ.நா.0676.3 

 ப- வி*ட இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

காK	_ெப.எ�.(கா-_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப%மணி9 கழலி 

னா,9ேக $சீவ.நா.0676.4 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கதி,� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

ெபா� கி-கிணி சில	ப9 ேகாத $சீவ.நா.0677.1 

 ெபா8க7 ெபா� ஓல வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) ெபாழி4 மி� உ!7ப7 ேபா,�த 

$சீவ.நா.0677.2 

 !8!ம� சா4 ேவ�4 !-டல	 திவி% 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0677.3 

 அ	 கதி, ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) மி�ன அ6வ O� ஆ3கி�றா' $சீவ.நா.0677.4 

 ம8!M	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) தா�9! ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) ஆத%_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) ஓ,4	 

$சீவ.நா.0678.1 

 இ	பினா% இய�ற ெநFச� இவ,கேளா இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

கா-க $சீவ.நா.0678.2 

 அர8கி� ேம% இவள� த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெகாேலா கய�தி அ�ேற% $சீவ.நா.0678.3 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) E: க-ணி E*. 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ெகாேலா கயவ, ெசா%^, $சீவ.நா.0678.4 

 அகிலா, 5க அலா% சா4 அணியா' D�சார� ெச%லா' 

ெச%லி�_நி.எ�.(ெச%_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0679.1 

 பகேல பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வள,�த பாவ சி� R)75 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ-ேட பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) $சீவ.நா.0679.2 
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 இக% ஏ4 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல ேம% சா4 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �� அணி4 D=	 

E*ட_!ைற.எ�.(E*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0679.3 

 �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) ஏ4 மி� ம8!% ெமா� !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) இக-3	 உளேள பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) $சீவ.நா.0679.4 

 ேத4 தாம	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) பவள� தாம	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� எ6 

தாம	 மி�A�திர' தாம8க' $சீவ.நா.0680.1 

 தா	தா	 தா	 என� தா:4த_ெப.எ�.(தா:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெபா� ேமகல� தாம அர8கி�ேம% தா ஆ, �%ல7 $சீவ.நா.0680.2 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாம9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ஆட9 க-டா, 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 5ன மயிேல அ�னேம ெபா�ன	 ெகா	ேப 

$சீவ.நா.0680.3 

 ஆ	 தாமர மகேள அ%ல' ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) அமர,மக' 

எ�பா	 ஆயினாேர $சீவ.நா.0680.4 

 ெகா.யா, !ளி, ��த	_ெப.(��த	_ெப.) E*. வ�தா, ெகா%வாேன 

!8!ம� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆ*.னா,க' $சீவ.நா.0681.1 

 அ. சா,4 வா:வார அ	 �லக'தாேம அழி�தி3ேம% தாேம அழி�தி3க 

எ�� $சீவ.நா.0681.2 

 ஒ.யாத மா�திரயா% உ-ேட R)75 இ4கா-பா	 உளேர ெச8க- 

$சீவ.நா.0681.3 

 ெந.யா� மக�_ெப.(மக�_ெப.) சில;	 அ	5	 வ�த நிழ%மதிேயா 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) �கேமா ேநா9கி9 காண @, $சீவ.நா.0681.4 

 ெந� பகி ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) க&ற ேபாM	 !ழ%க&ற க-3 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) 

$சீவ.நா.0682.1 

 கல8!வா, ம பகி ந@-3 மத,�த உ-க- வா'_ஏ� 

ெப&�_வி.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) நவா, மா நாக�தி� 

$சீவ.நா.0682.2 
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 ப ப! அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) இலய	 ப&றி7 பத� அம�த பாவ 

நி�த	 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0682.3 

 ெம� உகி9 க- உகி ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) உகி9 காம 

ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) ெவ-ெண�7 பாவ ேபா% ெமலிகி�றாேர 

$சீவ.நா.0682.4 

 ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) மன8க' எ�A	 அர8கி� ேம% அன8க மால 

$சீவ.நா.0683.1 

 ஆ.னா' ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) எ�A	 ேதாழிய ஐய� காண 

$சீவ.நா.0683.2 

 ஓ3 அ6 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- எ�A	 ஓலய எ2திவி*டா' 

$சீவ.நா.0683.3 

 வா.ய வா� ேநா;	 உர� வா, ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனாேள $சீவ.நா.0683.4 

 வள மல, அணிய7 ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) 

வா%வள தி�த7 ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) 

$சீவ.நா.0684.1 

 கள� என9 கர;	 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கயினா% த@-ட7 

ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.0684.2 

 இள�ல )ம4 ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ�த�	 இ�� த@,4ேத� $சீவ.நா.0684.3 

 உள ெமலி மகளி,_ெப.) எ�	 இ�ப�	 இ�� 

ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.0684.4 

 எ�றவ' அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) த�ன ேநா9கல' இவ�க- ஆ,வ	 

$சீவ.நா.0685.1 

 ெச�றம !றி7பி% ேதறி9 O� எலா	 

இற4த_ெப.எ�.(இற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற $சீவ.நா.0685.2 
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 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மன�தி%_ெப.(மன	_ெப.+அ��_சா6.+இ%_இட.ேவ.) ெச&ற	 ந@8கி� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 59கா� $சீவ.நா.0685.3 

 ம�றல மட4த த�ன வலிதி% 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஒலிெகா' தாரா� 

$சீவ.நா.0685.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உட4 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெசJவி� தாமர7 

ேபா 5%லி $சீவ.நா.0686.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உட உவ9 கா9க இத:_ெப.(இத:_ெப.) உக9 

!ட4தி*டா8!9 $சீவ.நா.0686.2 

 கா� உட மால த�ன9 க*.ய8கார� E:4 $சீவ.நா.0686.3 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) உட �%ல எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) தா உக7 

பறி�தி*டாேன $சீவ.நா.0686.4 

 கலயினி% க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந@9கி� தாமர9 க-க' த	மா% 

$சீவ.நா.0687.1 

 �லயினி% எ2தி�_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+�_ஒ&.) 

ெசJவா� பய4த_ெப.எ�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பகி �'!	 $சீவ.நா.0687.2 

 சில வலா� 5%M ந	பி சீவக சாமிேயா எ�� $சீவ.நா.0687.3 

 அல கட%_ெப.(கட%_ெப.) 5ல	பி� ேநாவா அர&�மா% அண8கி� 

அ�னா' $சீவ.நா.0687.4 

 பிற� நல	_ெப.(நல	_ெப.) அர&ற9 ேக*3	 ப.ீனா% கனி4த காம 

$சீவ.நா.0688.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல, 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மால நா&ற9! ஓ, 

நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) காத	 $சீவ.நா.0688.2 
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 உற நட4 அறித%_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) இ%லா� 

ஒ-ெதா.9! உகி7 பி�A	 $சீவ.நா.0688.3 

 திற� அல தம,9!� ெச75	 த@ உமி:4 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேவலா� 

$சீவ.நா.0688.4 

 வில8க%_ெதா.ெப.(வில8!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) அ�ன ேவக 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) 

ெவ%M	_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+உ	_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ&றலா� 

$சீவ.நா.0689.1 

 கல	_ெப.(கல	_ெப.) கல4 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� க4கன 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) என $சீவ.நா.0689.2 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கல4 உர9!மா% இ4 ந%நக,9! ம�னேனா 

$சீவ.நா.0689.3 

 உல	 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளின @, ந@, உரமி� 

ந@வி, எ�னேவ $சீவ.நா.0689.4 

 ம*3 அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தா6னா� இ	 

மாநக,9!' ஆயிர, $சீவ.நா.0690.1 

 ெதா*3 எ39கலா உல	 ஓ, ேதாளி� ஏ4தி ஆ.னா� $சீவ.நா.0690.2 

 ஒ*. நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ஓ, இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) எ39கலாத 

க%லின $சீவ.நா.0690.3 

 வி*3 அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா ேபால 

ஏ4த% ஏ4தி ந@9கினா� $சீவ.நா.0690.4 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிலயி� ேவட, ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) அ75 

மா6_ெப.(மா6.) Hவலி� $சீவ.நா.0691.1 

 எFச% இ�றி ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) பட இ �ற;	 உட4த பி� 

$சீவ.நா.0691.2 
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 மF) E: கண மழ ெபாழி4 மா நிர ெபய,� $சீவ.நா.0691.3 

 அ	 சி% ஓதியா, 5ன4த ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ெசா% மால 

E.னா�_வி.�.(E3_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0691.4 

 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) இய�ற ேசா� ெச7பி� 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) மிடா $சீவ.நா.0692.1 

 ந@8கலா ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெந� ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) க�ன% 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) !ட	 $சீவ.நா.0692.2 

 ஏ4 வி� நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) மிசய வ4 த4 ந@9கினா� $சீவ.நா.0692.3 

 ஆ8! நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) பசி� அச4த கால அ�� 

அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) அ-ணேல $சீவ.நா.0692.4 

 இ�ன�_!றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) எ�ன இ�5றா� இழ4தன� 

அ�ன அர)_ெப.(அர)_ெப.) என $சீவ.நா.0693.1 

 எ�னெவௗ=	_ெப.எ�.(ெவௗ=_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

வாயி%_ெப.(வாயி%_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) எ�A	 E:�சி 

த�Aளா� $சீவ.நா.0693.2 

 அ�னதா% அ6%தப அறி4 O�தி Oறினா' $சீவ.நா.0693.3 

 இ�னதா% பட அம� எ2மி� எ�� இய	பினா� $சீவ.நா.0693.4 

 தாத தா�_த&.).(தா�_த&.).) உர�த எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உயி,� ேதாழ� Oற9 $சீவ.நா.0694.1 

 ேகாத �� அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப� O, 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந9! ஆ8! $சீவ.நா.0694.2 

 ஏத	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ%ல ேச�	 எ�றM	 இல8! 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) க7 $சீவ.நா.0694.3 

 ேபா உலா	 க-ணி ம4த, ேபா,7 5லி9 !ழா�தி� E:4தா, $சீவ.நா.0694.4 



197 

 

 க- Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) கட='_ெப.(கட='_ெப.) சீற9 

கன%_ெப.(கன%_ெப.) எ6 !ளி�த காம� $சீவ.நா.0695.1 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) மிச� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ�ன வக 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) உடய காள $சீவ.நா.0695.2 

 ெத' மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,ப� 

தி Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) மகளி,_ெப.) ெநFச� $சீவ.நா.0695.3 

 உ' நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ப!	 வ- தா,_ெப.(தா,_ெப.) உ அம திவி� 

மி9கா� $சீவ.நா.0695.4 

 க ெநறி பயி�ற_ெப.எ�.(பயி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !Fசி9 கா: 

அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) கமழ_!ைற.எ�.(கம:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஊ*. 

$சீவ.நா.0696.1 

 வ6 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வ-ண மால வல	 பட மில�சி வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

ஆ, $சீவ.நா.0696.2 

 தி நிற_ெப.(நிற	_ெப.) �க�தி&! ஏ&ப� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ஓ, ஓல 

ேச,�தி $சீவ.நா.0696.3 

 எ6 நிற9 !ழ ஓ, காதி&! இ'_ெப.(இ'_ெப.) அற� )டர வ�தா� 

$சீவ.நா.0696.4 

 ெத� வர7 ெபாதியி% த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ச4தன� 

ேத�வ ேத	 ெகா' $சீவ.நா.0697.1 

 ம� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அகல� அ7பி 

வல	56_ெப(வல	56_ெப.) ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) தா8கி $சீவ.நா.0697.2 

 மி� வி6� அ�னய ஒ� வில வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) அறிய% ஆகா 

$சீவ.நா.0697.3 

 இ� Rர9 கலி8க	 ஏ&ப ம8!M9! 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ�தா� $சீவ.நா.0697.4 
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 இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) அற9 க2வி எஃகி� இ'_ெப.(இ'_ெப.) அற 

வ.9க7 ப*ட $சீவ.நா.0698.1 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

)6க அ	 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க�சிட9 ேகா� வா8கி7 $சீவ.நா.0698.2 

 ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) தக9 !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெபவல	 )டர 

வ @9கி� $சீவ.நா.0698.3 

 தி4 இழ மகளி,_ெப.) ெவஃ!	 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) 

இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) !மர� ஒ�தா� $சீவ.நா.0698.4 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) விழி� இம7ப 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

ஒளி ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,பி� $சீவ.நா.0699.1 

 விர வழி� இளய, எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) வி2 மணி9 கல8க' தா8கி 

$சீவ.நா.0699.2 

 Rர கிழி�த அனய ெநா�	ம R- கி% ம8!% ேச,�தி $சீவ.நா.0699.3 

 உர கிழி� உண	 ஒ7பி� ஓவிய7 பாவ ஒ�தா, $சீவ.நா.0699.4 

 அர9! ந@, எறிய7 ப*ட அFசன9 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) அ�ன 

$சீவ.நா.0700.1 

 தி9 கிள, ஓட E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச	5க, 

ெந&றி� ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0700.2 

 உ9கி ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேவக� உ�5லி 

அனய நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.நா.0700.3 

 அ9க� ஓ, !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ேச,நதா8! 

அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஏறினாேன 

$சீவ.நா.0700.4 
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 வி3கண விசயி� ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) விள8! ஒளி 

இ=ளி� தி-ேத, $சீவ.நா.0701.1 

 க3 நட9 கவ6 ெந&றி9 கா% இய% 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) கா�4 $சீவ.நா.0701.2 

 வ. Rன ஒளி�	 மால வா'பட மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) 

Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0701.3 

 அ3திர� ச8க	_ெப.(ச8க	_ெப.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அணி நக, ��னினாேன 

$சீவ.நா.0701.4 

 ேதா&றன' மட4த ந%யா: ேதா�றM9! எ�� நி&பா, $சீவ.நா.0702.1 

 ேநா&றன' ந8க ம4த� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

Rக,த&! எ�பா, $சீவ.நா.0702.2 

 ேகா% ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) மகளி,_ெப.) ெச	ெபா� ேகாத;	 !ழ;	 

மி�ன $சீவ.நா.0702.3 

 ஏ&றன ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி&பா, 

எ8கK	 ஆயினாேர $சீவ.நா.0702.4 

 )றா நிற9 ெகா38_ெப.அ.(ெகா3	_ெப.அ.) !ழ 

)ழ��_வி.எ�.()ழ%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ� அல�தர 

$சீவ.நா.0703.1 

 அறா மல,� ெத6யலா� அழ�� 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஐ என7 $சீவ.நா.0703.2 

 ெபாறா மன7 ெபாலி= எA	 மணி9க ம�திகயினா% $சீவ.நா.0703.3 

 அறாவி வ4 ேதா�றினா� அன8க� அ�ன அ-ணேல $சீவ.நா.0703.4 

 !னி ெகா'பாக ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி9 O, 

இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) உற@இ7 $சீவ.நா.0704.1 

 பனி ெகா' மா%வர என7 ப3 மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

இUஇ_வி.எ�.(இ6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0704.2 
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 இனி இழி4 இளய, ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ� 

அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) ெகா2	 5க $சீவ.நா.0704.3 

 �னிய உ-ட !Fசியா� �ர- ெகா' மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 

��னினா� $சீவ.நா.0704.4 

 5திதி� இ*ட D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தவிசி� உ�சிேம% நட4 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.0705.1 

 5திதி� இ*ட ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அண7 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) ேபா!உய, $சீவ.நா.0705.2 

 மதிய ஏறி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) )ட, ெவ	ம 

ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம�னிய $சீவ.நா.0705.3 

 உதய	 எ�A	 மா%வர உவ4 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தேத $சீவ.நா.0705.4 

 �!_ெப.(�!_ெப.) வி	� ேகாதயா, ெமா� அல8க% 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ேபா% $சீவ.நா.0706.1 

 ப!வா� இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

பா6�தி*ட இ4நக, $சீவ.நா.0706.2 

 உ!	 ஐ8கண ஒழி� உவி� ஐய காமனா, $சீவ.நா.0706.3 

 கதி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�� த	 க-க' 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேநா9கினா, 

$சீவ.நா.0706.4 

 �ன� திற� மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) சீ, �னவ, த	 �னவனா, 

$சீவ.நா.0707.1 

 வன75_ெப.(வன75_ெப.) மி9கவ,களி� வன75_ெப.(வன75_ெப.) மி9! 

இனியனா $சீவ.நா.0707.2 
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 நின� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

இய&றிய_ெப.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நிமித மகனிவ� 

$சீவ.நா.0707.3 

 கன� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உள,4த தா,9 காள சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

அேரா $சீவ.நா.0707.4 

 ெபா�ன வி*ட சாயலா' 5ண, �ல� தட�தினா% $சீவ.நா.0708.1 

 மி�ன வி*3 இல8! D- விர ெச� மா,ப	 ஓலயா $சீவ.நா.0708.2 

 எ�ன ப*டவா� அேரா எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ந8க ஆ* ெகா'வா� $சீவ.நா.0708.3 

 ம�A	 வ4 

ப*டன�_வி.�.(ப3_வி.+*_இ.கா.+அ�_7ெராஉ.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� வ @ண வா6ேய $சீவ.நா.0708.4 

 இனய Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம&� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ேதாழிமா	 

இ�5ற_!ைற.எ�.(இ�5�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0709.1 

 வனயலா	 ப.� அலா வ.வி&! எ%ல 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0709.2 

 கன வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஓதி க ெதா2	 கட='_ெப.(கட='_ெப.) 

க-ணி% 

க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.0709.3 

 எனய எனய எ�தினா, அனய அனய ஆயினா, $சீவ.நா.0709.4 

 !*ட ந@,9 !வள எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

O._வி.எ�.(O3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �� நி&க% ஆ&றா9 

$சீவ.நா.0710.1 

 க*டழ! அம4த க-ணா' நிற_ெப.(நிற	_ெப.) எA	 சிறய9 கேபா� 

$சீவ.நா.0710.2 
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 இ*ட நா-_ெப.(நா-_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உ4தி9 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) என எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேவ*க $சீவ.நா.0710.3 

 வி*3எ6 ெகாNவ நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) எ6 

உ� ெம2கி� நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.0710.4 

 நல�த ம� ஆக நா*. ந%வலி இளம வாரா9 $சீவ.நா.0711.1 

 !ல7 பிற75 எ�A	 கயா% ேகால7 பாச	 ெகாN�தி9 $சீவ.நா.0711.2 

 கல9கி_வி.எ�.(கல9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ� 

காம	_ெப.(காம	_ெப.) ெபா8க9 கட4தி3கி�ற காள $சீவ.நா.0711.3 

 இல7ெபாலி அல8க% மா,ப	 இயவ எ�� 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெகா%ேலா 

$சீவ.நா.0711.4 

 த@8 க	5_ெப.(க	5_ெப.) எ�தி% H8கி ஈ இ�றி 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.நா.0712.1 

 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) கணா% பகியி*3 நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

உண7ப*ட ந	பி $சீவ.நா.0712.2 

 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மகளி,_ெப.) ��ன,7 5ல	ப% 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ெநFேச_ெப.(ெநF)_ெப.+ஏ_சா6.) எ�றா' 

$சீவ.நா.0712.3 

 வ @8கிய காம	_ெப.(காம	_ெப.) ெவ�றா, விள�த இ�ப�ேதா3 ஒ7பா' 

$சீவ.நா.0712.4 

 க- எA	 வலயி� உ'ளா� க அக7ப*3 இ4தா� $சீவ.நா.0713.1 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) எA	 உழல 

பா;	_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெபவன75 உடய 

ந	பி $சீவ.நா.0713.2 
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 எ-ணி� ம&� யாவ� ஆ	 ெகா% எ� இதி% 

ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஏ4த% $சீவ.நா.0713.3 

 ஒ-ணிற உவ� ெச4த@ உ=ெகா-ட அனய ேவலா� $சீவ.நா.0713.4 

 யாவேன யாA	 ஆக அநிற9 கதவ	_ெப.(கதவ	_ெப.) ந@9கி9 $சீவ.நா.0714.1 

 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) எ� ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) எ�A	 

க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 5!4 $சீவ.நா.0714.2 

 ேநாவ எ� உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) யா�தா� நி�ன;	 மால யாேல 

$சீவ.நா.0714.3 

 ேதவ6� ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) யா7ப� சிறி 

இட7ப3க எ�றா� $சீவ.நா.0714.4 

 கழி�த ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ஏ� 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கட� இட7 பிணயி� 

மா:கி $சீவ.நா.0715.1 

 விழி� ெவ�யி,� ெம%ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) ந38கி� த�ேதாழி 

O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) $சீவ.நா.0715.2 

 இ29கி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இ6ய� ேச,4 ஓ, ெகா.7 5%M	 ெகா.யி� 

5%லி $சீவ.நா.0715.3 

 எழி%தக மா,ப&! இ� யா: இ உ��9 ெகா3ேமா எ�றா' $சீவ.நா.0715.4 

 தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) கணா' பணியினா% தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

அJவ @ண ஒ�றின $சீவ.நா.0716.1 

 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா% எழினிய 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உ�� ந@*.னா' 

$சீவ.நா.0716.2 

 மட8க% அ�ன ெமா�	பினா� 

வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0716.3 
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 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஞான� எ%லய9 கிள9க% 

உ&� ேநா9கினா� $சீவ.நா.0716.4 

 )ர4 வான	_ெப.(வான	_ெப.) E% �தி,4 ெம� ெநா4 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ளிேய ேபா% $சீவ.நா.0717.1 

 பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேக'வி� ற ேபாய ப4தா, 

மா,ப� ப)	ெபா� யா: $சீவ.நா.0717.2 

 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ,� என� த@-._வி.எ�.(த@-3-

வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந%லா' வ @ண ெபா%லாம $சீவ.நா.0717.3 

 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �லயா' நி�றாள 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இசயி� இ 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0717.4 

 ந@, நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இளகி&� இ ேவ-டா 

ந@6� வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இேபாக $சீவ.நா.0718.1 

 வா, நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இள!	 �லயினா� 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) 5- உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) இ 

நட9க $சீவ.நா.0718.2 

 ஓ	 உ	 ஏ� இ உ-ட 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) 

ெபா� உ! ெகா.ேய $சீவ.நா.0718.3 

 சீ,சா% கணிக சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) ேபா% சிற75_ெப.(சிற75_ெப.) 

இ�� அ	ம இ எ�றா� $சீவ.நா.0718.4 

 க% ேச, D- ெகா' கதி, �லயா� காம� த@யா% ெவ4தவ,ேபா% 

$சீவ.நா.0719.1 

 ெகா%ல உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) )ட7 ப*39 !ர8கி 

ெவ4த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

$சீவ.நா.0719.2 

 5%ல �64த என7 ேபா9கி� Hம	 ஆ,4த கி% உற;' $சீவ.நா.0719.3 
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 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) யா: ந@*ட_!ைற.எ�.(ந@*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ந8க நல�த இ 

எ�றா� $சீவ.நா.0719.4 

 இ நில மட4த ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இவி)	5 

எ�A	 க�தா� $சீவ.நா.0720.1 

 திநல	 மி�A7 ெபா� ஞா- �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) �ல மா6� த@	பா% 

$சீவ.நா.0720.2 

 ஒநல	 கவி� ஊ*ட_!ைற.எ�.(ஊ*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ-3 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) நா�!	 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0720.3 

 அநல	 கவினி வா'வா� அ64 இ 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.0720.4 

 த@4 ெதாட நர	பி� த@ம சிறி அலா7 ெபா2	 ஓதி7 $சீவ.நா.0721.1 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெதாட அ6வ காண 56 ெநகி:� உேராம	 கா*ட� 

$சீவ.நா.0721.2 

 ேத8 கம: ஓதி ேதா&றா' ெச%வA9! எ�ன ம4த� $சீவ.நா.0721.3 

 வா8!5 ந5ல� க;' வா,56 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0721.4 

 பணிவ	 ப	 ெபா� ப�த, ப%வின7 பவள ஆணி $சீவ.நா.0722.1 

 மணிகட ம7பி� வாளா, மாடக வயிர� த@	ேத� $சீவ.நா.0722.2 

 அணிெபற ஒ2கி அ�ன அமி: உற: நர	பி� ந%யா: $சீவ.நா.0722.3 

 கணி5க: காள ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) வள9க% உ&றா� $சீவ.நா.0722.4 

 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) !ர% ஆக7 ப-ணி9 ேகாத தா: !Fசியா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0723.1 
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 விர%_ெப.(விர%_ெப.) கவ,4 

எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கீத	 மிட� என� ெத6த% 

ேத&றா, $சீவ.நா.0723.2 

 )ரெரா3 ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) வ @:4தா, ேசா,4தன 5'N	 மா=	 

$சீவ.நா.0723.3 

 உகின மர�	 க%M	 ஓ,� எழ@இ7 பா3கி�றா� $சீவ.நா.0723.4 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) 

கல8க_!ைற.எ�.(கல8!_வி.+அ+!ைற.எ�.!றி.) மல8கி $சீவ.நா.0724.1 

 மி�A	 இர8!	_ெப.எ�.(இர8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மழ 

எ�ேகா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.0724.2 

 மி�A	 மழயி� ெமலி;	_ெப.எ�.(ெமலி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அ6வ $சீவ.நா.0724.3 

 ெபா� நா-_ெப.(நா-_ெப.) ெபாத �ல எ�ேகா 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.0724.4 

 கவி_ெப.(கவி_ெப.) வான	_ெப.(வான	_ெப.) கா�ற 5யலி� $சீவ.நா.0725.1 

 அவி அர&�	 மல எ�ேகா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.0725.2 

 அவி அர&�	 மல க-3 அ28!	 $சீவ.நா.0725.3 

 மவா, சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) மன	_ெப.(மன	_ெப.) எ�ேகா 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.0725.4 

 வான	_ெப.(வான	_ெப.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அ	பி மல,4 $சீவ.நா.0726.1 

 கான	_ெப.(கான	_ெப.) D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா, 

எ�ேகா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.0726.2 

 கான	_ெப.(கான	_ெப.) D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா, 

க-3 அ28!	 $சீவ.நா.0726.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ, ேகாத ப64 எ�ேகா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

$சீவ.நா.0726.4 
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 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) யா: நர	ப ஆ�4 மணிவிர% 

தவ:4த_ெப.எ�.(தவ:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.நா.0727.1 

 ப-ணிய இலய	 ப&றி7 பா.ய_ெப.எ�.(பா3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வன75	 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0727.2 

 வி-ணவ,_ெப.(வி-ணவ,_ெப.) வ @ண வ @:�தா, விFசய, கனி4 ேசா,4தா, 

$சீவ.நா.0727.3 

 ம-ணவ, மளி� மா�4தா, சி�த	 மன�' வ�தா, $சீவ.நா.0727.4 

 வ @:மணி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பா�4 மிதி�திட9 கிழி4த மால 

$சீவ.நா.0728.1 

 E: மணி9 ேகா*3 வ @ண� )கி, 56 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) ந	பி $சீவ.நா.0728.2 

 ஊ: மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிட�	 ஒ�ற�7 பணி ெச�தவா� ேநா9கி� 

$சீவ.நா.0728.3 

 தா: மணி� தாம மா,பி� கி�னர, சா	பினாேர $சீவ.நா.0728.4 

 வி-ணவ,_ெப.(வி-ணவ,_ெப.) விய7ப விFச வ @ர,க' 

வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0729.1 

 ம-ணவ, மகிழ_!ைற.எ�.(மகி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) க- பறவ ெம�	 மற4 ேசார $சீவ.நா.0729.2 

 அ-ண%தா� அன8க� நாண7 

பா.னா�_வி.�.(பா3_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0729.3 

 ப- அம� எ2த7 ப*ட பாவ ேபா% ஆயினாேர $சீவ.நா.0729.4 

 ப4	 நிழM	 ேபா% பா*3	 எழாM	 $சீவ.நா.0730.1 

 தி4 தா,� சீவக&ேக 

ேச,4தன_வி.�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) எ�� 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0730.2 
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 வி4தாக யா: ப-ணி வ @ண தா�_த&.).(தா�_த&.).) ேதா&பா� 

$சீவ.நா.0730.3 

 இ4தா' இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ேபா% ஏ4 இல 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க-ணா' $சீவ.நா.0730.4 

 ேகாத 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) தாழ9 !-டல�	 ெபா� ேதா3	 $சீவ.நா.0731.1 

 காதி� ஒளி,4 இல8க9 காம,_ெப.(காம,_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) விய,7ப 

$சீவ.நா.0731.2 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) எ�த	 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ேகா*. மா மர 

$சீவ.நா.0731.3 

 கீத	 கிட இலா' பாட� 

ெதாட8கினா'_வி.�.(ெதாட8!_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.0731.4 

 இலயா, எ6மணி7 D- ஏ4 �ல;	 $சீவ.நா.0732.1 

 சிலயா, திRதM	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) பசல �:க $சீவ.நா.0732.2 

 மலயா, இல8! அவி வா'_ெப.(வா'_ெப.) ேபால மி�A	 $சீவ.நா.0732.3 

 கலயா, த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா%லினா� காணா, ெகா% ேக'வ, 

$சீவ.நா.0732.4 

 பிறயா, திRதM	 ேபரம, உ- க-K	 $சீவ.நா.0733.1 

 ெபாறயா, வன �ல;	 D	 பசல �:க $சீவ.நா.0733.2 

 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) இல8! அவி ந@' 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ேம% மி�A	 $சீவ.நா.0733.3 

 கறேவ% உ- க-ணினா� காணா, ெகா% ேக'வ, $சீவ.நா.0733.4 

 அ	5 ஏ, வன �ல;	 ஆ3 அம ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதாN	 

$சீவ.நா.0734.1 

 தி4 ஏ, பிற RதM	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) பசல �:க $சீவ.நா.0734.2 
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 ெந8கா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) அவி ந@' 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ேம% மி�A	 $சீவ.நா.0734.3 

 க	பா, த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா%லினா� காணா, ெகா% ேக'வ, 

$சீவ.நா.0734.4 

 ப- ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) பாட%_ெப.(பாட%_ெப.) அ ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

ப% வள9 க $சீவ.நா.0735.1 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) 

விரM	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) நர	பி� ேம% நடவா $சீவ.நா.0735.2 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இய8கி மிட� ந3 ந38கி $சீவ.நா.0735.3 

 எ- இ�றி மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) இச ேதா&� இ4தனேள $சீவ.நா.0735.4 

 மயா, ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க-ணா' மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) யா: 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) உட4 $சீவ.நா.0736.1 

 நயா ந3 ந38கா நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நாண	_ெப.(நாண	_ெப.) மீ 

ஊரா7 $சீவ.நா.0736.2 

 ெபா�யா ஓ, !�� எ37பா' ேபா% ெமலி4 ெபா�மால $சீவ.நா.0736.3 

 ெப� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கழலா&!7 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) அரசி 

ஏ4தினேள $சீவ.நா.0736.4 

 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) எ�� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) அர&ற ேமகலக' 

மி� உமிழ_!ைற.எ�.(உமி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0737.1 

 ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெபடய�ன	 நாண அ. ஒ8கி $சீவ.நா.0737.2 

 ஒ%ெல� உய,தவேம ெச�	மி� உலக�த@, $சீவ.நா.0737.3 

 எ%^	 எ�பா' ேபா% ஏ4த% ேம% வ @:4தனேள $சீவ.நா.0737.4 

 நாக�7 பட	 ெகா' அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) கிள, 

ெச	ெபா� மால $சீவ.நா.0738.1 
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 ேமக�7 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, மி�A 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வ @:4தேத ேபா% 

$சீவ.நா.0738.2 

 ஆக�7 D*. ம4த� அ. ெதா2 இறFசி 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0738.3 

 ேபாக� ெநறிய9 கா*3	 Dமக' 

5ண,4த_ெப.எ�.(5ண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ7பா' $சீவ.நா.0738.4 

 ெச	மல, அ.;	 ேநா9கி� திமணி அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0739.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல� தட�	 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி6மதி �க�	 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0739.2 

 வி	மித7 ப*3 மாேதா வி28!வா� ேபால 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0739.3 

 ம	மல,� தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) க- ந8க மரமல,� ேதவி எ�றா� 

$சீவ.நா.0739.4 

 ேகாத;	 ேதா3	 மி�ன9 !-டல	 திவி% 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0740.1 

 மாதர	 பாவ நாணி மழ மினி� ஒசி4 நி&ப9 $சீவ.நா.0740.2 

 காத%_ெப.(காத%_ெப.) அ	 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மா,க' 

க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணினாள $சீவ.நா.0740.3 

 ஏத	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றி7 D	 ப*3 எ4திர எழினி வ @:�தா, 

$சீவ.நா.0740.4 

 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) இல ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணாள� 

சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) வ @ண ெவ�றா� $சீவ.நா.0741.1 

 ஒ'ளிய� எ�� மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) உவா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

ெமலிய_!ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆ,7ப9 $சீவ.நா.0741.2 
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 க'ளரா% 5லிய ேவ� காணிய காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.நா.0741.3 

 உ'ளக	 528கி மாேதா உர�தன� ம�ன,9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.0741.4 

 வடதிச9 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) அ�ன வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

!ல	_ெப.(!ல	_ெப.) மா) ெச�த@, $சீவ.நா.0742.1 

 வி3கதி,7 பதி ��ன, மி�மினி விள9க	 ஒ�த@, $சீவ.நா.0742.2 

 வ3 உர எ�� மா;	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) அம, அFசின @ேர% $சீவ.நா.0742.3 

 �. ற4 அளியி, ேபாகி �னிவன	 5!மி� எ�றா� $சீவ.நா.0742.4 

 �%ல7 D	 ப4 த�ன �	மத9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) ேவலி9 

$சீவ.நா.0743.1 

 ெகா%ல7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ெச�த@, !8!ம9 

!ழ8க% மால $சீவ.நா.0743.2 

 ம%M7 D� அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப,ீ 

5க: எA	 ேபா,வ ேபா,�� $சீவ.நா.0743.3 

 ெச%வ7 D மகN	 நாள அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) உழ� 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�றா� 

$சீவ.நா.0743.4 

 திமக' இவள� ேச,4தா� ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 

$சீவ.நா.0744.1 

 இ நில மக*!	 ெச	ெபா� ேநமி9!	 இறவ� 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0744.2 

 ெச நில� இவன ெவ�ற@, திவிA9! உ6ய,ீ எ�றா� $சீவ.நா.0744.3 

 க மன	_ெப.(மன	_ெப.) ந�) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ெசா% க*.ய8 

கார� அ�ேற $சீவ.நா.0744.4 
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 அனி�ச7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாத E*.� அ	மனேயா எ�� அFசி7 

$சீவ.நா.0745.1 

 பனி9!	 R- R)7பி� பாவ ஒ�தி_ெப.(ஒ�தி_ெப.) 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) எ�� எ-ணி� 

$சீவ.நா.0745.2 

 னி� ந@, ள8க% ேவ-டா	 Hமணி� சிவிறி ந@, H�� $சீவ.நா.0745.3 

 தனி9 கய� உழ9கி ெவ�ற@, தயல� சா,மி� எ�றா� $சீவ.நா.0745.4 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) திறலாள� Oற ேவகேமா3 உரறி 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) $சீவ.நா.0746.1 

 ப4தணி விரலினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) படா �ல7 ேபாக	 ேவ-.9 

$சீவ.நா.0746.2 

 க4 என� திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) க4க� 

சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) கா;	 $சீவ.நா.0746.3 

 ஐ4தல அரவி� சீ&ற� ஆ, அழ% !ளி9க% உ&றா, $சீவ.நா.0746.4 

 ப-ணிய% யான ேமலா� ப �க� பரவ� தான $சீவ.நா.0747.1 

 க-ணிய உண,4 க%லா9 க*.ய8 கார� ெநFசி% $சீவ.நா.0747.2 

 எ-ணிய_ெப.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) இக% மல4 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% $சீவ.நா.0747.3 

 த-ணிய_ெப.அ.(த-ணிய_ெப.அ.) சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) தழ% ெசாலா% சா&� கி�றா� 

$சீவ.நா.0747.4 

 இசயினி% இவ*!� ேதா&றா	 யானயா% ேவ�	 எ�னி� $சீவ.நா.0748.1 
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 இசவ ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அ�� க-], இதன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) இர4 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) $சீவ.நா.0748.2 

 வச உட� அரச,9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) வழி�ற வ4தவாேற 

$சீவ.நா.0748.3 

 திச �க	_ெப.(�க	_ெப.) பட,க வ%ேல த@� ெதா*டா% )3வ அ�ேற 

$சீவ.நா.0748.4 

 ேதாளினா% மிட4 5%M	 ெதா-டவா� அமி,த	 ேவ*ேடா, $சீவ.நா.0749.1 

 வாளினா% மல4 ெகா'ளி� 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

R	_தி6.(R	_��.ஒ.) கல;	 மாேதா $சீவ.நா.0749.2 

 ேகா' உலா	 சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) ெகா.யின எ�த7 ெப&ற@, 

$சீவ.நா.0749.3 

 தாளினா% ெநா�யரீாகி� தரணிதா	 வி3மி� எ�றா� $சீவ.நா.0749.4 

 நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) �	 மத�தினாேல 

நாக�த இ69!	 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.நா.0750.1 

 ஆறிய சின�த அ�றி அதி8க�தி� கவள	 ெகா-டா% $சீவ.நா.0750.2 

 ேவ� ந@, நின4 காண @, யாவ,9!	 வி39க% ஆகா $சீவ.நா.0750.3 

 ஊறி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேகாத ந	பி9!	 

அ�ன' எ�றா� $சீவ.நா.0750.4 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள நா!_ெப.(நா!_ெப.) 5%லி இன� 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ� நி�றா% $சீவ.நா.0751.1 

 உள வள	_ெப.(வள	_ெப.) கதி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஊ9க% உழ75 எ உடய ஆேம $சீவ.நா.0751.2 
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 தள வள �க ெகா' ப%லா' சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

த2வி_வி.எ�.(த2=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�றா% $சீவ.நா.0751.3 

 ெகாள உள4 எ2வ அ%லா% O3த% R8க*! ஆேமா $சீவ.நா.0751.4 

 எ24 வி-_ெப.(வி-_ெப.) 

பட	_ெப.எ�.(பட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) ெப*டேம% இவ,4 நி�றா% $சீவ.நா.0752.1 

 ம28க ேம% ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) பா�த% 

மற75லி தன9!	 ஆேமா $சீவ.நா.0752.2 

 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணினாள� சீவக 

!மர� E:4தா% $சீவ.நா.0752.3 

 அ28க� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அணத% 

ேப�கா' அந8க&!	 ஆவ உ-ேடா $சீவ.நா.0752.4 

 ம�தி675 உடய நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) வா� வழி கடா�த 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0753.1 

 உ�தம7 பி.9க- நி�றா% உட&�த% களப9! ஆேம $சீவ.நா.0753.2 

 ப�தினி7 பாவ ந	பி சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) பால' ஆனா% $சீவ.நா.0753.3 

 அ�திற	 கதி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஊ9க% 

அரசி,கா' R8க*! ஆேமா $சீவ.நா.0753.4 

 Hம�தா% ெகழ@இய ேகாத ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ண பி6�த% வி-ேம% 

$சீவ.நா.0754.1 

 தாம�தா% ெகழ@இய மா,ப� இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) தன9!	 ஆகா 

$சீவ.நா.0754.2 

 ஏ	 உ&ற@, இ�A	 ேக-மி� இரதிய7 5ண,	 எ�� $சீவ.நா.0754.3 

 காம�தா% ெக2மினா,9!9 காமனி% பி69க% ஆேம $சீவ.நா.0754.4 
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 எ	ம ந@, ெவ%ல7 ெப&ற@, ெவ�றபி� 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

$சீவ.நா.0755.1 

 R	ம;	 ேவ� ெச� R	_தி6.(R	_��.ஒ.) உேள ெபா வ @4தா% 

$சீவ.நா.0755.2 

 ெவ	ம ெச� உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ஆ-.ட 

விள9!	 ந@தி $சீவ.நா.0755.3 

 அ	ம ம&� அதன ஓU, அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) க� 

அ�ன எ�றா� $சீவ.நா.0755.4 

 ெசா% திற%_ெப.(திற%_ெப.) அ�றி ம�ன @, ெதா9! ந@, கா-மி� எ8க' 

$சீவ.நா.0756.1 

 வி% திற%_ெப.(திற%_ெப.) எ�� வி% வா� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கண 

ெதா3� வா8கி9 $சீவ.நா.0756.2 

 க% திர' கழி4 ம-K' கர4 அ !ளி7ப எ�தி*3 $சீவ.நா.0756.3 

 இ&� எம, க%வி எ�றா� இ. உேம&ெறா3 ஒ7பா� $சீவ.நா.0756.4 

 ஆழி அ	 கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) த�A' 

அ	ெபா3_ெப.(அ	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) கணய	 வி�தி� $சீவ.நா.0757.1 

 E: !ட,7 பிண8க' ம%க_!ைற.எ�.(ம%!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) விள�த 

பி� ெதா2தி7 ப%ேப�9! $சீவ.நா.0757.2 

 ஊ:ப3 !தி_ெப.(!தி_ெப.) ெந�யி� இற�சி� ேசா� ஊ*. ெவ�றி 

$சீவ.நா.0757.3 

 வ @:தர ேவ*3 நி�றா, எ�ப ெவ!ள% ேவ-டா $சீவ.நா.0757.4 

 ேபா,7 பற �ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ8!	 

ெபாவளி 5ட9க7 ப*ட $சீவ.நா.0758.1 

 கா,9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேபா�� ேசன கல9கேமா3 உரறி ஆ,7ப� 

$சீவ.நா.0758.2 
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 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெபாலி மா,ப� ஓ,�� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

கயி%_ெப.(கயி%_ெப.) வ @ண ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0758.3 

 வா, ெபாலி �லயினா*! வா� திற4 இதன� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0758.4 

 கா�4த_ெப.எ�.(கா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �லயா� நின க-க'ேபா% $சீவ.நா.0759.2 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	பிA9! ஆ, இர 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0759.3 

 ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) 

ேவ-._வி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�றா, வி	ம% 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) எ�றா� $சீவ.நா.0759.4 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) OறM	 அ	மனேயா எனா� $சீவ.நா.0760.1 

 - எ� ெநFசினளா�� .� ஆ� இழ $சீவ.நா.0760.2 

 க-ணி� ந@, �ல பாய9 கல8கினா' $சீவ.நா.0760.3 

 வ-ண மா9 கவி� ெசா%ெலா3 மா�4தேத $சீவ.நா.0760.4 

 ேமவி ந	பி9! ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆ9கிய $சீவ.நா.0761.1 

 பாவிேய� உயி, பா: உட%_ெப.(உட%_ெப.) ப&� வி*3 $சீவ.நா.0761.2 

 ஆவிேயா நடவா� எ�� அ2 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0761.3 

 காவி வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- 

கல8க_!ைற.எ�.(கல8!_வி.+அ+!ைற.எ�.!றி.) அ9கினா' $சீவ.நா.0761.4 

 பாழி ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) பட ேம% அ இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பா, 

எலா	 $சீவ.நா.0762.1 

 Sழி% ஆ*._வி.எ�.(ஆ*3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) Rட9கி9 

!.�தி3	 $சீவ.நா.0762.2 
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 வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) ந8க க-டா� எ�� 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- ந@, $சீவ.நா.0762.3 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) H�கி% ேதாகயி� ந@9கினா' $சீவ.நா.0762.4 

 எ8க' ெப-ம;	 ஈ,மல,� தா,_ெப.(தா,_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 

$சீவ.நா.0763.1 

 த8க' ஆ-ம;	 சா%வ கா-3	 எ�� $சீவ.நா.0763.2 

 இ8! வா, �ரM	 கல ஏ4 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.0763.3 

 ந8க வா'_ெப.(வா'_ெப.) பட ந8கய� E:4தேத $சீவ.நா.0763.4 

 O�கN	 !றN	 அFசி9 !ட, ெவ4 ெகா2	 ெபா� ேபழ $சீவ.நா.0764.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெகாள7 பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஓ.� சா49 ேகா� 5கிய ெச%வ $சீவ.நா.0764.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா' Dமால E.� தாம	 ஆ�� 

திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) நி&ப $சீவ.நா.0764.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) பளி8! உவ� Hேண மறப=	 ஆய அ�ேற 

$சீவ.நா.0764.4 

 இ8கித நிலம ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

��வலி� எ6ெபா� மா,ப� $சீவ.நா.0765.1 

 ந8கய9 

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

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) நகா 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெமாழி4 ேப:வா�� 

$சீவ.நா.0765.2 

 சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) க.ய ஆ8! ஓ, ெச2	 

சி8க �ழ9கி� சீறி7 $சீவ.நா.0765.3 

 ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேம% ெச%வேத 

ேபா% ெபால8 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) நரல� ெச�றா� $சீவ.நா.0765.4 
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 ப�க !மர� ம&� இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பாவய9 

காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ஓ	பி $சீவ.நா.0766.1 

 ம�க மால ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) மதகளி� உ4தி நி&ப $சீவ.நா.0766.2 

 Rதி�க வாN	 வி%M	 R- இல ேவM	 ஏ4தி� $சீவ.நா.0766.3 

 ச�க	 ஆக� ேசன நம, தல7 

ெப�க_விய8.வி.�.(ெப�_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.0766.4 

 வ*3 உட ம8!% ேச,�தி வா'_ெப.(வா'_ெப.) இ 5ட;	 வ @9கி� 

$சீவ.நா.0767.1 

 த*3 உட7 ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, தனFசய� ேபால ஏறி9 $சீவ.நா.0767.2 

 க*டள7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) E:4 கா% 5ட கா7ப ஏவி $சீவ.நா.0767.3 

 அ*3 உயி, ப!	 O&ற	 ேகா' 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அனய ஒ�தா� 

$சீவ.நா.0767.4 

 5'_ெப.(5'_ெப.) இர75 அ�ன ெபா� தா,7 5ரவி� ேத, இரவி ேபாலா 

$சீவ.நா.0768.1 

 உ' உ�� எ24 ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

உட%_ெப.(உட%_ெப.) சின	_ெப.(சின	_ெப.) 

கடவ_!ைற.எ�.(கட=_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0768.2 

 �'_ெப.(�'_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந9! �.9 !ழா	 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ேக*ப9 $சீவ.நா.0768.3 

 க' அவி: அல8க% மா,ப� கா, மழ �ழ9கி� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0768.4 

 �!_ெப.(�!_ெப.) உலா �%ல மால �75 இலா �லயினா, 

R	_தி6.(R	_��.ஒ.) $சீவ.நா.0769.1 
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 அ! உலா	 5லவி ேநா9க� அமி,த	 இ�� உ!7ப ெகா%ேலா 

$சீவ.நா.0769.2 

 கதலா	 ப.ய அ�றி9 கலதி அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) இவ;	 

கா�4த_ெப.எ�.(கா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0769.3 

 ெபா உலா	 5கழ ேவ*3 இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) எஃக�	 5க4த 

எ�றா� $சீவ.நா.0769.4 

 வாணிக	 ஒ��	 ேத&றா� �தெலா3	 ேக3 

வ4தா%_நி.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0770.1 

 ஊ- இக4 ஈ*ட7ப*ட ஊதிய ஒ29கி� ெநFச� $சீவ.நா.0770.2 

 ஏ- இக4 இேல) ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இ�த% ெகடாம ெகா'வா, $சீவ.நா.0770.3 

 ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) இக4 உ�ய7 ேபா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

ெசறிெதா. ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�றா, 

$சீவ.நா.0770.4 

 த	�ட7 ப-ட	 த�ன9 ெகா3� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) உடம 

ேகாட%_ெப.(ேகாட%_ெப.) $சீவ.நா.0771.1 

 எ	�டயவ,க' வா:9க எம9!	 அஃ 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.0771.2 

 அ	�. அரசி,9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) எ� கயி%_ெப.(கயி%_ெப.) 

அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) த4 $சீவ.நா.0771.3 

 R	�ட� தி=	 ேத)	 ேநா9!மி� ெகா'வ% எ�றா� $சீவ.நா.0771.4 

 ம*3 உலா	 தா6னா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) வன7பிேனா3 இளம 

க%வி $சீவ.நா.0772.1 

 ெக*3 உலா�� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

கி-கிணி மகளி,_ெப.) ேகா8க $சீவ.நா.0772.2 
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 ெமா*3 உலா� �லக' பா�4த_ெப.எ�.(பா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அகல�� சர8க' �:க7 $சீவ.நா.0772.3 

 ப*3 உலா�9 கிட9க% உ&றா� எ� ெசாலா� பாவி எ�றா, $சீவ.நா.0772.4 

 எ6)ட,7 பதி ��ன, இ'_ெப.(இ'_ெப.) என உட4 ந@8க7 $சீவ.நா.0773.1 

 ெபாபட ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) R8க' 5ற9 ெகாட க-3 ம&� இ	 

$சீவ.நா.0773.2 

 �!_ெப.(�!_ெப.) உட9 !ழலினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) �கி: �ல 

கல7ப% அ�ேற% $சீவ.நா.0773.3 

 இ)ட, வழ8!	_ெப.எ�.(வழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வய� 

எ�ெபய, ெக3க எ�றா� $சீவ.நா.0773.4 

 ஆ' மர வா'_ெப.(வா'_ெப.) நில� அ75 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெச��' 

$சீவ.நா.0774.1 

 கா- வ கா*3 இன9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) ந@' 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0774.2 

 ந@' நில ேவ4 எA	 ேவழ7 ேப, இன	_ெப.(இன	_ெப.) $சீவ.நா.0774.3 

 D- �ல7 பி.9! அவா�7 ேபா, ெச�!&றேவ $சீவ.நா.0774.4 

 தா: இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) தட9க;	 ம75	 த	பிய, $சீவ.நா.0775.1 

 ேதாழ, த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) தா'களா� ெசா6;	 �	மத	 $சீவ.நா.0775.2 

 ஆ: கட%_ெப.(கட%_ெப.) )&றமா அழ�� சீவக $சீவ.நா.0775.3 

 ஏ2ய, ேபாதக	 இன�ெதா3 ஏ&றேத $சீவ.நா.0775.4 

 !ட உட ேவ4 எA	 !ழா	 ெகா' நாக�	 $சீவ.நா.0776.1 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) எA	 பி. உட9 !மர ேவழ�	 $சீவ.நா.0776.2 

 ெவ.ப3 ேபா,� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) காண விFசய, $சீவ.நா.0776.3 

 இ. உட இன மழ ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ஏறினா, $சீவ.நா.0776.4 
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 கர ெபா கடெலா3 கா, க- உ&� என $சீவ.நா.0777.1 

 �ரெசா3_ெப.(�ர)_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) வ6 வள 

�ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஆ,�தன_வி.�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.0777.2 

 அரச	 அம, மல4 அரண	_ெப.(அரண	_ெப.) வ @சினா, $சீவ.நா.0777.3 

 !ர கட%_ெப.(கட%_ெப.) தான ேபா,9 ேகால	 ெச�தேவ $சீவ.நா.0777.4 

 ெத�வத	 வண8!5 ெச	ெபா� வா;' இ*3 $சீவ.நா.0778.1 

 எ� கண7 ப3மழ சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

எ8கK	 $சீவ.நா.0778.2 

 ெமா� அம, மல4தன, �!_ெப.(�!_ெப.) வி	�தா,� $சீவ.நா.0778.3 

 ெச� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�னேவ $சீவ.நா.0778.4 

 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பட கண ெப� மா6_ெப.(மா6.) H� $சீவ.நா.0779.1 

 இல8கின வா'_ெப.(வா'_ெப.) !ழா	 இ=ளி ஏ&றன $சீவ.நா.0779.2 

 வில8கின_வி.�.(வில8!_வி.+இ�_இ.கா.+அ_பட,.ப�.) ேத,�ெதாக 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) கா�4தன $சீவ.நா.0779.3 

 சில	பின இய மர	_ெப.(மர	_ெப.) ெதழி�த ச8கேம $சீவ.நா.0779.4 

 )&� அணி ெகா3	 சில ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) Hவிய $சீவ.நா.0780.1 

 �&� அணி பிற எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) �:கலி� 

$சீவ.நா.0780.2 

 அ&� வ @: !ழ �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாமர $சீவ.நா.0780.3 

 ம&� அவ ெசா6வ ஓ, மா6_ெப.(மா6.) ஒ�தேவ $சீவ.நா.0780.4 
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 மற7 பட பசி�தன வயி� இ�� ஆ,க_விய8.வி.�.(ஆ,_வி.+க_விய8.வி.�.) 

என9 $சீவ.நா.0781.1 

 !ற�தன, !Fசர	 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) மா� ணி� $சீவ.நா.0781.2 

 இற9கினேரா3 ேத, ம4த, இ� உயி, $சீவ.நா.0781.3 

 ற9க	 ேபா�7 5!க என� ணிய Sறினா, $சீவ.நா.0781.4 

 ஆ&�வ @, வ	மி� எ	ேமா3 ஆ-ம ேம	ப]இய எ�பா, $சீவ.நா.0782.1 

 ஏ&றவ, மா,ப� அ%லா% இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) ேம% விடா நி&பா, 

$சீவ.நா.0782.2 

 O&ற	 ேபா% ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) யான9 ேகா3 உ2 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப	 $சீவ.நா.0782.3 

 கீ&�7 ப*3 அழகிதாக9 கிட9க_!ைற.எ�.(கிட99_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

என9 ெகா3� நி&பா, $சீவ.நா.0782.4 

 கழி� வா'_ெப.(வா'_ெப.) அமல ஆ.9 கா*3வா, க-க' ெச4த@ 

$சீவ.நா.0783.1 

 விழி� ேம% ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ேவலினா% வில9கி நி&பா, $சீவ.நா.0783.2 

 ெதழி�� ேத,9 கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) வாளா% அ64தி*37 

5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ேபா9கி7 $சீவ.நா.0783.3 

 பழி75 இல ெகாண,4 D*3 பாக ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) எ�� நி&பா, 

$சீவ.நா.0783.4 

 ஐ8 கதி9 கலின7 பா� மா� சிறி ேபா, கள ஈ எ�பா, $சீவ.நா.0784.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கதி, ேவலி% )*. ேவ4 எதி, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) நி&பா, $சீவ.நா.0784.2 

 ந8க க%யாண	 ந�ேற நம9!_பதி.ெப.(ந	_த�.ப�.+9!_ெகா.ேவ.) என ந9! 

நி&பா, $சீவ.நா.0784.3 
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 சி8க�	 5லி;	 ேபா�றா, சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) ேதாழ� மாேர 

$சீவ.நா.0784.4 

 ஒ8! அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஞா�ேற பிற4தவ, உதய� 

உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $சீவ.நா.0785.1 

 இ	பினா% பி�னி அ�ன எ�:_ெப.(எ�:_ெப.) வலி �ழ=� ேதாளா, 

$சீவ.நா.0785.2 

 வி	5வா, ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ேபா, S&�வ, 

S� ேகா.9! $சீவ.நா.0785.3 

 இ4தன	 வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�பா, 

இ�னண	 ஆயினாேர $சீவ.நா.0785.4 

 O*3 உற ��9கி வி*ட !ய மக�_ெப.(மக�_ெப.) திகி6_ெப.(திகி6_ெப.) 

ேபால $சீவ.நா.0786.1 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) திற%_ெப.(திற%_ெப.) ேதவ த�த� கலின மா மால 

ெவ'ேவ% $சீவ.நா.0786.2 

 ஈ*ட	 ேபா:4 யான ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

!ள	5 அ2�தி ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) $சீவ.நா.0786.3 

 E*ெடா3 க-ணி Eளாமணி சி4தி� தி6;	 அ�ேற $சீவ.நா.0786.4 

 பா�4த_ெப.எ�.(பா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கலின மாேவா பறவேயா 

எ�ன உ*கி $சீவ.நா.0787.1 

 ேவ4த,த	 வயி� ேவவ ந5ல மாவி5ல, எ�பா, $சீவ.நா.0787.2 

 கா�4 த	 5ரவி9 காம,_ெப.(காம,_ெப.) !ள	பினா% களி&றி� ஓட 

$சீவ.நா.0787.3 

 ேத�4 உக� ேச,�தி மால� தி�.� திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) ெகா-டா, 

$சீவ.நா.0787.4 
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 காய�தி� !ழ	5 த@&றி9 கா, இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) 

எறிய_!ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) 

$சீவ.நா.0788.1 

 ேதா;	 �'_ெப.(�'_ெப.) இலவி� O� கா� சின ெதா�	_உதி,வேவ 

ேபா% $சீவ.நா.0788.2 

 மாய	 ெகா% மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) மால7 ப4தல 

உதி,4த_ெப.எ�.(உதி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) 

க-_ெப.(க-_ெப.) $சீவ.நா.0788.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அனா� திவி� ேபரா� ெச2F சில7 பகழியாேல 

$சீவ.நா.0788.4 

 ந@%_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) நிற7 ெபௗவ	_ெப.(ெபௗவ	_ெப.) ேம�4 E% 

�&றி_வி.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) 

ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) $சீவ.நா.0789.1 

 வா% நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வி)	பி� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா6யி� மற வலாள� 

$சீவ.நா.0789.2 

 ேபா� நிற7 5�தி ேசன� ெபா� அணி பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சி4தி 

$சீவ.நா.0789.3 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ேசன 

O&றி&! வி4 ெச�தா� $சீவ.நா.0789.4 

 வ @ர ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) எலா	 

Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

5லா%_ெப.(5லா%_ெப.) $சீவ.நா.0790.1 

 ேசா	 ெச8!தி;' ம4த, ேதா��வா, $சீவ.நா.0790.2 

 ஒேம% ஒ-மணி� E*3 வ9கிய $சீவ.நா.0790.3 

 ஆரேம அம4த ேத,9 !ழிசி ஆயினா, $சீவ.நா.0790.4 
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 ெபா� அனா' 5ண, �ல7 ேபாக	 

ேவ-.ய_ெப.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0791.1 

 ம�னேரா3 இளயவ, மறலி வா'_ெப.(வா'_ெப.) அம, $சீவ.நா.0791.2 

 இ�னண	 இ�தல மய8க_!ைற.எ�.(மய8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அ�தல9 $சீவ.நா.0791.3 

 ெகா% நவி% ேவலினா� நிலம O�வா	 $சீவ.நா.0791.4 

 த	பிய� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) ேநா9கி� சாமர $சீவ.நா.0792.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ப6 மா� ெசவி வ @ரம4திர	 $சீவ.நா.0792.2 

 இ	ப, ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) இட, 

ெகட_!ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) வ%லயா� $சீவ.நா.0792.3 

 ந	பி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ெமாழிக என நய4 Oறினா� $சீவ.நா.0792.4 

 ம4திர	 ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) நா�!	 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) எ*.7 5!வேவ ேபா% $சீவ.நா.0793.1 

 அ4தர� இவ,4த ஆழி9 கா% நில	_ெப.(நில	_ெப.) வி*ட மால� 

$சீவ.நா.0793.2 

 )4தர� )-ண ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மகளி,த	 க-K' இ*ட 

$சீவ.நா.0793.3 

 ம4த	 இ	5	 ஒJவா வா�_ெப.(வா�_ெப.) 5ல	 

காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ெகா-டா, $சீவ.நா.0793.4 

 வ. கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) ஆ�4 �'ேகா% வல9 கயா% தா8கி ெவ�றி 

$சீவ.நா.0794.1 

 �.ெகன7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) �'ளா% உ��தினா� ெமாழித% 

ேத&ேற� $சீவ.நா.0794.2 

 க3கிய வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) மாவி� தாெராலி காம,_ெப.(காம,_ெப.) 

ெபா�ேத, $சீவ.நா.0794.3 
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 படய ெசவி;	 க-K	 ப&றி நி�றி*ட அ�ேற $சீவ.நா.0794.4 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ேத, பறவ எ�பா, அவேம 

உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) எ�பா, $சீவ.நா.0795.1 

 ம-ணேத வா�_ெப.(வா�_ெப.) அ எ�பா, மன�தேத �க�த எ�பா, 

$சீவ.நா.0795.2 

 க-ணேத ெசவி அ எ�பா, கல8க_!ைற.எ�.(கல8!_வி.+அ+!ைற.எ�.!றி.) 

S% கழிய_!ைற.எ�.(கழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா9கி7 $சீவ.நா.0795.3 

 ப-ணிய வ @தி ப&றி ம-டல	 பயி&றினாேன $சீவ.நா.0795.4 

 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா'ளி_ெப.(ெகா'ளி_ெப.) வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) ஆ, உயி, 

ேம;	_ெப.எ�.(ேம�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேநமி $சீவ.நா.0796.1 

 �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி�A� ேதா&ப 

��கிய விச இ&றாகி $சீவ.நா.0796.2 

 மிக% ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இகல� தாேன 

வி28கிய சிறக,� ேதா&றி7 $சீவ.நா.0796.3 

 பக%_ெப.(பக%_ெப.) ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

பற9!	 ேதரா% காள த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ப	ெபா� ேதேர $சீவ.நா.0796.4 

 கா% அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வயிர மால ெவ-!ட 

கவி:4த_ெப.எ�.(கவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ச	 $சீவ.நா.0797.1 

 ேம% அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கவச	 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சாமர 

அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வி% ஞா- $சீவ.நா.0797.2 

 மா% உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த8க' மன	_ெப.(மன	_ெப.) கய&� 

ஒழி4த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ'ள% $சீவ.நா.0797.3 
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 ேகா% ஒ&ற9 !னி4த வாேற சில !னி4 

ஒழி4த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0797.4 

 R8கள வ @ண ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) S5ர 

அ.யினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0798.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) களி� தட8க- க-], வி4 எதி, ெகா'மி� 

எ�னா $சீவ.நா.0798.2 

 அ	 களி அரச,9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ஓ, ஒ��	 

இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) ஆக� $சீவ.நா.0798.3 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) களி7 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒ7பி� உ'ளவா� 

ஊ*.னாேன $சீவ.நா.0798.4 

 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) மன ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) த8க' நக 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா,ப	 ந9கி7 $சீவ.நா.0799.1 

 5� மன ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) த8க' ெபா� அணி கவச	 கீறி 

$சீவ.நா.0799.2 

 இ� உயி, கவ,4 த@ம இனி9 

ெகா'N	_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) உட	பினாM	 

$சீவ.நா.0799.3 

 �ன�மி� எ�பேவ ேபா% )3சர	 

பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0799.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) எறி H-.%_ெப.(H-.%_ெப.) 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சில நா-க' 

அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0800.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) எறி !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) க�ச 

ணி4த ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.0800.2 

 மா� ெநறி கா*3	 தி-ேத, கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) அ&� மறிய 

ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) $சீவ.நா.0800.3 
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 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) எறி ஆழி ஏ4தி ஒ� என உல	பி ஆ,�தா, $சீவ.நா.0800.4 

 ஆ,75 எதி, மா6_ெப.(மா6.) 

ெப�;	_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அணி 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ேபால7 $சீவ.நா.0801.1 

 ேபா,9! எதி,4தவ	 ஆ,�தா, ஆ,�தM	 

D-ட_ெப.எ�.(D-_வி.+*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ%வி% $சீவ.நா.0801.2 

 கா,9! எதி, ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) ேபால9 கணமழ கா�ற இ7பா% 

$சீவ.நா.0801.3 

 ஈ,�த !தி_ெப.(!தி_ெப.) ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) இற�சி9 !�� 

ஆ9கினாேன $சீவ.நா.0801.4 

 ம�ன,க' ெவ!-3 வி*ட மற7 பட அ2வ மா6_ெப.(மா6.) $சீவ.நா.0802.1 

 ெகா% Rன எஃகி� ந@9கி9 !னி4வி% பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) கா�ற 

$சீவ.நா.0802.2 

 மி� அவி, இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ'வா' விழி� உயி, வி28க இ�ன $சீவ.நா.0802.3 

 த�மயா% தான ந@4தி� தா�_த&.).(தா�_த&.).) விளயா3 கி�றா� 

$சீவ.நா.0802.4 

 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ேகா*3 

ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) ேகா% 

தி��_வி.எ�.(தி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) O� 

!தி_ெப.(!தி_ெப.) வாளா% $சீவ.நா.0803.1 

 ஆழ நா_ெப.(நா_ெப.) வழி� ெந��ேதா, ெகா75ளி� 

அழி4த_ெப.எ�.(அழி_வி.+4�_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) மாவி� $சீவ.நா.0803.2 

 E: !ட,9 க-ணி E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நிண� கி% 

உ3� ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) எ�5 $சீவ.நா.0803.3 

 ஊ: ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அணி4 E% 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) ஆட9 க-3 உவ4 ந9கா� $சீவ.நா.0803.4 
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 ெவளி&� உட%_ெப.(உட%_ெப.) !தி_ெப.(!தி_ெப.) ெவ'ள நில இ 

எ�பேவ ேபா% $சீவ.நா.0804.1 

 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) உகி,7 பிற: ப% ேப�க' ககள உ�சி9 O7பி 

$சீவ.நா.0804.2 

 அளி�தவ பா. ஆட9 !� ந6 ந9! ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.0804.3 

 விளி�தன க2!	 பா�	 விலா இ&�9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0804.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) விள அ�த	 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா2தி� ெந� கனி4த 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேசா&� $சீவ.நா.0805.1 

 அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) அ	 )வ மி9! ஆ8! 

அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 !மர� ஒ�னா, $சீவ.நா.0805.2 

 உடலி� ேம% தி6;	 தி-ேத, கா-டM	 ம4த, ெநFச� $சீவ.நா.0805.3 

 திட% பிள4 இ*ட எஃக	 )ம4 அம,� திற�தி� மி9கா, $சீவ.நா.0805.4 

 கடா	 திற4தி*3 வானி� களகள 

�ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.0806.1 

 படா	 திற4 ஊழி� த@யி� ப�க� கா*.யி*டா� $சீவ.நா.0806.2 

 தடா	 பிற ம75� தி-க அபர கா�திர8க' த	மா% $சீவ.நா.0806.3 

 ெகாடா	 பிற !ம67 ேபா' பிற,9! என9 ெகா�ற அ�ேற $சீவ.நா.0806.4 

 ம7பினா% ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) வ @ழா ம�னர வாலி% சீறா 

$சீவ.நா.0807.1 

 �9கி� ேத, தட9க த�னா% �ழ8கி7 பா� மா9க' காலி� $சீவ.நா.0807.2 

 ெந6�திடா9 க-K' த@யா% )*3 ந@� ஆ9கி ெந��ேதா, $சீவ.நா.0807.3 
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 ஒ9கி7 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) பா. 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ�சில உட�� 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0807.4 

 ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெதா3�தா� சில கா% !னி4த $சீவ.நா.0808.1 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ேத, மிச;	 உவ9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) 

உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ேமM	 $சீவ.நா.0808.2 

 வ- தா,7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) நி��	 மற ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ேமM	 

$சீவ.நா.0808.3 

 க-டா� ெசா64தா� கண மா6_ெப.(மா6.) 

கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0808.4 

 ப	 ெபா� 5ளக7 பம9 களியான ஈ*ட	 $சீவ.நா.0809.1 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத,� ெதாக மா9 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேசன ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) $சீவ.நா.0809.2 

 ந	ப� சில வா� 

நட9!	_ெப.எ�.(நட_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கண 

மி�சி% அ%லா% $சீவ.நா.0809.3 

 அ	ெபா� மணி7 D- அர)	 இல எ�� ந9கா� $சீவ.நா.0809.4 

 ஒவேன சில;	 ஒ�ேற உடய ஓ, களி&றி� ேமலா� $சீவ.நா.0810.1 

 அவர மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அறி4தில� எஃக	 

இ�A	 $சீவ.நா.0810.2 

 ெபாவேரா ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) எ�றா� ெபாசில மட9கி இ*டா, 

$சீவ.நா.0810.3 

 வ களி யான மீ*டா, வா'_ெப.(வா'_ெப.) பட வா8கி9 ெகா-டா, 

$சீவ.நா.0810.4 
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 ெச8க- மா% ெதழி9க7 ப*ட வல	56� வ	 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0811.1 

 ச8!வா� வ� ந	ப� ெதழி�தM	 த�க- ஆளி $சீவ.நா.0811.2 

 ெபா8கிய_ெப.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �ழ9கி% ேவழ7 

ேப6ன	 5ல	பினா% ேபா% $சீவ.நா.0811.3 

 த8! தா,_ெப.(தா,_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

தள,4 க- சா	பினாேர $சீவ.நா.0811.4 

 அவர நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) 

)&றி_வி.எ�.()&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆழியா� கடய அ�� 

$சீவ.நா.0812.1 

 கவர !டய7 ப*ட கட%_ெப.(கட%_ெப.) என9 

கல8கி_வி.எ�.(கல8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) $சீவ.நா.0812.2 

 திவர மா,ப� தி-ேத, மFஞேய �க� தா�_த&.).(தா�_த&.).) எ�� 

$சீவ.நா.0812.3 

 ஒவேரா3 ஒவ,_ெப.(ஒவ,_ெப.) Oடா 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) உடய% உ&றா, $சீவ.நா.0812.4 

 �ளி மர9கா3 ேம�4த_ெப.எ�.(ேம�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

�ழ8க% ேபா�� ம4த� $சீவ.நா.0813.1 

 ெதளி நல9 !மர, O&றி� ெதழி�தன, பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சி4தி 

$சீவ.நா.0813.2 

 ஒளி நல	_ெப.(நல	_ெப.) உ759 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ஊ, 5ன&! 

உட4தேத ேபா% $சீவ.நா.0813.3 

 களி நல ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த8க' கட%_ெப.(கட%_ெப.) பட உட4த 

அ�ேற $சீவ.நா.0813.4 

 உ�பட ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த	ம உட&றி ஒ�றாA	 இ�றி� 

$சீவ.நா.0814.1 
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 சி�படயவ,க' ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 

ெச!7பேவா எ�ன ேவ-டா $சீவ.நா.0814.2 

 ெசறி எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) ஆளி ேவழ7 ேப6ன	 ெச!�த அ�ேற 

$சீவ.நா.0814.3 

 உ�5லி ஒ��தாேன கல இன	_ெப.(இன	_ெப.) உட&றி&� அ�ேற 

$சீவ.நா.0814.4 

 ந%லவ 56;	 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) நா4தக	 பிழ� வ @ழா $சீவ.நா.0815.1 

 அ%லவ 56;	 மா4த,9!_ெப.(மா4த,_ெப.+9!_ெகா.ேவ.) அ�திர	 ஒ��	 

வாயா $சீவ.நா.0815.2 

 ெவ%வேதா !ண�தி� மி9கா, ெவ&றில வி.A	 ேவலா	 $சீவ.நா.0815.3 

 இ%லேய ெவ�றி த@ம இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மன�தினா,9ேக 

$சீவ.நா.0815.4 

 !ழ உட �க�தினா' க- ேகாண7 ேபா, 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 

$சீவ.நா.0816.1 

 மழயிட மி�னி� ெநா�தா 

மற4தன,_வி.�.(மற_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ,_பட,.ப�.) விFச 

ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) $சீவ.நா.0816.2 

 �ழ;ட� சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) ெமா� அம, 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ,�தா, $சீவ.நா.0816.3 

 விழ=ட வ @தி �H, வி7ெபா3 

மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0816.4 

 பா,மிச உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஏ�	 ப3கள	 க-3 ப&றா, $சீவ.நா.0817.1 



233 

 

 ேபா,�க9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) ெவ-ேகா3 

உ2த_ெப.எ�.(உ2_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) 

சா% ெகா' மா,பி� $சீவ.நா.0817.2 

 சீ, �க� ேதாழ, Eழ� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) திவி� 

சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) $சீவ.நா.0817.3 

 வா, �க �லயினாள மன வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59கா� $சீவ.நா.0817.4 

 ெந�9 கிழி வ9க7 ப*டா, ெந�7 ப�த%_ெப.(ப�த%_ெப.) கிட�த7 ப*டா, 

$சீவ.நா.0818.1 

 59!ழி எஃக	 நா. இ	பினா% ேபாழ7 ப*டா, $சீவ.நா.0818.2 

 ம9! இழி4 ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) மா நில� உ!9க7 ப*டா, $சீவ.நா.0818.3 

 க9 கிழி ெகா39க7 ப*டா, கல	_ெப.(கல	_ெப.) பல ந%க7 ப*டா, 

$சீவ.நா.0818.4 

 � மர7 ெபா4 ேபால �2 ெம;	 5-க' உ&றா,9! $சீவ.நா.0819.1 

 இ ம4 எ�ன ந%லா, இ2 ேச, கவள	 வ�7 $சீவ.நா.0819.2 

 ப�க� பரவ மா,பி� ெந�9 கிழி பயில� ேச,�தி $சீவ.நா.0819.3 

 Rதி மயி,� கி% !7பாய	 5!க என S9கினாேன $சீவ.நா.0819.4 

 பா, ெக2 ப	 ெபா� த�னா% ப-ணவ� உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ஆ9கி 

$சீவ.நா.0820.1 

 ஊ, ெக2 விழ= ெச� ஆ8! உ� ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

உவ7ப_!ைற.எ�.(உவ77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந%கி� $சீவ.நா.0820.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெக2 மி�A வ @சி� தனிவட	 திள9!	 மா,ப� 

$சீவ.நா.0820.3 

 ேபா, ெக2 கள�7 பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 5ல	ெபா3 ேபா9கினாேன 

$சீவ.நா.0820.4 
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 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) 

பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) த@,�தி3	 த@,�த� 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) $சீவ.நா.0821.1 

 எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேசட	 Oவி� இறF)5 

ெதா2 வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0821.2 

 ம அ� மணியி� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வல	56_ெப(வல	56_ெப.) அத� ந@, 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0821.3 

 வயக	 அளி9க_!ைற.எ�.(அளி99_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வல	56� தட9க 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.0821.4 

 கமணி அ2�திய காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கதி,� 

$சீவ.நா.0822.1 

 திமணி� ெச75 என� ெசறி4த_ெப.எ�.(ெச6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல $சீவ.நா.0822.2 

 அமணி அல	 வ	 அ	ெபா� ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா' 

$சீவ.நா.0822.3 

 ெப மண9 கிழம யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) ேப)கி�றேத $சீவ.நா.0822.4 

 நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) S� ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) !ட� 

ந%லன_!றி.வி.�.(ந%_ெப.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) $சீவ.நா.0823.1 

 ஆ� தயி, பா% ெநெயா3 அழகிதா நிற� $சீவ.நா.0823.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) திக: ேவலினா� ேவ'வி9! ஊ,ம' $சீவ.நா.0823.3 

 ேகா� ெதா�9 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ��னினா� 

$சீவ.நா.0823.4 

 வள நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வா, ெச4ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) அ6சி7 ப-.ேயா3 

$சீவ.நா.0824.1 
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 அள= அ� ச9கர7 ப-. 

ஆ,4தன_வி.�.(ஆ,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.0824.2 

 பிள= இய% பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெப� ப-. உ75 ந@, $சீவ.நா.0824.3 

 விள= அம ப-.யி� ெவ��த_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஆ8! ஓ, பா% $சீவ.நா.0824.4 

 சின� ண, �ழ= அன பலவி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கனி $சீவ.நா.0825.1 

 கன� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உழ%வன வாழ மா8 கனி $சீவ.நா.0825.2 

 என� உள கிழ8!_ெப.(கிழ8!_ெப.) கா� !ெகா3 

ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0825.3 

 சன�தினா% தக� இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெபறா தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஓ, 

பா% $சீவ.நா.0825.4 

 மரகத மணி7 ப)	 கா� ெகா'வா� !ல $சீவ.நா.0826.1 

 கவ, ப29 கா�9 !ல கனிய9 கா உற@இ $சீவ.நா.0826.2 

 இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) த ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) இல9 

கா=	 ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0826.3 

 உவ6யா�� ெசா64 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெபறா தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஓ, 

பா% $சீவ.நா.0826.4 

 ச-பக	 தமநக	 தமால	 ம%லிக $சீவ.நா.0827.1 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) க2ந@ெரா3 !வள தாமர $சீவ.நா.0827.2 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) மிச ெகாள வாச7 D� )ம 

$சீவ.நா.0827.3 

 ெகா-டவ, !ழா	 ெபாலி= உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஆ8! ஓ, பா% $சீவ.நா.0827.4 

 ஆ, ெக2 !ற3 E*3 ஆழி ேபா�றவ� $சீவ.நா.0828.1 
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 சீ, ெக2 வள மன திள� மாசன	 $சீவ.நா.0828.2 

 கா, ெக2 கட%_ெப.(கட%_ெப.) என9 

கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ%லHஉ	 $சீவ.நா.0828.3 

 பா, ெக2 ப2மர7 பறவ ஒ�தேவ $சீவ.நா.0828.4 

 க உற எ2தின, க ெநா4 ஏ3 அ�� $சீவ.நா.0829.1 

 ஐ என இ7ப ம&ற�ன ஆதலா� $சீவ.நா.0829.2 

 வயக ம8கினி% வா:ந, ம&� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) $சீவ.நா.0829.3 

 ெச� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) நம9!_பதி.ெப.(ந	_த�.ப�.+9!_ெகா.ேவ.) இசக 

எ�ன� ெச�றேத $சீவ.நா.0829.4 

 வா% அ6 க2விய வ-ண� ெச	5ன% $சீவ.நா.0830.1 

 கா% இய% இ=ளி;	 களி�	 ஆ:4 அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.0830.2 

 ேகால ந@,9 !வள;	 மர;	 D� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) $சீவ.நா.0830.3 

 ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) !!_ெப.(!!_ெப.) பா� 

தட8க' ஆனேவ $சீவ.நா.0830.4 

 உ37பன கி%கN	 உர9!	 நான�	 $சீவ.நா.0831.1 

 ெதா3�தன மால;	 !ழ;	 சா4த�	 $சீவ.நா.0831.2 

 ெகா37பவ, ெகா'பவ, வ @:�த ப% கல	_ெப.(கல	_ெப.) $சீவ.நா.0831.3 

 அ3� வி-_ெப.(வி-_ெப.) D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, 

அழகி� மி9கேத $சீவ.நா.0831.4 

 கல	_ெப.(கல	_ெப.) க2	 அரவ�	 கன ஆ9!வா, $சீவ.நா.0832.1 

 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஒலி அரவ�	 மி�சி% சீ7பவ, $சீவ.நா.0832.2 

 இல8! ெபா� கி- கிணி 

இர8!	_ெப.எ�.(இர8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஓச;	 

$சீவ.நா.0832.3 
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 உல	5 மா% உவ,9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ஒலியி� மி9கேவ $சீவ.நா.0832.4 

 �ழி வா� �%ல மால �!_ெப.(�!_ெப.) உலா	 !ழலினாN	 

$சீவ.நா.0833.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வா�� த@ெயா3 

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

வா'_ெப.(வா'_ெப.) தட9கயாA	 $சீவ.நா.0833.2 

 ஆழிவா� விரலி% காம� அ	ெபா3_ெப.(அ	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) சில க 

ஏ4த� $சீவ.நா.0833.3 

 தாழி வா�9 !வள வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- தயலா, பரவ� சா,4தா, 

$சீவ.நா.0833.4 

 இ�னிய	 �ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஈ-3 எ6 திகழ 

ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) $சீவ.நா.0834.1 

 �னின, பலாசி% ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 37பி� 

ெந� ெசா64 ேவ*ப $சீவ.நா.0834.2 

 மி� இய% கலச	 ந%ந@, ெசா64தன� வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) ஏ&றா� 

$சீவ.நா.0834.3 

 ��A5 விள8! ெவ'ளி �ள� எழ_!ைற.எ�.(எ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

�க� அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0834.4 

 இ*ட உ�த6ய	 மி�A	 எ6மணி7 ப�� ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) 

$சீவ.நா.0835.1 

 ம*3 அவி: ேகாத ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) வ�ல 

தா8க% ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0835.2 

 ெந*3 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) O4தலா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேந,வள 

��க ப&றி9 $சீவ.நா.0835.3 

 க*3 அழ% வல	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஆ� ெபா�க*.% தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஏறினாேன $சீவ.நா.0835.4 
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 ம4திர� அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) காத%_ெப.(காத%_ெப.) 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) அ	 பாவ த�ன9 $சீவ.நா.0836.1 

 க4க� சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) ேவ*ட க.வின ெநா.யி� ம&� ஓ, 

$சீவ.நா.0836.2 

 அ4தர வி)	பி% ேதவ,9! அதிபதி ஆய ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) 

$சீவ.நா.0836.3 

 இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) தன9!	 ஆகா எ�ப 

நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0836.4 

 அ. மன பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) ஆக அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

ெபா�னா% அல! ேச,�தி $சீவ.நா.0837.1 

 �. மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ2�தி� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �69 கா: 

ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) �:க9 $சீவ.நா.0837.2 

 க. மல, மால நா&றி9 க	பல விதான	 ேகாலி $சீவ.நா.0837.3 

 இ3 5க மFசி% Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மணவற 

இய&றினாேர $சீவ.நா.0837.4 

 ஐ4 ���_ெப.(���_ெப.) அ3�த ெச%வ� அமளி ���_ெப.(���_ெப.) 

இய&றி7 D	ப*3 $சீவ.நா.0838.1 

 எ4திர எழினி வா8கி இ� �க வாச� ெச75	 $சீவ.நா.0838.2 

 ச4தன� சா4த� ெச75	 த-மல, மால 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0838.3 

 இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) ந@ல� ெச75	 இளயவ, ஏ4தினாேர $சீவ.நா.0838.4 

 கட4 ெப� மணி9க� ெச	ெபா� கா)_ெப.(கா)_ெப.) அ�த*.� E:4 

$சீவ.நா.0839.1 

 மிட4 ெப� மணி9 க- பலீி மி�A சா4 ஆ&றி ெபா�னா, $சீவ.நா.0839.2 

 அட4 வ @) ஆல வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) அ6வய, ஏ4தி ஆ&ற� $சீவ.நா.0839.3 
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 தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) க-க' !வள7 D7ப� தயேலா3 ஆ3	 அ�ேற 

$சீவ.நா.0839.4 

 பF) E: பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ப)	 கதி,9 கலாப	 வ @8க� 

$சீவ.நா.0840.1 

 ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தளி,9 ேகாத ேசார9 கி-கிணி 

சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ஏ8க $சீவ.நா.0840.2 

 ம4த' காம� அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) மகளி' தி 

அனாள $சீவ.நா.0840.3 

 அ4தர� அமர, ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அமி, 

என7 பகினாேன $சீவ.நா.0840.4 

 இள�ல மணி9க- ேச7ப எ2 வி% 5வ	 ஏற9 $சீவ.நா.0841.1 

 கிள நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) அனய த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% பவளவா� 

திகழ� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேசா, $சீவ.நா.0841.2 

 வள மல,9 ேகாத த�ன வா�விடா� !ழய75%லி $சீவ.நா.0841.3 

 அளமர% இலாத இ�ப9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக� அ24தினாேன 

$சீவ.நா.0841.4 

 இ�னண	 ஒ2! நாN' இளமர9 கா= கா-பா� $சீவ.நா.0842.1 

 ெபா� அணி மா,ப� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

5!தM	 ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) ேதா�றி� $சீவ.நா.0842.2 

 �னி ஓ, ஓல ந@*.� ெதா2தன� ெபய,4 நி&ப $சீவ.நா.0842.3 

 ம�னிய !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) மரபினா� ேநா9! 

கி�றா� $சீவ.நா.0842.4 

 உ�9 கதி, ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கMழ� ஓல உல!_ெப.(உல!_ெப.) 

எ�A	 $சீவ.நா.0843.1 

 பம9 !7 பளி8கி% 5க:7 பFசி �2 அ3�த $சீவ.நா.0843.2 
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 தி மி9! உட� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) திற%_ெப.(திற%_ெப.) சாமி 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கா-க $சீவ.நா.0843.3 

 அம அற� இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஆக என 

வி3�ேத� $சீவ.நா.0843.4 

 த�தெயா3 வ @ண மன, தா	 ெபா ேதா&ப $சீவ.நா.0844.1 

 ெமா��த கல ந	பி �கி: �லய இச ெவ%ல $சீவ.நா.0844.2 

 வ�த கதி, ேவலி� வலியா,9! உ6ய' எ�ன� $சீவ.நா.0844.3 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) க64 ஆ8!9 ெகா.யா� ெச விள�தா� 

$சீவ.நா.0844.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) தா,9 !6சி% 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத, ேம% 

$சீவ.நா.0845.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

சிலயி� வாளி மழ Hவி $சீவ.நா.0845.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

!தி_ெப.(!தி_ெப.) ேவழ�ட� �:க $சீவ.நா.0845.3 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) தான விளயா.ய	 

ேக*ேட� $சீவ.நா.0845.4 

 வ4 தர� Oறிய இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வா� ெமாழி;	 அ�றி 

$சீவ.நா.0846.1 

 �4 வர� ெமாழி4த ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) �&�	 வக நா.7 

$சீவ.நா.0846.2 

 ப4 5ட பாணி என7 பா;	_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

கலி மா� ேத, $சீவ.நா.0846.3 

 எ4த திற	_ெப.(திற	_ெப.) ��ன	 உண,4 இ�னண	 வி3�ேத� 

$சீவ.நா.0846.4 
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 எ'Nந,க' சாய என ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0847.1 

 ெவ'ளி மல �2	 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இக% ஏ�தி9 $சீவ.நா.0847.2 

 க' ெச� மல, மா,ப� உ� கா75_ெப.(கா75_ெப.) இக:த% இ�றி 

$சீவ.நா.0847.3 

 உ'N ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) எ	 உண,�தி அ�றி உள ேவ-டா 

$சீவ.நா.0847.4 

 ஆ	 ெபா'க' ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ 

யா,9!	 அழி9க ஒ-ணா7 $சீவ.நா.0848.1 

 ேபா	 ெபா'க' 

ேபா!	_ெப.எ�.(ேபா_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_ெப.எ�.!றி.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அவ ெபாறியி� வக வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) $சீவ.நா.0848.2 

 ேத	 5னல ந@,9 கடM	 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

தர% இ�ேற $சீவ.நா.0848.3 

 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) யா� மழ 

ேவ-._வி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அறியாேத 

$சீவ.நா.0848.4 

 ம� ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) மாம� அ. மகி:4 திச 

வண8கி_வி.எ�.(வண8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0849.1 

 அ�பி� அகலாதவன வி3� 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாத9! $சீவ.நா.0849.2 

 இ�ப நில� இய�ற ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) இவ இவ 

R	_தி6.(R	_��.ஒ.) ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $சீவ.நா.0849.3 

 த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) என� 

ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சாமி ெகா3�தாேன $சீவ.நா.0849.4 
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 !8!ம�	 ச4தன�	 O*. இ3 ெகா.யா $சீவ.நா.0850.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க- இள�லயி� மிச 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) விளயா.9 $சீவ.நா.0850.2 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) உ- மல,9 ேகாதெயா3 

!சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசM	 வழிநா' $சீவ.நா.0850.3 

 அ8க- நக,7ப*ட ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெமாழிவா	 

$சீவ.நா.0850.4 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) அ� றவி� மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) கட=ள, சி4த ேபால 

$சீவ.நா.0851.1 

 மா) அ� வி)	பி� ெவ�ேயா� வடதிச அயண	 ��னி $சீவ.நா.0851.2 

 ஆ) அற 

நட9!	_ெப.எ�.(நட_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

நாN' ஐ8 கண9 கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) வகி7 $சீவ.நா.0851.3 

 பாசற7 ப6= த@,9!	 ப8!னி7 பவ	_ெப.(பவ	_ெப.) ெச�தா� 

$சீவ.நா.0851.4 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அணி மகளி,_ெப.) 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ண, மல,9 ெகா	ப, 

ெகா	பி� $சீவ.நா.0852.1 

 ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ேபால வ-3	 அட4தன அளியி&! ஒ%கி 

$சீவ.நா.0852.2 

 ஊ.ய மகளி,_ெப.) ேபால ஒசி4தன ஊட% த@,9!	 $சீவ.நா.0852.3 

 ேசட6� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 5%லி� 

சி�5ற	 தழ@இய_ெப.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 	பி $சீவ.நா.0852.4 

 நான	 ம-ணிய ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மண ம8கய, $சீவ.நா.0853.1 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபா�� இனிதா� விர நாறிய $சீவ.நா.0853.2 
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 கான	_ெப.(கான	_ெப.) கா: அகிேல கம: க-ணிய $சீவ.நா.0853.3 

 ேவனிலா&! வி4 எதி, ெகா-டேத $சீவ.நா.0853.4 

 ெகா	ப, இ� !யி%_ெப.(!யி%_ெப.) O�9 !ட வாவி;' $சீவ.நா.0854.1 

 	பி வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) H வழி யா: 

ெசய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0854.2 

 ெவ	5 ேவ*க வி	பிய_ெப.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேவனி%_ெப.(ேவனி%_ெப.) வ4 $சீவ.நா.0854.3 

 உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) ந@' ற9க� இய%5_ெப.(இய%5_ெப.) ஒ�தேத 

$சீவ.நா.0854.4 

 நாக ந- மல, நா� க.நக, $சீவ.நா.0855.1 

 ஏக இ�ப� இராச 5ர�தவ, $சீவ.நா.0855.2 

 மாக	 ந4 மண	_ெப.(மண	_ெப.) கம: யா&� அய% $சீவ.நா.0855.3 

 ேபாக	 ேமவின, Dமர9 காவிேன $சீவ.நா.0855.4 

 �ழவ	 க- யிலாத � நக, $சீவ.நா.0856.1 

 விழ= ந@, விளயா*3 வி7பினா% $சீவ.நா.0856.2 

 ெதா2வி% ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேதாம� ேகவல9 $சீவ.நா.0856.3 

 கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) � எயி% ேபா% கிள,=&றேத $சீவ.நா.0856.4 

 வ'ள ந@, அரம8கய, அ8 கயா% $சீவ.நா.0857.1 

 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) Oர� திமி,4 உ!� இ*ட சா4 $சீவ.நா.0857.2 

 அ'ளலா� அ. யான இ29கின $சீவ.நா.0857.3 

 ெவ'ள ந@, வள ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) �ர�றேவ $சீவ.நா.0857.4 

 ந@4	 நி�தில ஊ,தி நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ம75_ெப.(ம75_ெப.) 

$சீவ.நா.0858.1 
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 ஏ4 கFசிக வய	 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) 

$சீவ.நா.0858.2 

 ேபா4 கா� ெபா� சிவிக ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ேபாதக	 $சீவ.நா.0858.3 

 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) மால9 !ம67 பி.9 !ழா	 $சீவ.நா.0858.4 

 ஏ�வா, ஒலி ஏ&�மிேனா என9 $சீவ.நா.0859.1 

 O�வா, ஒலி ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) !ல4 வ @:4 $சீவ.நா.0859.2 

 ஆறி� ஆ,75 ஒலி அ	 சில	பி� ஒலி $சீவ.நா.0859.3 

 மா� ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, மா9 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) ஒ�தேவ $சீவ.நா.0859.4 

 ெபா� ெச� ேவ��தல7 D ம ம-டல	 $சீவ.நா.0860.1 

 மி� ெச� ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட பி�ச	 மிட4 ஒளி $சீவ.நா.0860.2 

 எ� ெச�ேகா எ�� இ64த இழ நிலா $சீவ.நா.0860.3 

 ம� ெச� மா- நக, வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) வி*.*டேத $சீவ.நா.0860.4 

 தி4 சாமர வ @)வ ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

$சீவ.நா.0861.1 

 �64த ெமா� திர ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க $சீவ.நா.0861.2 

 564த தாம8க' ஆக அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) D4க' $சீவ.நா.0861.3 

 வி64 வானி� விதானி�த ஒ�தேத $சீவ.நா.0861.4 

 ேசால E: வர� H8! அவி� திர' $சீவ.நா.0862.1 

 மால ஊ,திக' வய	 இவ&� இட� $சீவ.நா.0862.2 

 சீல9! அFசி ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ேபாதக	 ெச%வன $சீவ.நா.0862.3 

 ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) நிர�தன ேபா�றேவ 

$சீவ.நா.0862.4 



245 

 

 வழ8! வ8க9 கலி8க9 கடக�	 $சீவ.நா.0863.1 

 அ28!	 மா4த,9!_ெப.(மா4த,_ெப.+9!_ெகா.ேவ.) அணிகல7 ேபழ;	 

$சீவ.நா.0863.2 

 தழ8! ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ம� த-3	 தல� தல9 $சீவ.நா.0863.3 

 !ழ8க% மால;	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

விர4தேவ $சீவ.நா.0863.4 

 வாச ெவ-ெண;	 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி, சா4த�	 $சீவ.நா.0864.1 

 D) )-ண�	 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ.சிM	 

$சீவ.நா.0864.2 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ%ேபாக9 கல7ப;	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.0864.3 

 மா) இ% மாசன	 வாயி%_ெப.(வாயி%_ெப.) ம3�தேவ $சீவ.நா.0864.4 

 பாட%_ெப.(பாட%_ெப.) ஓச;	 ப- ஒலி ஓச;	 $சீவ.நா.0865.1 

 ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ஓச;	 ஆ,75 ஒலி ஓச;	 

$சீவ.நா.0865.2 

 ஓட யான உர&� ஒலி ஓச;	 $சீவ.நா.0865.3 

 ஊ3 ேபா� உய, வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல!_ெப.(உல!_ெப.) உ&றேவ 

$சீவ.நா.0865.4 

 D9க' ந@, விள யா.ய ெபா� உல!_ெப.(உல!_ெப.) $சீவ.நா.0866.1 

 ஓ9க	 ந@' வி)	5 ஊ3 அ�� ஒ� என $சீவ.நா.0866.2 

 வ @9க மா நக, வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா�� 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.0866.3 

 மா9க' மா9கட% ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) அ3�தேத $சீவ.நா.0866.4 



246 

 

 மி�A வா'தட	 க-ணிய, ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல� $சீவ.நா.0867.1 

 �A வா*ட	 தணி�தலி� H நிற� $சீவ.நா.0867.2 

 அ�ன வா*ட� அணி மல,7 D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) $சீவ.நா.0867.3 

 எ�ன வா*ட�	 இ�றி� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ�தினா, $சீவ.நா.0867.4 

 அ' உட9 !வள9 கய	_ெப.(கய	_ெப.) 

ந@.ய_ெப.எ�.(ந@3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0868.1 

 க' உட9 க2ந@,7 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) ப*ட�	 $சீவ.நா.0868.2 

 5'_ெப.(5'_ெப.) உட9 கனியி� ெபாலி ேசால;	 $சீவ.நா.0868.3 

 உ' உட7 ெபாலிவி&� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா% 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0868.4 

 ெச	5ற9 கனி வாழ;	 ேத�ெசா6 $சீவ.நா.0869.1 

 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) உற7 ப2�தி*டன ேகாழர $சீவ.நா.0869.2 

 வ	5ற9 கனிமா� ெதா3 வா, )ள7 $சீவ.நா.0869.3 

 ப	 5ற7 பலவி&� ஒபா% எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0869.4 

 க'ள வானர�	 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) Zக�	 $சீவ.நா.0870.1 

 'N	 மாெனா3 ேவழ� ெதா!தி;	 $சீவ.நா.0870.2 

 ெவ'ள அ�ன�	 ேதாக;	 ேவ�4 அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.0870.3 

 உ'N	_ெப.எ�.(உ'N_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா4தர 

உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) 5க&�ேம $சீவ.நா.0870.4 

 ேகா9கண	 ெகாதி� ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) என $சீவ.நா.0871.1 

 ேநா9! அண8! அனயா, Rக,= எ�தலி� $சீவ.நா.0871.2 

 தா9! அண8! உற;	 தட	_ெப.(தட	_ெப.) தாமர7 $சீவ.நா.0871.3 
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 D9கண	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) ப*ட ேபா�றேத $சீவ.நா.0871.4 

 Oற7 ப*ட அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) ெகா�	 மல,9 காவக	 $சீவ.நா.0872.1 

 ஊறி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி� ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ம ஆ, 

மண	_ெப.(மண	_ெப.) $சீவ.நா.0872.2 

 நாறி_வி.எ�.(நா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) மல, 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) $சீவ.நா.0872.3 

 ேதறி� ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) கய	_ெப.(கய	_ெப.) 59க ேபா�றேத 

$சீவ.நா.0872.4 

 காவி% க-ட� திர வள� ஆயிட $சீவ.நா.0873.1 

 ேமவி வி-ணவ,_ெப.(வி-ணவ,_ெப.) ம8கய, ேபா�� த	 $சீவ.நா.0873.2 

 Dவ;	 கிளி;	 மிழ&ற7 5!4 $சீவ.நா.0873.3 

 ஆவி அ	 கிலா, அம,4தா,கேள $சீவ.நா.0873.4 

 ெபௗவ ந@,7 பவள9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ேபா%பவ' $சீவ.நா.0874.1 

 ெமௗவ% அ	 !ழலா' )ரமFச6 $சீவ.நா.0874.2 

 ெகாJவ அ	 கனி வா�9 !ணமால ேயா3 $சீவ.நா.0874.3 

 எJவ	_ெப.(எJவ	_ெப.) த@,4 இ4தா' இ Oறினா' $சீவ.நா.0874.4 

 Hம	 E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) H� கி% ஏ4 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.0875.1 

 தாம	 E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ%தட	 

க-ணினா' $சீவ.நா.0875.2 

 நாம	 E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந%Rத% ந@*.னா' 

$சீவ.நா.0875.3 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க- 

ஒளி, )-ணேம $சீவ.நா.0875.4 
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 )-ண	 எ�ப ஓ, ேப, ெகா3 ேசா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.0876.1 

 வ-ண மால R)75 வ�வா� $சீவ.நா.0876.2 

 எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ4தன O� இவேயா 

என $சீவ.நா.0876.3 

 ந-ணி_வி.எ�.(ந-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மாலய ந9கன' 

எ�பேவ $சீவ.நா.0876.4 

 ப	 ெபா� ந@' உல!_ெப.(உல!_ெப.) அ�றி7 இ7பா,மிச $சீவ.நா.0877.1 

 இ	ப, எ� )-ண	 ஏ�7ப உள எனி% $சீவ.நா.0877.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� பாவ அ�னா�_ெப.(அ�ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) 

ெச75 ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என9 $சீவ.நா.0877.3 

 ெகா	பனாN	 ெகாதி�9 Oறினா' $சீவ.நா.0877.4 

 )-ண	 ேதா&றன	 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) ஆடல	 

$சீவ.நா.0878.1 

 எ- இ% ேகா. ெபா� ஈ	 ெவ�றா&! என $சீவ.நா.0878.2 

 வ-ண வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ஏழய, த	�ேள $சீவ.நா.0878.3 

 க- அ&றா, கம: )-ண�தி� எ�பேவ $சீவ.நா.0878.4 

 ம%லிக மால மண	_ெப.(மண	_ெப.) கம: வா,!ழ% $சீவ.நா.0879.1 

 ெகா%லிய% ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க-ணிய, 

O.� $சீவ.நா.0879.2 

 ெசா% இச ேம	ப3 )-ண உற:�சி;' $சீவ.நா.0879.3 

 ெவ%வ E என ேவ-._வி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வி3�தா, $சீவ.நா.0879.4 

 இ*.டயா, இ ம8கய, ஏ4 ெபா� $சீவ.நா.0880.1 

 த*3 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ	கி% �. அத� பின, 

$சீவ.நா.0880.2 
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 ெந*3 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@45 ெச�றன, தாமர 

$சீவ.நா.0880.3 

 ெமா*3 அன ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) �ல ெமா� !ழலாேர $சீவ.நா.0880.4 

 சீ,த8! ெச	ெபா� ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ம%லிக மால ேச,4 $சீவ.நா.0881.1 

 வா,த8! ப	ெபா� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ம4த, க9 கா*ட ம4த, 

$சீவ.நா.0881.2 

 ஏ,த8! )-ண	 இவ&றி� நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ேவ-.�_நி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ெவ	ேபா,9 $சீவ.நா.0881.3 

 கா,த8! வ-க9 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) கா-மி� 

எ�றா, $சீவ.நா.0881.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) மி�A வ- க வ. S% கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேக'வி 

ம4த, $சீவ.நா.0882.1 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) மி�A வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) கழலா� தன� 

Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம&ற7 $சீவ.நா.0882.2 

 D- மி�A மா,ப� ெபாலி4 ஆ8! இ4தா� வி)	பி% $சீவ.நா.0882.3 

 ேகா' மி�A	 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) E: !ளி, மாமதி� ேதா&ற	 ஒ�ேத 

$சீவ.நா.0882.4 

 காள சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) க*.ய8 காரன� $சீவ.நா.0883.1 

 ேதாள ஈ,4திடேவ ணி=&ற ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) $சீவ.நா.0883.2 

 வாள வJவிய க-ணிய, வா, கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) $சீவ.நா.0883.3 

 தாள ஏ�5 த	 !ற ெச7பினா, $சீவ.நா.0883.4 

 )-ண	 ந%லன_!றி.வி.�.(ந%_ெப.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) E:4 

அறி4 எ8கN9! $சீவ.நா.0884.1 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) O� அ.ேய	 !ற எ�றM	 $சீவ.நா.0884.2 
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 க-ணி% க-3 இவ ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.0884.3 

 வ-ண மாலயின @, என9 Oறினா� $சீவ.நா.0884.4 

 ம&� இ	 மா நக, மா4த,க' யாவ	 $சீவ.நா.0885.1 

 உ&� நாறி;	 க-3	 உண,4 இவ $சீவ.நா.0885.2 

 ெபா&ற )-ண	 என7 5க:4தா,_வி.�.(5க:_வி.+4�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) 

ந	பி $சீவ.நா.0885.3 

 க&ற	 அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) த8கெளாேட ெகாேலா 

$சீவ.நா.0885.4 

 ஐயேன அறி;	_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ	_பட,.ஒ.) என 

வ4தன	_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ	_த�.ப�.) 

$சீவ.நா.0886.1 

 ெபா� அ அ�றி7 5லம RK9கி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.0886.2 

 ெநா�தி% ேத,4 உர S% கட%_ெப.(கட%_ெப.) எ�� த	 $சீவ.நா.0886.3 

 கயினா% ெதா2தா, கம: ேகாதயா, $சீவ.நா.0886.4 

 ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) )-ண	 இவ இவ&றி% சிறி $சீவ.நா.0887.1 

 அ%ல )-ண	 அத&! எ�ன எ�றிேர% $சீவ.நா.0887.2 

 5%M ேகாடய ெபா&5 உட7 DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) )-ண	 $சீவ.நா.0887.3 

 அ%ல சீத	 ெச� கால�தி� ஆயேவ $சீவ.நா.0887.4 

 வார	 ப*3ழி� த@ய=	 ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ஆ	 $சீவ.நா.0888.1 

 த@ர9 கா�4ழி ந%ல=	 த@ய ஆ	 $சீவ.நா.0888.2 

 ஓ	 வய� இய&க அ�ேறா எனா $சீவ.நா.0888.3 

 வ @ர ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க-ணி விள	பினா' 

$சீவ.நா.0888.4 
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 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

உண,�திய_ெப.எ�.(உண,��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� அலா% 

$சீவ.நா.0889.1 

 வ'ள% ந@8க7 ெபறா� வள�ேத� என9 $சீவ.நா.0889.2 

 க' ெச� ேகாதயினா� க6 ேபா9கினா% $சீவ.நா.0889.3 

 ெத'ளி ெநFசி% ெதளிக என� ெச7பினா� $சீவ.நா.0889.4 

 க-ணி� மா4த	 க- இமயா,கN	 $சீவ.நா.0890.1 

 எ-ணி� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ெசா% இக4 அறிவா, இல 

$சீவ.நா.0890.2 

 ந-K த@	ெசா% நவி�ற_ெப.எ�.(நவி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

5'_ெப.(5'_ெப.) ஆதியா $சீவ.நா.0890.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ந@9கி� அஃ ஒ*3வ% 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) எ�றா' $சீவ.நா.0890.4 

 காவி% வா:பவ, நா%வ, உள, க6 $சீவ.நா.0891.1 

 ேபாவ, ெபா� அனயா� என9 க ெதா2 $சீவ.நா.0891.2 

 ஏவ% எ	 ெபமா� ெசா�னவா� எ�றா' $சீவ.நா.0891.3 

 ேகாவ நி�தில	 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) 

அனா' $சீவ.நா.0891.4 

 ம8க ந%லவ, க-K	 மன�	 ேபா�� $சீவ.நா.0892.1 

 எ8!	 ஓ. இட�	 )	5கா' $சீவ.நா.0892.2 

 வ-3கா' மகி: ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இன8கா' ம $சீவ.நா.0892.3 

 உ-3 ேத9கி3	 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மிஞV&� ஈ*ட8கா' 

$சீவ.நா.0892.4 

 ேசால மFஞ )ரம த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) )-ண�	 $சீவ.நா.0893.1 

 மால எ�A	 மடமயி% )-ண�	 $சீவ.நா.0893.2 
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 சால ந%லன_!றி.வி.�.(ந%_ெப.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) த	�N	 

மி9கன $சீவ.நா.0893.3 

 ேகால	 ஆக9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

உ-மி� என� ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.0893.4 

 வ-ண வா, சில வ'ள% 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆயிட $சீவ.நா.0894.1 

 வி-ணி% Hவி இ*டா� வ4 வ @:4தன $சீவ.நா.0894.2 

 )-ண ம8க )ரமய மாலய $சீவ.நா.0894.3 

 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கவ,4 உ-டேவ $சீவ.நா.0894.4 

 த�	 ந@,7 பவள� உற நி�தில	 $சீவ.நா.0895.1 

 வ�த ேபா% ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) வ, வாயின @, $சீவ.நா.0895.2 

 ஒ�தேதா என ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

R	_தி6.(R	_��.ஒ.) ந8கமா,9! $சீவ.நா.0895.3 

 உ�� உரமி� இJவ-ண	 என� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0895.4 

 ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) ெதளி� நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) 

ெகாள @இ9 $சீவ.நா.0896.1 

 ேகால	 ஆக எ2திய_ெப.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா% 

!லா� $சீவ.நா.0896.2 

 ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) 

வி&!	_ெப.எ�.(வி%_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

5வ� ந8க க- $சீவ.நா.0896.3 

 ேபாM	 ேவலவேன 5க:4ேத� எ�றா' $சீவ.நா.0896.4 
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 ேசால அ	 )	பி� )-ண	 

ேத&றிய_ெப.எ�.(ேத&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதா�ற% த�ன 

$சீவ.நா.0897.1 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ஐய	 ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க-ணா, ெதா2தன, விர4 ேபாகி $சீவ.நா.0897.2 

 மால9! ெவ�றி Oற மழ இ.75-3 ஓ, நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.நா.0897.3 

 ஆலய� அ28கி ஆ8! மFச6 அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) உ&றா' 

$சீவ.நா.0897.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) அ	 கதி, ெச&� உழ9க7ப*ட $சீவ.நா.0898.1 

 ப8கய7 ப3 ஒ� உள பாவா� $சீவ.நா.0898.2 

 ந8க எ�ெனா3 உரயா� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஒ%ேல 

$சீவ.நா.0898.3 

 இ8க- எ�� அ. வ @:4 இர4தி*டா' $சீவ.நா.0898.4 

 மா&ற	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உரயா' மழ வ'ள% எ� $சீவ.நா.0899.1 

 ஏ&ற )-ண�த ஏ&பில எ�ற ெசா% $சீவ.நா.0899.2 

 ேதா&� வ4 எ� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) அ. க ெதாழ $சீவ.நா.0899.3 

 ேநா&ப% ேநா&றன ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என ஏகினா' $சீவ.நா.0899.4 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மாநக, க�னிய, E: தர9 $சீவ.நா.0900.1 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) அடய9 க. மல,9 

$சீவ.நா.0900.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந@ல9 க- க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந&றா�9! 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) $சீவ.நா.0900.3 

 க�னி9! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) க�னிய, 

Oறினா, $சீவ.நா.0900.4 
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 க-க' ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கல7பின 

ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) $சீவ.நா.0901.1 

 ெப-க' ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) விடா பிற 

ெச&ற	 எ�� $சீவ.நா.0901.2 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) கணா' அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) த4த9!7 

$சீவ.நா.0901.3 

 ப- ெகா' ேதெமாழியா% பய9 Oறினா' $சீவ.நா.0901.4 

 வி-ணி% தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) வில9!த% ேமயினா, $சீவ.நா.0902.1 

 எ-ண	 R	_தி6.(R	_��.ஒ.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) எ-ண	 ம&� யா 

எனி% $சீவ.நா.0902.2 

 க-ணி� ஆடவ,9 காணிA	 ேக*பிA	 $சீவ.நா.0902.3 

 உ-ணேல� இனி எ�� உர யா.னா' $சீவ.நா.0902.4 

 இ�� ந@, விளயா*.A' ஏ4திழ $சீவ.நா.0903.1 

 ெதா�� )-ண�தி% 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ�பா3 

$சீவ.நா.0903.2 

 இ�� எ� ஆவி9! ஓ, O&ற	 என நயா $சீவ.நா.0903.3 

 நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ந@ல9 க- நி�தில	 

சி4தினா' $சீவ.நா.0903.4 

 ப*ட எ� ந8க9! எ�ன7 பாசிழ7 ப)	 ெபா� அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.0904.1 

 ம*3 அவி: ேகாத )-ண	 மாலேயா3 இகலி� ேதா&றா' $சீவ.நா.0904.2 

 க*3 அவி: க-ணி ந	பி சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) திற�தி% கா�4தா' 

$சீவ.நா.0904.3 
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 அ*3	 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அல8க% மா,ப அ ப*ட அறிேமா எ�றா' 

$சீவ.நா.0904.4 

 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ெகா' களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபால7 ப6= வி*3 

உயி,� எ� பாவ $சீவ.நா.0905.1 

 உ'ளிய ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ம&� அஃேத% ஓ ெப6 உவ7ப9 

ேக*ேட� $சீவ.நா.0905.2 

 வ' இத:9 ேகாத ம&� நகெரா3	 க.;ேமA	 $சீவ.நா.0905.3 

 ெவ'ள ந@' நிதியி� இ�ேன 

ேவ-.ய_ெப.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) விள7ப% எ�றா� 

$சீவ.நா.0905.4 

 இ�ன ஓ, கால� இ�னா�_ெப.(இ�ன�_ெப.+ஆ�_பட,.ஒ.) ஒமக' 

இ�ன ஒ�றி&! $சீவ.நா.0906.1 

 இ�ன ஓ, இட�தி� எ%ல ஆ' க.4 ஒ2கினா' ேபா% $சீவ.நா.0906.2 

 இ�ன ஓ, நக6% எ�றா8! எ� ெபய, 

நி&க_விய8.வி.�.(நி%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) ேவ-3	 $சீவ.நா.0906.3 

 இ�ன ஓ, ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) த	ேமா எ�� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏகினாேன 

$சீவ.நா.0906.4 

 வயக	 ���	 

வி&!	_ெப.எ�.(வி%_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) ஏ4தி� $சீவ.நா.0907.1 

 ெச�கழ% ம�ன&! உ��� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) !ற ெச7பேலா3	 

$சீவ.நா.0907.2 

 ஐ என ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஏவ ஆ' வழ9! 

அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�ப $சீவ.நா.0907.3 

 க5ன பாவ எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) கதி, �ல ஆ9கினாேன $சீவ.நா.0907.4 
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 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) கால	_ெப.(கால	_ெப.) 

!�கிA	 சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) $சீவ.நா.0908.1 

 ெபா� F) ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ெபா4தி� ெபா4க $சீவ.நா.0908.2 

 அ�றி எ� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) யா, அழி7பா, எனா $சீவ.நா.0908.3 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) சி4தய' 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஒ38கினா' $சீவ.நா.0908.4 

 இ�ப9 காரண	 ஆ	 விளயா*.A' $சீவ.நா.0909.1 

 �ப9 காரணமா�� ற7பி�தி3	 $சீவ.நா.0909.2 

 எ�பேத நின4 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) மல, மால த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

$சீவ.நா.0909.3 

 அ�பினா% அவலி� அ2தி*டா' $சீவ.நா.0909.4 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) அ	 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) 

ஆ.ய_ெப.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

மல, $சீவ.நா.0910.1 

 வ-ண வா, தளி,7 பி-.யினா� அ.9! $சீவ.நா.0910.2 

 எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ஏ4 ெபா� தாமர $சீவ.நா.0910.3 

 வ-ண மா மல, ஏ&றி வண8கினா' $சீவ.நா.0910.4 

 ஆச மா9கெளா3 அ4தண,_ெப.(அ4தண,_ெப.) 

ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என $சீவ.நா.0911.1 

 மாச மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ஆடலி� 

$சீவ.நா.0911.2 

 மீச ந@' வி)	பி% தல� ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஓ, $சீவ.நா.0911.3 

 ஓசயா% சன	 ஒ'நிதி உ-டேத $சீவ.நா.0911.4 
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 மகர ெவ% ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ம4தன வா*.ய $சீவ.நா.0912.1 

 சிகர� ெசJவர� த@ நிற7 ெபா� எயி% $சீவ.நா.0912.2 

 நிக, இ% ேநமித� ந@' நக,9! ஆ! எனா $சீவ.நா.0912.3 

 நகர	 நா% இ ேகா. நய4தேத $சீவ.நா.0912.4 

 உவா �த% இரவல,9! உடம உ��தவ, $சீவ.நா.0913.1 

 கவா� �த% O7பிய கனக மாழயா% $சீவ.நா.0913.2 

 தவா வின அட கர தய8!_வி.(தய8!_வி.) சி4த ந@, $சீவ.நா.0913.3 

 அவா எA	 உட கட%_ெப.(கட%_ெப.) அட9க7 ப*டேத $சீவ.நா.0913.4 

 சீ, அரவ� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஏ4	 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சீற. 

$சீவ.நா.0914.1 

 யா, அரவ9 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ஆடவ ேரா3	 $சீவ.நா.0914.2 

 ேபா, அரவ9 கள	 ேபா�� ெபா�னா, 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) $சீவ.நா.0914.3 

 ந@, அரவ	 விள�தா, நிக, இ%லா, $சீவ.நா.0914.4 

 கா, விளயா.ய மி� அனயா, கதி, $சீவ.நா.0915.1 

 வா, விளயா.ய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல ம4த, $சீவ.நா.0915.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) விளயா*ெடா3 த8!5 

ெபா8கிய_ெப.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0915.3 

 ந@, விளயா*3 அணி நி�றத அ�ேற $சீவ.நா.0915.4 

 விடா9 களி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உண 

வி64த_ெப.எ�.(வி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாதய, $சீவ.நா.0916.1 

 படா9 களி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல 

பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி-ட தா,9 $சீவ.நா.0916.2 

 கடா9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) எ�:_ெப.(எ�:_ெப.) வலி9 காள 

சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) $சீவ.நா.0916.3 
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 அடா9 களியவ, ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) காண ஏகினா� $சீவ.நா.0916.4 

 ஒ�ேற உயிர உடய,ீ ஒவி7 ேபாமி� 

இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) க- $சீவ.நா.0917.1 

 அ�ேற O&ற	 ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அளா ஆவி 

ேபா:வ $சீவ.நா.0917.2 

 எ�ேற கல;	 சில	5	 இர8க_!ைற.எ�.(இர8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

இன வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஆ,7ப7 $சீவ.நா.0917.3 

 ெபா� ேதா� ெகா.யி� நட4 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) ேச,பவள9 கா-மி� 

$சீவ.நா.0917.4 

 அழ% ெச� தட�' மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) அல8க% மால அதன 

$சீவ.நா.0918.1 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ெச� ந@, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஈ,7ப 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- இணயி� ேநா9கி9 $சீவ.நா.0918.2 

 !ழ;	 DK	 நாK	_ெப.எ�.(நாK_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா2ந� உவ7ப_!ைற.எ�.(உவ77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அணிக எ�� 

$சீவ.நா.0918.3 

 இழ ெகா' 5னM9! ஈ;	 இளேயா' நிலம கா-மி� $சீவ.நா.0918.4 

 ேகால ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- மகளி,_ெப.) 

O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இ7ப7 $சீவ.நா.0919.1 

 பலீி மFஞ ேநா9கி7 ேபட மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) எ�� 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0919.2 

 ஆலி� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 5%லி அ�ம 

க-3 நாணி� $சீவ.நா.0919.3 
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 ேசால ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நட9!	_ெப.எ�.(நட_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேதாக 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) கா-மி� $சீவ.நா.0919.4 

 மி� ஒ75 உடய ப	 D- ந@' வ @ழ9 

காணா'_வி.�.(கா-_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0920.1 

 அ�ன7 ெபடேய ெதா2ேத� அ�ன ெகா.ய' க-டா� $சீவ.நா.0920.2 

 எ�ன அ.ம ேவ-.�_நி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) நா.� தா எ�� 

இறFசி7 $சீவ.நா.0920.3 

 ெபா� அ	 ெகா	பி� நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) 

ெபாலிவி� வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) கா-மி� $சீவ.நா.0920.4 

 Hம	 கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேகாத 

ெதா3�த ய6 �லயா� $சீவ.நா.0921.1 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கீத	 பாலா� )ர4 திற�தி� 

ஊ*.9 $சீவ.நா.0921.2 

 காம9 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) வள,7ப9 கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) 5னM' 

ந@8கி7 $சீவ.நா.0921.3 

 D ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெபாழிM9! இவ,வா� 5க&சி கா-மி� 

இனிேத $சீவ.நா.0921.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ	 பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) மணயி% கன ெபா� 

கயி&றி% கா�ெபா� $சீவ.நா.0922.1 

 மட%_ெப.(மட%_ெப.) அ	 க�கி� ஊச%_ெப.(ஊச%_ெப.) மட4த 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

Rட8கி_வி.எ�.(Rட8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0922.2 

 நடல ந3வி� மகளி,_ெப.) S9க7 ப64த கா)_ெப.(கா)_ெப.) $சீவ.நா.0922.3 

 விடலி% வி)	பி� மி� ேபா% மி�னி வ @:வ கா-மி� $சீவ.நா.0922.4 

 நான ந@6% கல4 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா' D	 ப*3 

ஒளி7ப_!ைற.எ�.(ஒளி77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0923.1 
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 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

விள8கி_வி.எ�.(விள8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெவளி7 ப*டத&! 

நாணி $சீவ.நா.0923.2 

 மான மகளி,_ெப.) ேபால மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகலக' ேபசா� $சீவ.நா.0923.3 

 தான	 த2வி9 கிட7ப� ெச%ேவா' த�ம கா-மி� $சீவ.நா.0923.4 

 த@	பா% பசியி� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெசJவா�� சி� ப8 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0924.1 

 ஓ	5 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ந@, !டய ஒழி9!	 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) 

நா.7 $சீவ.நா.0924.2 

 பா	பா% எ�ன ெவவி7 ப	ெபா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) கழல9 

$சீவ.நா.0924.3 

 கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) ஏ, ேதாளி ந38கி9 கர ேச,பவள9 கா-மி� 

$சீவ.நா.0924.4 

 ண இ% ேதாக மFஞ ஈய&! இவ	 வக ேபா% $சீவ.நா.0925.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ, வள ேச, ��க வலA	 இடA	 ேபா9கி 

$சீவ.நா.0925.2 

 இண இ% ேதாழிமா,க' இ�மா% இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

எ�� இர8க_!ைற.எ�.(இர8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0925.3 

 அணி ஆ, ேகாத D	ப4 ஆ3	 அவள9 கா-மி� $சீவ.நா.0925.4 

 திவி� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) ஒ�தி_ெப.(ஒ�தி_ெப.) 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகால	 கா-பா� 

$சீவ.நா.0926.1 

 !தி� கிலி� உறய9 ெகா2	 ெபா� விரலி� 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0926.2 

 அரவ	 �&�	 வி28கி உமி2	 ெபா2தி� மதி ேபா�� $சீவ.நா.0926.3 



261 

 

 உவ� ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) கணா. கா-மி� 

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

$சீவ.நா.0926.4 

 பலக ெச	ெபா� ஆக7 பளி8! நாயா7 

பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0927.1 

 அலவ�_ெப.(அலவ�_ெப.) ஆ3	 வக ேபா% அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

ெபா� கவ� அ8! உள9 $சீவ.நா.0927.2 

 !ல=	 பவழ உழ9கி% ேகாத 5ரள7 பா. $சீவ.நா.0927.3 

 இலவ	_ெப.(இலவ	_ெப.) ேபா ஏ, ெசJவா� இளேயா, ெபாவா,9 

கா-மி� $சீவ.நா.0927.4 

 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பா% அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) அமி,த	 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� வ-ண7 529க% $சீவ.நா.0928.1 

 ஆ	 பா% அ9காரடல அ-ப% ந@, ஊ� அமி,த	 $சீவ.நா.0928.2 

 தா	 பாலவர நா.� த4 ஊ*3 அய,வா, ெசா6ய $சீவ.நா.0928.3 

 ஓ	பா ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெந� ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) கா-மி� $சீவ.நா.0928.4 

 அ'ள%_ெப.(அ'ள%_ெப.) ேச&�' அலவ�_ெப.(அலவ�_ெப.) அட4தா8! 

அனய ெம�யி� $சீவ.நா.0929.1 

 க' ெச� கடM' இளம9 O	பி� க. ெச� மால $சீவ.நா.0929.2 

 'N Hம9 கயி&றி% பா� ெச� உய6 நிதிய	 $சீவ.நா.0929.3 

 உ'N கா&றா உழM	 காம9 கலA	 கா-மி� $சீவ.நா.0929.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) கயி� ெம%ல� 

த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) எ� !ற8கி� 

எறிய_!ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0930.1 
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 ஆ� ெபா� அமளி� F)	 அணி ஆ, !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) ேபால� 

$சீவ.நா.0930.2 

 ேதா;	 திரக' அல7ப� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஆ, கமல7 

ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) $சீவ.நா.0930.3 

 ேமய வகயி% F)	 ெவ'ள அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) கா-மி� 

$சீவ.நா.0930.4 

 ந@ல� கிலி% கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ஆ, தழ% அ	மணிக' $சீவ.நா.0931.1 

 ேகால� )ட,வி*3 உமிழ9 !ம6_ெப.(!ம6_ெப.) அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) 

!�கி� $சீவ.நா.0931.2 

 சால ெந8கி7 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) தாமர7 D எ�ன $சீவ.நா.0931.3 

 ஆலி� )ட,க' ெகௗவி அ28!	 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) கா-மி� 

$சீவ.நா.0931.4 

 வ.9 க- மகளி,_ெப.) வ�த மரகத ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மணிக' 

$சீவ.நா.0932.1 

 ஒ.9க� )ட, வி*3 உமிழ_!ைற.எ�.(உமி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உழ அ	 

பிண ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அKகி9 $சீவ.நா.0932.2 

 ெகா.7 5%_ெப.(5%_ெப.) எ�� கறி7பா� நாவி� !லவி வள7ப� 

$சீவ.நா.0932.3 

 ெதா.9 க- Dவ ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ந!மா� எளிேதா கா-மி� $சீவ.நா.0932.4 

 இவ இ�னன=	 பிற=	 எ6 ெபா� 

ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,ப� $சீவ.நா.0933.1 

 கவிஞ, மதியி� அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

கா*சி9! இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) விழவி% $சீவ.நா.0933.2 
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 )வயி� மி!தி_ெப.(மி!தி_ெப.) உடய ேசா,= இ% ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அதா� $சீவ.நா.0933.3 

 நவ_இ% அகல_!ைற.எ�.(அக%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நய4த_ெப.எ�.(நய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) ெமாழிவா	 $சீவ.நா.0933.4 

 அ4தண,9! ஆ9கிய ேசா&�9 !வாலின $சீவ.நா.0934.1 

 வ4 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) கவி&� அ க-3 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.0934.2 

 உ�4 இனி7 ேபாதி என9 கன�� ஓ.ன, $சீவ.நா.0934.3 

 சி4தயி% நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஒளி, த@யன ந@ரா, 

$சீவ.நா.0934.4 

 க%ெலா3 வ�த. கயின, கா&றிA	 $சீவ.நா.0935.1 

 வ% விர4 ஓ. வள�தன, ஆகி9 $சீவ.நா.0935.2 

 ெகா%வ ேமயின, ெகா�றி3 O&றிA	 $சீவ.நா.0935.3 

 வ%வினயா, வல7 ப*டத அ�ேற $சீவ.நா.0935.4 

 ேவ'வியி% உ-. வில9கிய ந@வி,க' $சீவ.நா.0936.1 

 ஆ' என9! எ�� அறவ	 ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.0936.2 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) இற �,9க, அ9கலி� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) ற 

$சீவ.நா.0936.3 

 ந@' கய	_ெப.(கய	_ெப.) பா�4 அ 

ந@4த_!ைற.எ�.(ந@4�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேலா3	 $சீவ.நா.0936.4 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) !ட	 அ%லன மதியி� ெவ'ளிய $சீவ.நா.0937.1 

 க' !ட9 க�னிய, இவேரா3 உட� $சீவ.நா.0937.2 
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 *ெகன யாவ	 ந38க� H�ம இ% $சீவ.நா.0937.3 

 உ*! உட9 களி மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) 

ேதா�றினா� $சீவ.நா.0937.4 

 ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5- ெச� 

ேவலவ&!� Hம $சீவ.நா.0938.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திக: ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனா, ெவ'ளி வ*டக 

$சீவ.நா.0938.2 

 ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா� ம37ப ஓ, 

�ழ;' த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கதி, $சீவ.நா.0938.3 

 கா�றி3 கதி, மதி இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) ேபா�றேவ $சீவ.நா.0938.4 

 அழ% அ	 D நறவா,4 அழ% ஊ, தர� $சீவ.நா.0939.1 

 )ழM	_ெப.எ�.()ழ%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) க-ணின� 

ேசா,த	 மாலய� $சீவ.நா.0939.2 

 கழல� காழக	 வ @9கிய க�சய� $சீவ.நா.0939.3 

 மழல� ெசா&களி� வ இவ Oறினா� $சீவ.நா.0939.4 

 5ட� எ� நாயின7 ெபா��வி�த@, உயி, $சீவ.நா.0940.1 

 க39க7 ேப,�தனி, த	மி� கலா�9!றி� $சீவ.நா.0940.2 

 தட9க மீளிம தா8!மி� அ�� எனி� $சீவ.நா.0940.3 

 உட7ெப� க'!ட	 எ�� உரயா.னா� $சீவ.நா.0940.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) வின ஒ��	 இலாதவ� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ.) மற $சீவ.நா.0941.1 

 வ%லவ, த	ம வ�தலி� வ%ேல $சீவ.நா.0941.2 

 ெச%)ட, ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) வல சீவக சாமி 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0941.3 

 அ%ல% அக&றி அ4ய, த@,�தா� $சீவ.நா.0941.4 
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 மீ-3_வி.எ�.(மீ'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ஏ!தM	 விட அ�னவ� $சீவ.நா.0942.1 

 ஈ-.ய_ெப.எ�.(ஈ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாழேரா3 

எ�தின�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0942.2 

 மா-ட எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) எகின	 மற	_ெப.(மற	_ெப.) இ%ல 

$சீவ.நா.0942.3 

 கா-டM	 க*! இனியா� கM:4தி*டா� $சீவ.நா.0942.4 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) இ*3 இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) 

ந4திய ேப, ஒளி9 $சீவ.நா.0943.1 

 கா� கதி, ம-டல	 ேபா�� ஒளி கா%வ ஓ, $சீவ.நா.0943.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) எ�வ ெச%கதி ம4திர	 

$சீவ.நா.0943.3 

 ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) உட	ப*3 நினமதி எ�றா� $சீவ.நா.0943.4 

 எ�றM	 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ெசவிேயா,� இ க-கN	 $சீவ.நா.0944.1 

 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உ! ந@ெரா3 ெச	மல 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0944.2 

 ஒ��5 வா% !ழ� உ' உவ75 எ�தM	 $சீவ.நா.0944.3 

 !�� அனயா� பத	_ெப.(பத	_ெப.) Oற வலி�தா� $சீவ.நா.0944.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) 

ஒ��	 இ%லா, நா'_ெப.(நா'_ெப.) உல9கி�ற ேபா:தி� $சீவ.நா.0945.1 

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

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந%வின விள9!	 வி� 

$சீவ.நா.0945.2 

 ம% ெச� வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) ேதாளா� ம4திர	 ஐ4	 மாேதா 

$சீவ.நா.0945.3 
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 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) 

தளி,7ப� தா:4 ஆ8! அத� ெசவி� ெச75கி�றா� $சீவ.நா.0945.4 

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

ஒ2கிேன� எ�� ெநFசி% $சீவ.நா.0946.1 

 ம�க% ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ப&ெறா3 ஆ,வ	 வி*.3 மரண அ�ச� 

$சீவ.நா.0946.2 

 இ�க% ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) இறவ� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஐ	 பத அமி,த	 

உ-டா% $சீவ.நா.0946.3 

 ெப�தி ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) கதிய எ�� ெப நவ அக&றினாேன 

$சீவ.நா.0946.4 

 மன�திட� ெச�	5 ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மறவல 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஐ4	 $சீவ.நா.0947.1 

 நின�தி3 நி�க- நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந@%_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வினயி� 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0947.2 

 என7 பக%_ெப.(பக%_ெப.) ேதா�	 வி'ளா இ�பேம பய9!	 எ�றா&! 

$சீவ.நா.0947.3 

 அன7 பத அமி,த	 ெநFசி� அயி�� வி*3 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0947.4 

 பா3 பாணி �க	_ெப.(�க	_ெப.) எA	 பா�மயி� $சீவ.நா.0948.1 

 ஓ. ஆ8! ஓ, உய, வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) உ�சிேம% 

$சீவ.நா.0948.2 

 O.9 ேகால	 !யி&றி7 பட	 கள4 $சீவ.நா.0948.3 

 ஆ3 O�த6� ஐ என� ேதா�றினா� $சீவ.நா.0948.4 
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 ஞாயி% E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ெபா� நக,9 

$சீவ.நா.0949.1 

 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) E: 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.0949.2 

 ேவயி� அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதாளிய, 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ8! $சீவ.நா.0949.3 

 ஆயினா, ப6யாள	 அட4தேத $சீவ.நா.0949.4 

 மிட4த மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல எ4 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.0950.1 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) ெகா' ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல� தாமர 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க� $சீவ.நா.0950.2 

 அட4த சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) அர	பய, த	 உழ $சீவ.நா.0950.3 

 மட8க% ஏ� அனயா� மகி:= 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0950.4 

 க&ற ஐ	 பத8க' ந@ரா9 கவின க2வ7 ப*3 $சீவ.நா.0951.1 

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

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ3 

சிலயி� ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0951.2 

 இ&ற த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உட	5	 இ�னா இட, ஒழி� இனிய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0951.3 

 உ&றவ� நில;	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ஓதியி� உண,4 க-டா� 

$சீவ.நா.0951.4 

 இ	பி� ந@,ம ெக3� எ6 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) நிற� $சீவ.நா.0952.1 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபா� ஆ9கிய ஆ, உயி,� ேதாழன $சீவ.நா.0952.2 
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 வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி-_ெப.(வி-_ெப.) 

இ�� ஒ� என� ேதா�றினா� $சீவ.நா.0952.3 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) உ- க-ணி� )தFசண� எ�பேவ $சீவ.நா.0952.4 

 ஓசன ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 5க கம: ஒ-ணிலா $சீவ.நா.0953.1 

 வ @சிய_ெப.எ�.(வ @)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கதி, பர4 இம9!	 

ேமனிய� $சீவ.நா.0953.2 

 மா) அ� மணி�. மிட4த மாலய� $சீவ.நா.0953.3 

 D) உ� பதியி% ெபாலி4 ேதா�றினா� $சீவ.நா.0953.4 

 !�� என� திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா� 

!�கM	 !மர� ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.0954.1 

 நி�றவ� ெந38 க- ஒ��	 இம75 இல நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) இ% யா9க 

$சீவ.நா.0954.2 

 அ�றி;	 க-ணி வாடா அமரேன எ�� ேதறி $சீவ.நா.0954.3 

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

வர=_ெப.(வர=_ெப.) ேக*பா� ந	பி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) யார எ�றா� 

$சீவ.நா.0954.4 

 !8!ம9 !வ*.� வ @8கி9 ேகால	 வ @&� 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா� $சீவ.நா.0955.1 

 இ8! நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) அளி% ேபாகி இய9க' இறவ� ஆகி� 

$சீவ.நா.0955.2 

 ச8க ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மலயி� ம&�� ச4திர உதய�தி� 

உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $சீவ.நா.0955.3 

 அ8! யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) உறவ% எ4த அறிக ம&� எ�� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0955.4 
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 எ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) உர7ப9 ேக*ேட 

இமய�	 நிக,9க% ஆ&றா7 $சீவ.நா.0956.1 

 ெபா� த மா6_ெப.(மா6.) வ-க7 5ரவல� 5க�� 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0956.2 

 ெவ�றவ, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ4 உட 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.0956.3 

 இ�� என9! எதி,4த எ�றா� எ6 உமி:4 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேவலா� 

$சீவ.நா.0956.4 

 E3� கழலினா&!� )தFசண� இதன� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0957.1 

 பாட%_ெப.(பாட%_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அர&�	 பி-.7 பகவன 

இறம ேபால $சீவ.நா.0957.2 

 �. இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) அ.� தவ% 

இ�ேன $சீவ.நா.0957.3 

 ஆ.;' பாவ ேபா% ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) அண8கிய அண8க எ�றா� 

$சீவ.நா.0957.4 

 வாெளா3 வயவ, ஈ-. வாரண� ெதா2வி� 

�&றி_வி.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0958.1 

 மீளிம ெச�யி� ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ந-ப 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) நின7ப அ%லா% $சீவ.நா.0958.2 

 நாெளா3 ப9க	_ெப.(ப9க	_ெப.) ந4 வ @ழிA	 வ @:த% இ%லா9 $சீவ.நா.0958.3 

 ேகா' உட9 கிழம ஒ7பா� !ற= இல�_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) 

பிறவி� எ�றா� $சீவ.நா.0958.4 
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 இ� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) இவ	 Dணா� இ வி)	5 இவ,த% உ&�7 

$சீவ.நா.0959.1 

 ெபா� எ2 அனய ேதாளா� 5%லி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இனய 

Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0959.2 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ேபால ந@8ேக� இட, 

வ6� நின9க எ�� $சீவ.நா.0959.3 

 மி� எ>உ7 பற7ப ஒ� வி)	5 இவ,4 அமர� ெச�றா� $சீவ.நா.0959.4 

 ெசா%லிய_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந�ம இ%லா� 

)ண8க� இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0960.1 

 எ% ஒளி� ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆகி7 பிற9!ேமா எ�ன ேவ-டா 

$சீவ.நா.0960.2 

 ெகா% உல அக� இ*3 ஊதி9 O, இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) இரத	 !�த 

$சீவ.நா.0960.3 

 எ%ல இ% ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ6 நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0960.4 

 எ6மால ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) Rதியி� இற9கி9 காம� அ3 கணயா% 

$சீவ.நா.0961.1 

 திமால ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல ேம% திள9!	 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) தி 

உ�க_விய8.வி.�.(உ�_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) $சீவ.நா.0961.2 

 அமால எ- வின;	 அக&றி இ�ப9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ஆ9கி� 

$சீவ.நா.0961.3 

 த	 மால அ%ல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) தலயி� தா:4 பணிேவேனா 

$சீவ.நா.0961.4 
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 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆய ஊ9க ஏ, D*. யா9க� ெச� உ2 $சீவ.நா.0962.1 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) ஆய ந%விரத� ெச4ெந% வி�தி ஒ29க ந@, 

$சீவ.நா.0962.2 

 !�றாம% தா	 ெகா3� ஐ	 ெபாறியி� ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கா� ஓ	பி� 

$சீவ.நா.0962.3 

 ெவ�றா, த	 வ @*3 இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) விள9!	 

வி-ேணா,_ெப.(வி-ேணா,_ெப.) உல!_ெப.(உல!_ெப.) ஈ�ேற 

$சீவ.நா.0962.4 

 இ�தல இவ,க' ஏக இமய	_ெப.(இமய	_ெப.) ந*3 அர= 

)&றி_வி.எ�.()&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0963.1 

 அ�தல அலற �4ந@, கட4தவ, அரவ	 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0963.2 

 ம� தல ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா	 ம4த	 மறலி 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0963.3 

 ெமா�� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) ஆ,9!	 

ேமா*.	 ெபா�க 59கா, $சீவ.நா.0963.4 

 கல4 எ2திர R- ஆட9 க.9கய மட4த காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.0964.1 

 இல8! ெபா� கலாப� அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) இ கர7 பர75	 ஆக 

$சீவ.நா.0964.2 

 அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) கமல� அ	ேபா அணித9க �க�தி&! ஏ&ப 

$சீவ.நா.0964.3 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெக2 !வள வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- 

ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) நல�த உ-டா, $சீவ.நா.0964.4 

 த-Kம �ழவ	 ெமா4த த!ணி�ச	 பிற=	 ஓச $சீவ.நா.0965.1 

 எ-ணிய_ெப.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) விரேலா3 அ	க 

5ற	கயி� இசய ஆ9கி� $சீவ.நா.0965.2 
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 தி-ணிதி� ெதறி�	 ஓவா, ெகா*.;	 !ட4	 ஆ. $சீவ.நா.0965.3 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) மகளி,_ெப.) த	ேமா3 உய, 

மிச அவ,க' ஒ�தா, $சீவ.நா.0965.4 

 சிவிறியி� மா� H;	 !8!ம	 எறி4	 ேத8 ெகா' $சீவ.நா.0966.1 

 உவ� ந@, உழ9கி ஓ*. உட 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) க-3 ந9!� $சீவ.நா.0966.2 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) என� தாம	 D*.� ததிற ெகா-3	 இ�ப� 

$சீவ.நா.0966.3 

 இவறினா, காம ெவ'ள� ஏ� அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) த�மயாேர 

$சீவ.நா.0966.4 

 சா4 அக	_ெப.(அக	_ெப.) நிற4த ேதாணி த-மல, மால� ேதாணி 

$சீவ.நா.0967.1 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% ஆ,4த ேதாணி 5ன கல	_ெப.(கல	_ெப.) 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாணி $சீவ.நா.0967.2 

 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) மா மகளி,_ெப.) ம4த, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எறிய_!ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ.� $சீவ.நா.0967.3 

 தா	 திர9 கல8க' ேபால� தா9!5 தி6;	 அ�ேற $சீவ.நா.0967.4 

 கலிவள, களி�_ெப.(களி�_ெப.) க4ந@, ெசா6வ ேபா% ��த மால 

$சீவ.நா.0968.1 

 ெபாலிெவா3 திவ-3 ெபா8கி7 DFசிக அலம4 ஆட9 $சீவ.நா.0968.2 

 !லிக ந@, நிற4த ப4தி� ெகா	பனா, ஓ�ச ம4த, $சீவ.நா.0968.3 

 ெமலி= க-3 உவ4 மாேதா வி7ெபா3 மறலினாேர $சீவ.நா.0968.4 

 வ-ண ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) )-ண	 ப*3	 மால;	 சா4	 ஏ4தி 

$சீவ.நா.0969.1 
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 எ- அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) திற� ம4த, எதி, எதி, 

எறிய_!ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ. $சீவ.நா.0969.2 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) Rட8! 

மி�A	 மீ�கN	 ெபாவ ேபால $சீவ.நா.0969.3 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அமர, 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) ஒ� 

இற4த_ெப.எ�.(இற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0969.4 

 உர�த ெவ-ெண;	 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 

)-ண�	 $சீவ.நா.0970.1 

 அர�த சா4த�	 நான�	 மால;	 $சீவ.நா.0970.2 

 Rர� ேநா� சிற வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) $சீவ.நா.0970.3 

 இர� ந@, ெகாழி� இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) இற4தேத $சீவ.நா.0970.4 

 க�தி க9 க-ணி ெந&றி9 க ெதா2 கட='_ெப.(கட='_ெப.) அ�ன 

$சீவ.நா.0971.1 

 வி�தக இளய, எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) வி2மணி9 கல8க' தா8கி 

$சீவ.நா.0971.2 

 �� அணி4 ஆவி ஊ*. �கி: �ல க�சி� வ @9கி7 $சீவ.நா.0971.3 

 பி�திக பிணய% E:4 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.0971.4 

 தி4 ெபா� ேத	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� சிவிக;	 மிட4 ெத&றி9 

$சீவ.நா.0972.1 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கய9 களி�	 மா=	 கா% இய% பி.;	 ஈ-. 

$சீவ.நா.0972.2 

 ெந8!5 ம'ள, ெதா9! ெந3வர� ெதா3�த ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) 

$சீவ.நா.0972.3 
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 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கட&! இவ,4த வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) 

க.நக,9! எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.0972.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) என9 கா&�_ெப.(கா&�_ெப.) என9 

க38_ெப.அ.(க3	_ெப.அ.) க- O&� என $சீவ.நா.0973.1 

 உட%_ெப.(உட%_ெப.) சின உ	 என ஊழி� த@ என� $சீவ.நா.0973.2 

 ெதாட, பிணி ெவளி% �த% �9கி� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0973.3 

 அட% அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கடா9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) அசனி 

ேவகேம $சீவ.நா.0973.4 

 ெபா இழி_வி.(இழி_வி.) அவி ேபா�� ெபாழி த கடா�த ஆகி9 

$சீவ.நா.0974.1 

 !தி_ெப.(!தி_ெப.) ெகா' ம7பி&� ஆகி9 !Fசர	 சித4த எ�ன9 

$சீவ.நா.0974.2 

 கதிய_ெப.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) திசக' 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) க-மிச9 கர4த மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) 

$சீவ.நா.0974.3 

 பதியி� ��ன,� ேதா�றா 

மற4த_ெப.எ�.(மற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப% மீ�க' ஒ�தா, 

$சீவ.நா.0974.4 

 க4தட8 க-ணி த�ேம% கா�க, உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) ேபால 

$சீவ.நா.0975.1 

 இ8_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓட� சிவிக வி*3 இளய, ஏக 

$சீவ.நா.0975.2 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

அவ*!� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) இ%லேயா எ�� 

$சீவ.நா.0975.3 
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 ஒ8! க உ�சி9 O7பி9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) எதி, இறFசி 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.0975.4 

 எ�ன9 ெகா��_வி.எ�.(ெகா%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) க- 

ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ%லயி% 

ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0976.1 

 இ� உயி, இவள9 

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

எனி% எ�க- மா�4தா% $சீவ.நா.0976.2 

 பி�ன� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஆவ ஆக எ�� எ-ணி7 பிண ெகா' 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0976.3 

 மி�A7 ேபா% Rட8கி_வி.எ�.(Rட8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) வ @தத ெபா� 

ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ஒ7பா' $சீவ.நா.0976.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இ தல;	 ேச,�தி வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபானி� 

இய�ற நாணா% $சீவ.நா.0977.1 

 அணி இ8_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) !Fசி ஏற9 க*.யி*3 அல8க% E:4 

$சீவ.நா.0977.2 

 தணி அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ேதாழ, Eழ� தா: !ழ திவி% வ @ச7 

$சீவ.நா.0977.3 

 பணி வ	 !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ெச%வா�_வி.�.(ெச%_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) பாவய இடர9 

க-டா� $சீவ.நா.0977.4 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) உயி, அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) ேநா9கி7 ெப4தக 

வா:வி% சாத% $சீவ.நா.0978.1 

 எ-ணின� எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெநா�தா 

இனமல, மால )&றா $சீவ.நா.0978.2 
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 வ-ண7 ெபா� கடக	 ஏ&றா வா, க�சி% தான வ @9கா $சீவ.நா.0978.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 களி&ற வயா ஆ,� ேம% ஓ.னாேன 

$சீவ.நா.0978.4 

 !-டல	 !மர� ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

!�றி�ேம% வி2	_ெப.எ�.(வி2_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மி�ேபா% $சீவ.நா.0979.1 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) திற%_ெப.(திற%_ெப.) களி&றி� 

ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) எறி4 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஒலி� 

வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0979.2 

 ம-.ல ��	 தா	 மால;	 !ழM	 

ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0979.3 

 வி-டல, க-ணி சி4த மி�னி% 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ�தினாேன 

$சீவ.நா.0979.4 

 பட	 வி6 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ெச&�7 பா� த கMழ�ேபால 

$சீவ.நா.0980.1 

 மடவ,%_ெப.(மடவ,%_ெப.) அவள� ெச&� மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

இறF)	 ேபா:தி% $சீவ.நா.0980.2 

 !டவர ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) 

பா�4த_ெப.எ�.(பா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாள6 ேபா�� ேவழ� 

$சீவ.நா.0980.3 

 உட%_ெப.(உட%_ெப.) சின	_ெப.(சின	_ெப.) கடவ9 !75&� உ	 என உரறி 

ஆ,�தா� $சீவ.நா.0980.4 

 O&� என �ழ8கி9 கயா% ேகா*3 இட7 5ட7ப9 கா�4 $சீவ.நா.0981.1 

 கா&�_ெப.(கா&�_ெப.) என உரறி நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) கடா	 ெப� கனலி� 

சீறி $சீவ.நா.0981.2 
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 ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) அ	 !மர� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேம% அ3 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஓட அFசா� $சீவ.நா.0981.3 

 ேகா% ெதா.7 பாவ த�ன9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உய7 ேபாமி� 

எ�றா� $சீவ.நா.0981.4 

 மதியிA9! இவ,4த ேவக மாமணி நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) வ%ேல 

$சீவ.நா.0982.1 

 பதி அம பதி த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேம% பட	 வி6� ஓ. ஆ8!7 

$சீவ.நா.0982.2 

 ெபாதி அவி: ேகாத த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேம% ெபாகளி� 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெபா�தா,9 

$சீவ.நா.0982.3 

 கதி அம ேதாளினான கயக7 ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ�ேற $சீவ.நா.0982.4 

 கயக7 ப3�தேலா3	 கா,மழ மி�னி� ெநா�தா $சீவ.நா.0983.1 

 ெமா� ெகாள7 பிற:4 ��தா, ம75_ெப.(ம75_ெப.) இட9 !ளி�9 கா%கீ: 

$சீவ.நா.0983.2 

 ஐெயன அட8கி வ%லா� ஆ.ய_ெப.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ*3 ஏ�7ப� $சீவ.நா.0983.3 

 ெச� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஆ8ேக 

கர4 ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) அக&றினாேன $சீவ.நா.0983.4 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) ந@, மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-ணன7 ப-3 ஓ, 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.நா.0984.1 

 ெகா%ல ஓ.ய !Fசர	 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) $சீவ.நா.0984.2 
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 ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ேபா�றன� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) ேபா% $சீவ.நா.0984.3 

 பி%!	 �	மத ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ெபய,4தேத $சீவ.நா.0984.4 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) க இ ம7பி� �	 மத�த ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) 

எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) !�� அனய ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.0985.1 

 தி! கன கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) கா% சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) இளயா*! உட4 

ேதனா, $சீவ.நா.0985.2 

 �!_ெப.(�!_ெப.) கம: அல8க% �� 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா,பின� 

ஐ4S&� நா%வ, $சீவ.நா.0985.3 

 அ! கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) பரவ� தனிேய ேபா� உ�யான	 அட4தா� 

அ�ேற $சீவ.நா.0985.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� க4 ேபா% 

மள_!ைற.எ�.(ம'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ @8கிய $சீவ.நா.0986.1 

 திணி ெபா� ேதாளினா� ெச%ல%_ெப.(ெச%ல%_ெப.) ந@9கிய $சீவ.நா.0986.2 

 அணி ெபா� ெகா	பின அ28க% எ�� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0986.3 

 தணி= இ% காதலா, தா	 ெகா3 ஏகினா, $சீவ.நா.0986.4 

 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர �6 ந@' நிதி 

$சீவ.நா.0987.1 

 வழ8க ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க வணிக,9! ஏ� 

அனா� $சீவ.நா.0987.2 

 வி28! காதலா' ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- பாவ தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

$சீவ.நா.0987.3 

 !ழ4த ேகாதய9 க-3 Oறினா' $சீவ.நா.0987.4 
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 ெந� ெப� ந@' எ6 ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) 

�:கிய_ெப.எ�.(�:!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.0988.1 

 க ெச� மால ேபா% க64 ெபா�நிற	 $சீவ.நா.0988.2 

 நய வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ� ந8க9! இ�� என 

$சீவ.நா.0988.3 

 உ�த%_ெதா.ெப.(உ�_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) ேவ*கயா% உர�த% ஓ	பினா, 

$சீவ.நா.0988.4 

 �!_ெப.(�!_ெப.) வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) உலா	 �%ல9 க�திக 

$சீவ.நா.0989.1 

 பகி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உலா	 ப% !ழலினா' $சீவ.நா.0989.2 

 வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- ந@, ட� $சீவ.நா.0989.3 

 உ!	 R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒசிய7 5%லினா'1 

$சீவ.நா.0989.4 

 கட	5_ெப.(கட	5_ெப.) E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மால ேபா% $சீவ.நா.0990.1 

 ெதாட,4 கவிடா� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மாெரா3	 $சீவ.நா.0990.2 

 !ட8க உ-கணா' ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ப-ண;' $சீவ.நா.0990.3 

 அட4த �ப	 எ�� அறிவி� நா.னா' $சீவ.நா.0990.4 

 க	ம7 ப% கல	_ெப.(கல	_ெப.) கள4 க-3 ெதYஉ	 $சீவ.நா.0991.1 

 வி	ம7 ப%கல	 ெநா�ய ெம� அணி4 $சீவ.நா.0991.2 

 அ	 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மால;	 அட�சி !8!ம	 $சீவ.நா.0991.3 

 ெகா	ம ம*.�தா, ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனாளேய $சீவ.நா.0991.4 

 அ	 ெபா� வ'ள�' அமி,த	 ஏ4	 எ	 $சீவ.நா.0992.1 
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 ெகா	பி� அJவய9 ெகாண,மி� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) என7 $சீவ.நா.0992.2 

 ப	 ெபா� அ%!ல7 பயி	 ப8கிளி $சீவ.நா.0992.3 

 ெச	ெபா� ெகா	பி� எ	 பாவ 

ெச%க_விய8.வி.�.(ெச%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா' $சீவ.நா.0992.4 

 நிற� எறி4 பறி�த_ெப.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) ெகா' ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) $சீவ.நா.0993.1 

 திற�த ெவௗ=விய_ெப.எ�.(ெவௗ=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அ69 க-ணினா' $சீவ.நா.0993.2 

 பிற75 உண,4தவ, ேபா% தம, ேப�) எலா	 $சீவ.நா.0993.3 

 ெவ�� யாவ;	 ேமவல' ஆயினா' $சீவ.நா.0993.4 

 !ம6_ெப.(!ம6_ெப.) மா நக,9 ேகாத அ	 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா' 

$சீவ.நா.0994.1 

 தம6� ந@8கிய_ெப.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெசJவி;' தாமர 

$சீவ.நா.0994.2 

 அமர, ேமவர� ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ேபா% $சீவ.நா.0994.3 

 !மர� ஆ9கிய காதலி� Oறினா' $சீவ.நா.0994.4 

 கல�த% கால	_ெப.(கால	_ெப.) க%_6 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெகா*.லா 

$சீவ.நா.0995.1 

 �ல� தட� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெமா� எ9 !7பயா 

$சீவ.நா.0995.2 

 இல9க	 எ� உயிரா எ� க&!மா% $சீவ.நா.0995.3 

 அல9!	 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சர	 ஐ4 உடயா� அேரா $சீவ.நா.0995.4 

 Dமி;	 ெபாற ஆ&ற அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) த�மயா% $சீவ.நா.0996.1 
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 ேவ	 எ� ெநFச�	 ேவ'வி �ள6 ேபா% $சீவ.நா.0996.2 

 தாம மா,பன� சீவக� சாமிய9 $சீவ.நா.0996.3 

 காமன9 க.ேத த	மி� ேதவி,கா' $சீவ.நா.0996.4 

 கயினா% ெசால9 க-களி� ேக*.3	 $சீவ.நா.0997.1 

 ெமா�ெகா' சி4தயி� �8க;	 ஆயிேன� $சீவ.நா.0997.2 

 ெச�தவ	 56யா� சிறியா,க' ேபா% $சீவ.நா.0997.3 

 உ�ய% ஆவ ஓ, வாயி%_ெப.(வாயி%_ெப.) உ-டா	 ெகாேலா $சீவ.நா.0997.4 

 க-K	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கவள ேசாமா% 

$சீவ.நா.0998.1 

 5-K	 ேபா�� 5ல	5	 எ� ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) அேரா $சீவ.நா.0998.2 

 எ- இ% காம	_ெப.(காம	_ெப.) எ67பிA	 ேம% ெசலா7 $சீவ.நா.0998.3 

 ெப-ணி� மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) அல இ%லேய 

$சீவ.நா.0998.4 

 ேசால ேவ� ம' E: வள� ேதாளி த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.0999.1 

 ேவல மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேவ*க மி9! ஊ,தர $சீவ.நா.0999.2 

 ஓல தா: ெப-ண மா மட%_ெப.(மட%_ெப.) ஊ,தல9 $சீவ.நா.0999.3 

 கால ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) க-ணி கதினா' 

$சீவ.நா.0999.4 

 உ�;மா� உர உ�ன அ%லா% இேல� $சீவ.நா.1000.1 

 ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா�9 கிளிேய சிற4தா� என 

$சீவ.நா.1000.2 

 நய% ந8க இ4 நா*3 அக� உ-3 எனி% $சீவ.நா.1000.3 

 தயலா� சமழா உர எ�றேத $சீவ.நா.1000.4 
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 ெதளி கய	_ெப.(கய	_ெப.) அ	 மல, ேம% உற ேதவியி� $சீவ.நா.1001.1 

 ஒளி;	 சாயM	 ஒ75ம இ%லவ' $சீவ.நா.1001.2 

 களிெகா' காம�தி% கயற= எ�தி� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1001.3 

 கிளிய� H வி*டா� கிள4 எ�பேவ $சீவ.நா.1001.4 

 Dெணா3 ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல7 ெபா� அனா' $சீவ.நா.1002.1 

 நாK	_ெப.எ�.(நாK_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

!லA	 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கீ:7பட $சீவ.நா.1002.2 

 வ @ண வி�தக� காணிய வி-பட,4 $சீவ.நா.1002.3 

 ஆK7 ப8கிளி ஆ-37 பற4தேத $சீவ.நா.1002.4 

 O*.னா� மணிபல ெதளி�9 ெகா-டவ� $சீவ.நா.1003.1 

 த@*.னா� கிழிமிச� திக வா'Rத% $சீவ.நா.1003.2 

 ேவ*ட மா% களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவவி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, $சீவ.நா.1003.3 

 நா*ட�	 ந39க�	 ந8க வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) 

$சீவ.நா.1003.4 

 ெநகி:4 ேசா, D4கி% ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ேநா9கிேய $சீவ.நா.1004.1 

 மகி:4 வ @: மணி9 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மால கா% ெதா3	 $சீவ.நா.1004.2 

 �கி:4 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) தவ	 $சீவ.நா.1004.3 

 5க:4 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேதா'களி% 5%M	 ெம%லேவ $சீவ.நா.1004.4 

 பட மல, ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா' பரவ ஏ4 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.1005.1 
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 மிட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல ேநா&ற ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) $சீவ.நா.1005.2 

 5ட திர' வன �ல7 DK	 ேநா&றன $சீவ.நா.1005.3 

 அ.மல,� தாமர� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ேநா&றேவ $சீவ.நா.1005.4 

 மி� அண8!�	 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேமவ, 

சாயM9! $சீவ.நா.1006.1 

 இ�னண	 இறமக� 5ல	ப_!ைற.எ�.(5ல	5_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) யாவ	 

$சீவ.நா.1006.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அண8! உ� ெமாழி� த�த த�தய $சீவ.நா.1006.3 

 ம� அண8! உறெலா3 மகி:4 க-டேத $சீவ.நா.1006.4 

 ஆ3	 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) என7 5ட 

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

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ேம% $சீவ.நா.1007.1 

 E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கல75ற	 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) D4கி% $சீவ.நா.1007.2 

 ஓ.ய எ6 வள� உவ ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 5க $சீவ.நா.1007.3 

 O._வி.எ�.(O3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம&� அத� 

5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) !லாய ெகா'க�ேத $சீவ.நா.1007.4 

 ெகா�வள, !வி�ல9 ேகா*.% தா:4தன $சீவ.நா.1008.1 

 மி� வள, திர' வட	_ெப.(வட	_ெப.) விள8! ப8கதி, $சீவ.நா.1008.2 

 இ� வள, இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பிற எ2த7 ப*டன $சீவ.நா.1008.3 

 ெபா� வள, ெச7பி� ேம% 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா�றேவ 

$சீவ.நா.1008.4 

 !-டல	 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) 5ட !லாவி வி%லிட $சீவ.நா.1009.1 
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 ம-டல	 நிற4த ஓ, மதிய	 அ�னேத $சீவ.நா.1009.3 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) தி�க� உவ மா*சிேய 

$சீவ.நா.1009.4 

 D- நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) �லயவ' ெபாவி% D Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 

$சீவ.நா.1010.1 

 மா- நிற9 க48!ழ%_ெப.(க8!ழ%_ெப.) ம8கி% ேபா9கிய 

$சீவ.நா.1010.2 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) மி!கதி,7 ப*ட	 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ஒளி $சீவ.நா.1010.3 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) மி� இ'_ெப.(இ'_ெப.) வள�த 

ஒ�தேத $சீவ.நா.1010.4 

 க. கம: DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சிக காம,_ெப.(காம,_ெப.) ம%லிக 

$சீவ.நா.1011.1 

 வ.=ட மால கா% ெதாட,4 வா�4த $சீவ.நா.1011.2 

 ந3 ஓசி4 ஒ%கிய நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா 

மல,9 $சீவ.நா.1011.3 

 ெகா.யி� ேம% !யி%_ெப.(!யி%_ெப.) !னி4 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தேத $சீவ.நா.1011.4 

 சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ேமகல மிழ&ற ேதனின	 

$சீவ.நா.1012.1 

 அல8க% உ-3 யா: ெச;	 அ	 ெபா� D8ெகா. $சீவ.நா.1012.2 

 நல	பட ந%நட க&ற 

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

இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) $சீவ.நா.1012.3 

 இல8! அ6� தட8_ெப.அ.(தட	_ெப.) கணா' யாவ' ஆ	 ெகாேலா 

$சீவ.நா.1012.4 



285 

 

 யாவேள ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) ஆக ம&� 

இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) $சீவ.நா.1013.1 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபாெளா3 

மீ-ட_ெப.எ�.(மீ'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� அலா% $சீவ.நா.1013.2 

 ஏவலா% ேச,கேல� எ�� ப8கிளி $சீவ.நா.1013.3 

 D அல, ச-பக	 ெபா4தி&� எ�பேவ $சீவ.நா.1013.4 

 ம9 களி ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா' வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா� 

கி-கிணி $சீவ.நா.1014.1 

 ஒககிட மிழ&ற� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) கவ, 

$சீவ.நா.1014.2 

 கத9 களி ேவலினா� க-3 காமந@,7 $சீவ.நா.1014.3 

 5� தளி, அனயவ' 5ல4 ேநா9கினா' $சீவ.நா.1014.4 

 இ என உஎன இய9கி எ�றM	 $சீவ.நா.1015.1 

 5தி இ D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% !ழ%க' ேசா,தலா% $சீவ.நா.1015.2 

 ம வி6 ேகாத அ	 மால நி�மன	 $சீவ.நா.1015.3 

 அ �ற இய9கலி� இய9கி ஆ!ேம $சீவ.நா.1015.4 

 �ள� எ2 மதிய	 �� அ	பி ய8!_வி.அ.(யா8!_வி.அ.) என 

$சீவ.நா.1016.1 

 விள�த தி�க	 விய,75 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சில $சீவ.நா.1016.2 

 வள�தன 5வ�	 �64த வ%லேய $சீவ.நா.1016.3 

 கிள9 க2ந@,9 கK	 சிவ7பி% ேக:�தேவ $சீவ.நா.1016.4 

 பாவ ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 5லவியி% ந@ட% பாவிேய&! $சீவ.நா.1017.1 

 ஆவி ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) 

உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) அ%ல ஊ&�ந@,9 $சீவ.நா.1017.2 
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 Oவ% வா� ெவ-மண% !�க� ெச%Mேம $சீவ.நா.1017.3 

 ேமவி7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க8க;' விழ4த அ�னேம $சீவ.நா.1017.4 

 ேப6A	 ெப-.ர7 ெபாறா சீ�வா' $சீவ.நா.1018.1 

 ேந, மல,7 பாவய ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெந� 

ெசா6 $சீவ.நா.1018.2 

 O, அழ% ேபா%வ ஓ, 5லவி O,4தேத $சீவ.நா.1018.3 

 ஆ,=� கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) மா*3 அமி,தி� சாய&ேக $சீவ.நா.1018.4 

 5ல4தவ' ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) என ந38கி7 ெபா� அ6� $சீவ.நா.1019.1 

 சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ேமகல மிழ&ற� 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேம% $சீவ.நா.1019.2 

 அல8க% வா� அ.மல, அணி4 !-டல	 $சீவ.நா.1019.3 

 இல8க7 ேப,4 இன மல, சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஏகினா' $சீவ.நா.1019.4 

 னி75 உ� கிளவியா% ணவி ஏகM	 $சீவ.நா.1020.1 

 இனி7 பிற,9! இட	_ெப.(இட	_ெப.) இல எ2வ% ஈ8! எனா9 $சீவ.நா.1020.2 

 கனி75 உ� ெசா% அள_இ7 பற4 காள த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1020.3 

 பனி9 கதி,7 பகமல,7 பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ேச,4தேத $சீவ.நா.1020.4 

 வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) அ. ம4த எ�னேவ 

$சீவ.நா.1021.1 

 ேதாழிய, )வாகத	 ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஈ8! 

என� $சீவ.நா.1021.2 

 E:மணி ேமாதிர	 )ட,4 வி% இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1021.3 

 யா: அறி வி�தக� அ8க ந@*.னா� $சீவ.நா.1021.4 
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 ெபா� இய% !	பயி� 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல9 $சீவ.நா.1022.1 

 க�னிய, Hெதா3 காம,_ெப.(காம,_ெப.) ப8கிளி $சீவ.நா.1022.2 

 ��னேம வ4 என ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) ேநா9கேமா3 $சீவ.நா.1022.3 

 எ�ன ெகா% வர=_ெப.(வர=_ெப.) என இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ெச7பினா� $சீவ.நா.1022.4 

 மய% அ	 களி&ெறா3 ெபாத வ-5க: $சீவ.நா.1023.1 

 ஐயன� ெசJவி க-3 அறி4 வ	 என7 $சீவ.நா.1023.2 

 ப அர= அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) எ	பாவ Hெதா3 $சீவ.நா.1023.3 

 க இல8! எஃகினா� காண வ4தேத $சீவ.நா.1023.4 

 ெவFசின ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) உ-ட ெவ'ளிலி� ெவறிய	 ஆக 

$சீவ.நா.1024.1 

 ெநFச�	 நிற;	 ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) 

கணா% கவ,4த_ெப.எ�.(கவ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க'வி 

$சீவ.நா.1024.2 

 அFசன� வல ஆ. ந38கினா' நிலம எ�ன $சீவ.நா.1024.3 

 பF சிற� த�த எ�ன7 ப)8கிளி ெமாழி;	 அ�ேற $சீவ.நா.1024.4 

 D அண அழலி� ேம% 

ேச9!	_ெப.எ�.(ேச_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெபா� 

ெச� H- $சீவ.நா.1025.1 

 பாவ தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெபா45 

நி&!	_ெப.எ�.(நி%_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப% 

ப%கா% $சீவ.நா.1025.2 

 ஆவியா அழ% என உயி,9!	 ஐ என $சீவ.நா.1025.3 
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 ேமவி7 D நிலமிச 

இ9!	_ெப.எ�.(இ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெம%லேவ 

$சீவ.நா.1025.4 

 பணி� த! ேகால�	 ப4	 பா,75றா' $சீவ.நா.1026.1 

 மணி9 கழ8! ஆடல' மாம தா�_த&.).(தா�_த&.).) விள,� $சீவ.நா.1026.2 

 அணி� தக யாழிேனா3 அ�த	 வி*3 ஒUஇ� $சீவ.நா.1026.3 

 ண7 ெப மல,9 கணி% யிM	 ந@8கினா' $சீவ.நா.1026.4 

 தி4 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) சீவக சாமிேயா எA	 $சீவ.நா.1027.1 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) 

வள கழ%பேவா எA	 $சீவ.நா.1027.2 

 வ4திேன� மா,5ற7 5%M வ4 எA	 $சீவ.நா.1027.3 

 ெபா4 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அன ெபாவி� 

சாயேல $சீவ.நா.1027.4 

 க�னிய, உ&றேநா� க- அனா,9!	 அஃ $சீவ.நா.1028.1 

 இ�ன எ�� உரயல, நாணி� ஆதலா� $சீவ.நா.1028.2 

 ம�A	 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) உணரேல� மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

$சீவ.நா.1028.3 

 �னி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) அறிதிேயா ேதா�ற% எ�றேத $சீவ.நா.1028.4 

 5'ளி� வா� உர ேக*டM	 ெபா� ெச�ேவ% $சீவ.நா.1029.1 

 எ'ளி ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா' திற� 

இ�Aர $சீவ.நா.1029.2 

 உ'ளினா, உழ9 க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ�தா� அேரா $சீவ.நா.1029.3 

 வ'ள% மா� த.4தா� அ�ன மா-பினா� $சீவ.நா.1029.4 
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 ெசா% ம4 த4தா�_வி.�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ.) ெசா%M 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மன� $சீவ.நா.1030.1 

 எ� அம,4த_ெப.எ�.(அம,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உர�9 ெகா' 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என $சீவ.நா.1030.2 

 வி% நிமி,4த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) அவ*! $சீவ.நா.1030.3 

 இ� ம4 இவ ேவ-3வ% எ�றேத $சீவ.நா.1030.4 

 ெபா� !�� ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) D	 

பழன8க' E: $சீவ.நா.1031.1 

 ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) !�� ஆ	 பதி ேந6A	 த�ன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.1031.2 

 க% !�� ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) இண க- உற@இ� $சீவ.நா.1031.3 

 ெசா% !�றா 5ண,ேக� ெசா%M ேபா எ�றா� $சீவ.நா.1031.4 

 ேசல ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா*! இவ 

ெச7ப அ6 $சீவ.நா.1032.1 

 ஓல ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

எ2தி7_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+7_ஒ&.) பணி 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என $சீவ.நா.1032.2 

 மால மா,ப� ெகா37ப� தின9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) $சீவ.நா.1032.3 

 ஓலேயா3 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஓ8கி7 

பற4தேத $சீவ.நா.1032.4 

 தி4 ேகாத� சிகழிக� சீற. $சீவ.நா.1033.1 

 ம4தி� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) மண	_ெப.(மண	_ெப.) கம: ேமனியா' 

$சீவ.நா.1033.2 
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 ெபா4 D	 ெபா�க7 ேபா,வய7 ேபா,� உட� $சீவ.நா.1033.3 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) க- பாவ கவி� 

ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வகினா' $சீவ.நா.1033.4 

 மற	_ெப.(மற	_ெப.) ெகா' ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கதி, ேவலவ� வா, 

கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) $சீவ.நா.1034.1 

 கற8க_!ைற.எ�.(கற8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏகி� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ஊடல $சீவ.நா.1034.2 

 உற4த ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மல,� ெச�னியி� ந@9கினா� $சீவ.நா.1034.3 

 நிற4த இ�ப ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணி9! எ�பேவ $சீவ.நா.1034.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ணவி ேகா*.யினி� ந@8கி� தனி இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

பா,� $சீவ.நா.1035.1 

 இ� ணவ� ேச,வா� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா% ேபா4த ெகா% $சீவ.நா.1035.2 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா% 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா% ெசJவி அறி4 

உ!	 $சீவ.நா.1035.3 

 எ� ணவி மா&ற	 இஃ எ�ற ெகா% பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) $சீவ.நா.1035.4 

 ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தா,7 ப)8_ெப.அ.(ப)ைம_ெப.) கிளியா, ெச�றா,9! 

ஓ, இ� உரதா� $சீவ.நா.1036.1 

 த4தாேர% த4தா, எ� இ� உயி, தா	 தாராேர% $சீவ.நா.1036.2 

 அ4ேதா !ணமால9! ஆ தகா எ�� உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) $சீவ.நா.1036.3 

 ெநா4 ஆ8! அழ_!ைற.எ�.(அ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

�ய��_வி.எ�.(�ய%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேநா&றாA	 

எ�வேன $சீவ.நா.1036.4 

 ெச�றா, வரய கம	 ெச ேவலா� $சீவ.நா.1037.1 
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 ெபா� தா8! அணி அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) 5%ல7 ெபா4ேம% 

$சீவ.நா.1037.2 

 !�றா O3க என9 Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ��த 

ஆ, மண%_ெப.(மண%_ெப.) ேம% $சீவ.நா.1037.3 

 அ�� ஆ8! அணி இழயா' ஆழி இழ�தாேள1 $சீவ.நா.1037.4 

 பாக வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வா8கி7 ப2தாகி� பாவிேய&! 

$சீவ.நா.1038.1 

 ஏ!மா% ஆவி என நின7ப7 ப8கிளி யா, $சீவ.நா.1038.2 

 மாகேம ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மடவாேள 

அJவி4தா' $சீவ.நா.1038.3 

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

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ேச,வ% என� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அட4தேத $சீவ.நா.1038.4 

 க-டா' ெந. உயி,�தா' க ெதா2தா' க அக�ேத $சீவ.நா.1039.1 

 ேகா-டா'_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) தின9 !ர%தா� 

E.னா'_வி.�.(E3_வி.+இ�_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) தா: 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ேம% $சீவ.நா.1039.2 

 R- தா,7 ப)8கிளிய ேநாவ அக*3 ஒ39கி $சீவ.நா.1039.3 

 வ- தாரா� ெசJவி வா�9 ேக*டா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ெம� 

மகி:4தா' $சீவ.நா.1039.4 

 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பா% அமி, ஊ*.� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� மணி9 

O*.% $சீவ.நா.1040.1 

 கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) ஏ, பண� ேதாளி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பறவ க- 

ப37பி� $சீவ.நா.1040.2 

 ஆ	பா% மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாம ேமாதிர	 ெதா*3 ஐ எ�ன� $சீவ.நா.1040.3 

 ேத	பா எ2� ஓல ெசJவேன ேநா9கினா' $சீவ.நா.1040.4 
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 ெகா3F_ெப.அ.(ெகா3	_ெப.அ.) சிலயா� ஓல !ண மால கா-க 

$சீவ.நா.1041.1 

 அ34 யர	 உ' )ட ெவ4 ஆ&றாேத� ஆ&ற $சீவ.நா.1041.2 

 வி34த சி� கிளியா% வி	ம% ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த@,4ேத� $சீவ.நா.1041.3 

 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா' தாA	 நின= அக%வா' ஆக 

$சீவ.நா.1041.4 

 ஈ*ட	 சா% ந@' நிதி;	 ஈ,8 !வள7 ப4 தட	_ெப.(தட	_ெப.) E: 

$சீவ.நா.1042.1 

 ேமா*3 வள	_ெப.(வள	_ெப.) )ர9!	 

ஊ	_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) �2 ஈ4 $சீவ.நா.1042.2 

 ேவ*டா,9! ேவ*டனேவ ேபா�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேவ� 

ெம�ேதா' $சீவ.நா.1042.3 

 D*டா, சில Rதலா' 5%லா ஒழிேயேன $சீவ.நா.1042.4 

 !8!ம	 ேச, ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �லேம% ெகா�தா, வ37 

ெபாறி7ப� $சீவ.நா.1043.1 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) க- 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பனியா% சி4த எ6 அவி� $சீவ.நா.1043.2 

 ம8க மகிழ_!ைற.எ�.(மகி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உறேயேன% 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) அம' $சீவ.நா.1043.3 

 ப8க7 ப*டா, ேம% பட நின4ேத� ஆக எ�றா� $சீவ.நா.1043.4 

 S% 5ட�தா% ேபா% கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வி�தக	 ேச, R- வ6க' $சீவ.நா.1044.1 

 பா% ம3�� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ப!வா' ேபா% 

ேநா9கி� $சீவ.நா.1044.2 

 ேச% ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) )ம4 அள_இ ெம�	 மகி:4 $சீவ.நா.1044.3 
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 மா% ப3�தா� மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) மண4தாேள ேபா% 

மகி:4தா' $சீவ.நா.1044.4 

 பா% அவி;	 D=	 5க;	 ப3 சா4	 $சீவ.நா.1045.1 

 கா% அவியா7 ெபா� விள9!	 த4 உ	ம9 க 

ெதா2ேவ�_வி.�.(ெதா2_வி.+J_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.1045.2 

 ேகா% அவியா ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிலயா� ெசா% !�றா� ஆக 

எனேவ $சீவ.நா.1045.3 

 S% அவயா, ேபா% ந@8க'_பதி.ெப.(ந@8க'_��.ப�.) ேநா9!மிேன எ�றா' 

$சீவ.நா.1045.4 

 மJவ% அ	 !ழலினாள மதி உட� ப39க% உ&�� $சீவ.நா.1046.1 

 ெசJவி;' ெசவிலி ெசா%M	 சில இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

Rதலினா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) $சீவ.நா.1046.2 

 அJவ9! ��த மாம� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மக&! இ�� உ� தாத 

$சீவ.நா.1046.3 

 நJவிய	 பிண ெகா' ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நக �க வி4 ெச�தா�1 $சீவ.நா.1046.4 

 ப-.யா% ப-. ெச	ெபா� ப%வள ப6ய	 ஆக9 $சீவ.நா.1047.1 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) வ4 அ.ம 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) !ற உ�கி�ற 

அ�றி9 $சீவ.நா.1047.2 

 க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

கட9க% ஆ&றா9 கிழிமிச உ= த@*. $சீவ.நா.1047.3 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி, ேகாத நி�ன வழிப3	 நாN	 எ�றா'1 

$சீவ.நா.1047.4 

 ம�ன� வன7பி� மி9கா� வள, நிதி9 கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) காள 

$சீவ.நா.1048.1 



294 

 

 உ�தம� உன நாம	 அ%ல ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உர�த% 

ேத&றா�_வி.�.(ேத&�_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1048.2 

 இ�திற� இவ�க- நி�ன எ-ணினா, எ�னேலா3	 $சீவ.நா.1048.3 

 த�த அ	 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) கயா% ெசவி �த% அட�சி� 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1048.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ெவ�றா� வ�த� ெசா% 

Oலி ஆக $சீவ.நா.1049.1 

 அணி மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனாA9! அ.7 பணி ெச�வ அ%லா% 

$சீவ.நா.1049.2 

 ணிவ எ� )3 ெசா% வாளா% ெசவி �த% ஈர% எ�றா' $சீவ.நா.1049.3 

 பணிவ	 பவள7 பாவ ப6= 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அனய ஒ7பா' 

$சீவ.நா.1049.4 

 க4க7 5டயி% ெபா8!	 கலினமா வ%ல� காள9! $சீவ.நா.1050.1 

 எ4த;	 யா;	 ேநரா,_ெப.(ேநரா,_ெப.) ஆ� 

வி.�_நி.எ�.(வி3_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) இற�த% ஒ�ேறா $சீவ.நா.1050.2 

 சி4தன பிறி ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆகி� ெச� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) �யற% 

ஒ�ேறா $சீவ.நா.1050.3 

 வ4ததா% நாள எ�றா' வ3 என9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா' $சீவ.நா.1050.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� ேபா�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா%லா' 

சி� �9 !றம ேக*ேட $சீவ.நா.1051.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ந4 உகி9 க�தா� உ' நிற_ெப.(நிற	_ெப.) உவக 

ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1051.2 

 ஆ� ெந� பா&! இவ,4த ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அேழ&க எ� பாவ எ�� $சீவ.நா.1051.3 
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 தானயா% தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- ந@ர� ட� ெம� த2வி9 

ேகா-டா'_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1051.4 

 க' மன� இ�றி ேநா&ற ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வின7 பய�தி� 

அ�ேற $சீவ.நா.1052.1 

 தக- இலா9 ேக'வியா� க- த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

எ�� பி�A	 $சீவ.நா.1052.2 

 மக'_ெப.(மக'_ெப.) மன	_ெப.(மன	_ெப.) !ளி,7ப9 

Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம�வM	 5%லி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ8! $சீவ.நா.1052.3 

 அக% மன� தா�9!� 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) அவN	 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேக*!� 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1052.4 

 வினயமா மால ேக'வ� !ேபர மி�திர&!� 

ெசா%ல_!ைற.எ�.(ெசா%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1053.1 

 அனயேத ப*ட எ�றா% ஐயேன ந8க9! ஒ�தா� $சீவ.நா.1053.2 

 வனயேவ ப*ட ேபாM	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம' �லயி னாள7 

$சீவ.நா.1053.3 

 5னயேவ ப*ட ெபா� தா,7 5-ணிய&! ஈ	 எ�றா� $சீவ.நா.1053.4 

 க&றா, ம&�	 க*3ர வ%லா, கவி எ�A	 $சீவ.நா.1054.1 

 ந%ேத, ேமலா, நா%வர வி*டா&! அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

ெச�றா, $சீவ.நா.1054.2 

 )&றா, வ% வி% E3� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

நா�க� $சீவ.நா.1054.3 

 ெபா� தா,_ெப.(தா,_ெப.) மா,ப,ீ ேபாமி� எ�� ஆ8! எதி, 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1054.4 
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 சீ4தா நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@�க ேவலா� 

மணி� ெச7பி� $சீவ.நா.1055.1 

 ஈ4தா� ெகா-டா, இ��க வாச	 எ6 ெச	ெபா� $சீவ.நா.1055.2 

 கா4தா நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க&பக	 அ�ன@, 

வர7 ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.1055.3 

 ேச,4ேத� இ�ேற வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) என நா�க&! 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1055.4 

 யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) ஈ	 ந@, 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) ெகா'மி� என யா	 $சீவ.நா.1056.1 

 தா	 மக'_ெப.(மக'_ெப.) ேநரா,_ெப.(ேநரா,_ெப.) 

ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

எ� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) $சீவ.நா.1056.2 

 Dமக' வ!	 5-ணிய7 ெபா� !�� அனயயாA9! $சீவ.நா.1056.3 

 யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) ேந,4ேத	 இ�� என 

நா�க&! அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1056.4 

 )&றா, வ%வி% E3� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� கழலா&!9 $சீவ.நா.1057.1 

 !&ேற% ெச�	 காள;	 யாA	 ெகா.யாள $சீவ.நா.1057.2 

 ம% ேச, ேதாளா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மமாA9! அ' ெச�ய7 

$சீவ.நா.1057.3 

 ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) எ�ன7 ேபசின� 

வாச	 கம: தாரா� $சீவ.நா.1057.4 

 விட E: ஏ&றி� ெவ% 5கழா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மி! தாத $சீவ.நா.1058.1 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) E: வய	 க7 ப3�தா� ேபா�� இ Oற9 $சீவ.நா.1058.2 
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 !ட, E: ேகா*ட !Fசர	 

ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) வக;	 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) $சீவ.நா.1058.3 

 பட, E: ெநFசி� பாவத� ப-5	 அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1058.4 

 மறயா, ேவ'வி ம4திர� ெச4த@9 ெகா.ேய ேபா% $சீவ.நா.1059.1 

 !றயா9 க&பி% சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) தா;	 ெகால ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

க- $சீவ.நா.1059.2 

 ெபாற ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆ&றா7 ேபா அணி ெபா� 

ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனயாள $சீவ.நா.1059.3 

 நறயா, ேகாத ந��_ெப.(ந��_ெப.) என இ�5&� எதி, 

ேகா-டா'_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1059.4 

 ெபா� க�) ஆ,�த D- அணி ெபா	ம% �லயாள $சீவ.நா.1060.1 

 அ&க� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) யா7பின, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) 

வ4தா,_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1060.2 

 ெபா&ப9 Oறி7 

ேபா!	_ெப.எ�.(ேபா_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_ெப.எ�.!றி.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

எ�றா,9! எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா, 

$சீவ.நா.1060.3 

 வ&க	 இ*ட வ- ப6 மாவி� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ெச�றா, 

$சீவ.நா.1060.4 

 மட4த திற�தி� இயய அ	 மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வ4தா,_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1061.1 

 விட	_ெப.(விட	_ெப.) த�த ேவலா&! உர�தா,9! 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ெம�	 மகி:4தா� 

$சீவ.நா.1061.2 
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 Rட8!	_ெப.எ�.(Rட8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ேபா%பவ' S5ர	 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ4 $சீவ.நா.1061.3 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) க-ணவ' தா�_ெப.(தா�_ெப.) அ ேக*டM	 த9க 

எ�றா' $சீவ.நா.1061.4 

 திவி&! அம4தா� திச ப�	 

அறி4த_ெப.எ�.(அ6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெதா%சீ, $சீவ.நா.1062.1 

 உவி&! அம4தா&! அம4தா' என யா	 ஒ*ட7 $சீவ.நா.1062.2 

 ெப!	 கணியி� கணி ேபசிய_ெப.எ�.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேப 

இ% நாளா% $சீவ.நா.1062.3 

 பக&! அம4த அமி,தி� பட, த@,9க% உ&றா, $சீவ.நா.1062.4 

 கர ெகா��_வி.எ�.(ெகா%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இர8!	_ெப.எ�.(இர8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

கடலி%_ெப.(கட%_ெப.+இ%_இட.ேவ.) கலி 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) க% எ� $சீவ.நா.1063.1 

 �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) கற8க_!ைற.எ�.(கற8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

�ழ= வி	ம ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ச8க	_ெப.(ச8க	_ெப.) ஆ,7ப7 

$சீவ.நா.1063.2 

 பிரச	_ெப.(பிரச	_ெப.) கல8கி&� என மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) பிண8க 

ேவ*டா� $சீவ.நா.1063.3 

 விர ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அட4த !ழலாள 

அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) ேவனிலாேன $சீவ.நா.1063.4 

 மழ ெமா9!' அ�ன வெம� �ல மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ந%லா, 

$சீவ.நா.1064.1 

 இழ �&� அணி4தா, எ2 S&றவ, ேகா. ெச	ெபா� $சீவ.நா.1064.2 

 கழ �&� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

க	5_ெப.(க	5_ெப.) ஆ, வய%_ெப.(வய%_ெப.) ஐ4 �H, $சீவ.நா.1064.3 
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 !ழ �&� காதி� மணி9 ெகா	ெபா3 _ெப.(ெகா	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

நா�க� ஈ4தா� $சீவ.நா.1064.4 

 ப-ணா, கிளவி7 பவழ	_ெப.(பவழ	_ெப.) 5ர ெசJவா�9 $சீவ.நா.1065.1 

 க-ணா, கதி, ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல9 கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) அ3	 

ெம�ேதா' $சீவ.நா.1065.2 

 வி-ேணா,_ெப.(வி-ேணா,_ெப.) உலகிெனா3	 இ4 நில� இ%லா7 

$சீவ.நா.1065.3 

 ெப-ணா, அமி,ேத அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அமி,ேத $சீவ.நா.1065.4 

 ேததா என வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

வ6 ெச�ய7 $சீவ.நா.1066.1 

 ேபா ஆ, !ழலா' 5ண, ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல பாய� $சீவ.நா.1066.2 

 தா ஆ, கம: தா,_ெப.(தா,_ெப.) மவி-3 ளி7ப $சீவ.நா.1066.3 

 ஈதா	 அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) 

அேத $சீவ.நா.1066.4 

 �4ந@,7 பவள� உற நி�தில ��த	_ெப.(��த	_ெப.) $சீவ.நா.1067.1 

 அ4ந@, அமி, ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெகா37ப 

அம,4தா� $சீவ.நா.1067.2 

 ம4ந@, ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- 5வ8க' மல8க7 $சீவ.நா.1067.3 

 ெபா�னா, அ69 கி-கிணி Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) இடேவ $சீவ.நா.1067.4 

 க	பா, களியான கல9க_!ைற.எ�.(கல99_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மல8கி 

$சீவ.நா.1068.1 

 அ	ேப, அ6வா' ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- 5த� அFசி9 

$சீவ.நா.1068.2 

 ெகா	ேப !ழவா� என9ேக !ழ4தி*டா� $சீவ.நா.1068.3 
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 வ	ேப இ வயக�தா, வழ9! அ�ேற $சீவ.நா.1068.4 

 Dவா, 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) ஆ*.A' D ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 

)-ண	 $சீவ.நா.1069.1 

 பாவா� பண� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) )ரமFச6 ேதா&றா' $சீவ.நா.1069.2 

 காவா அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) க-ணற� 

ெசா%லிய_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ	ெசா% 

$சீவ.நா.1069.3 

 ஏேவா அமி,ேதா என9! இ�� இ ெசா%லா� $சீவ.நா.1069.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ேதாளவ' )-ண நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ெசா%Mவா� $சீவ.நா.1070.1 

 உ&ற@, மற4த@, மன�' உறகி�றா' $சீவ.நா.1070.2 

 ெச&றா% அ6தா% ெச�மி� ேபாமி� த@-டா $சீவ.நா.1070.3 

 எ&ேற அறியாத ஓ, ஏழேயேனா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.1070.4 

 Hம	 கம: D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% ேசார அசயா� $சீவ.நா.1071.1 

 தாம	 ப64 ஆ3 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) 

திமி,4தி*3 $சீவ.நா.1071.2 

 ஏம� சில வா'_ெப.(வா'_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) ஏற ெந9கா9 

$சீவ.நா.1071.3 

 காம� கண ஏ, க- சிவ4 5ல4தா' $சீவ.நா.1071.4 

 மி� ேந, இடயா' அ. வ @:4	 இர4	 $சீவ.நா.1072.1 

 ெசா% ந@, அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) அ&5 அழM' ெசா64 

ஆ&ற $சீவ.நா.1072.2 

 இ4 ந@ரன க- 5ட வி*3 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) $சீவ.நா.1072.3 
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 ம� ஆ,4 மத,7ெபா3 ேநா9கின' மாேதா $சீவ.நா.1072.4 

 இ�ன @, எ6மா மணி7 D- கிட4 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1073.1 

 மி�னா, இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல ேவ� ம' 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.1073.2 

 ெபா�னா, ெகா.ேய 5கழி� 5க: ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) $சீவ.நா.1073.3 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- வில 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நிக,�ேத $சீவ.நா.1073.4 

 ேதாளா% த2வி� வ,� ெதா-ட அ	 ெசJவா� $சீவ.நா.1074.1 

 மீளா மணிேமகல மி�னி� மிளிர $சீவ.நா.1074.2 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஆ, மணி7 D- 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) அ	 பாவ 

த�ன $சீவ.நா.1074.3 

 நாளா% ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அமி, எ�ன நய4தா� $சீவ.நா.1074.4 

 சி�திர மணி9 !ழ திள9!	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க� $சீவ.நா.1075.1 

 ஒ� ஒளி, பவள வா� ஓவ9 கவின� $சீவ.நா.1075.2 

 த�த6 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா' 

த�ெனா3_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ஆ3	 நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

$சீவ.நா.1075.3 

 வி�தக&! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) விள	5 கி�றேத 

$சீவ.நா.1075.4 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

!சி&! அFஞா�� ஓ.ய நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) நாணி9 $சீவ.நா.1076.1 
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 க	5_ெப.(க	5_ெப.) எறி க.கேயா3 ெந�	 மலி கவள	 ெகா'ளா 

$சீவ.நா.1076.2 

 இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) ெச� !ழவி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

ம75_ெப.(ம75_ெப.) இட� தட9க நா&றி� $சீவ.நா.1076.3 

 )	ெபா3_ெப.()	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பாட� 

)ளிெவா3 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.1076.4 

 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ4தி� ப6ெவா3 

பக3_ெப.(பக3_ெப.) நி&ப� $சீவ.நா.1077.1 

 தக நிற9 !ழக' தா:4 சா4தி� வா� ந9கி மி�ன7 $சீவ.நா.1077.2 

 5க நிற� கிலி% ெபா� நா-_ெப.(நா-_ெப.) ய% வர7 ேபா4 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.நா.1077.3 

 மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நிற9 களி&ற 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) எ� உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

எ�றா� $சீவ.நா.1077.4 

 ெகா&றவ� !றி75_ெப.(!றி75_ெப.) ேநா9கி9 !Fசர7 பாக� O�	 

$சீவ.நா.1078.1 

 இ&ெறன உர�த% ேத&ேற� இறவநி� அளினா	 ெகா% $சீவ.நா.1078.2 

 ெச&ற	 மி9! உடமயா% ெகா% சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) இ�ன நாளா% 

$சீவ.நா.1078.3 

 ம&� இத&! உட&சி ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மத	_ெப.(மத	_ெப.) இ ெசறி�த எ�றா� $சீவ.நா.1078.4 

 ஈ-3 அழ% !*ட	 ேபால எ6 எழ� திகி ேநா9கி9 $சீவ.நா.1079.1 

 ேகா- த !�	ப, ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேபா, ேகா9!ழா	 

ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) உ'ளி $சீவ.நா.1079.2 
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 மா-ட இ% ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வாணிக� மகன வ%ேல 

$சீவ.நா.1079.3 

 ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) திற	_ெப.(திற	_ெப.) களெவ� ஓ.7 ப&�5 த	மி� 

எ�றா� $சீவ.நா.1079.4 

 க�றிய ெவ!ளி ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) கா% வலி இளய, கா�4 

$சீவ.நா.1080.1 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உயி, ெகாணர 

ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) !ட,9 க-ணி மால $சீவ.நா.1080.2 

 ஒ�றிய உதிர� ெச�ச ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) 

மீ9ெகா' தான� $சீவ.நா.1080.3 

 ெத� திச9! இறவ� Hதி� ெச	மல� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேச,4தா, $சீவ.நா.1080.4 

 ச-பக மால ேவ�4 ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) பளித	 த@&றி $சீவ.நா.1081.1 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) 5க நா� சா4தி� வி2�ல9 காம வ%லி $சீவ.நா.1081.2 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ24 உ= கா*. 

�க�திட9 !ளி�� ேதா'ேம% $சீவ.நா.1081.3 

 வ- தளி, ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) )*. 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 

D7ப_!ைற.எ�.(D75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ�தா� $சீவ.நா.1081.4 

 ப- அ. வ @;	 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% பாவ 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) வன7பி&! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.1082.1 

 க-ண. க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) க- எ�A	 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) 

அறா� Hணி த�னா% $சீவ.நா.1082.2 

 5- உட மா,ப� ஓவா எ�தியா% எ8!7 ெப&றா� $சீவ.நா.1082.3 
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 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) உட7 ேபத எ�� ஓ, நா'_ெப.(நா'_ெப.) �&�	 

பித&றினாேன $சீவ.நா.1082.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ேச, �.யினாA	 ெச%வி;	 ேபா�� 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� $சீவ.நா.1083.1 

 இ8! வா, கழலினாA	 ேகாத;	 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% $சீவ.நா.1083.2 

 சி8க ஏ� எ'ளி� E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சி� ந69 

!ழா�தி� E:4தா, $சீவ.நா.1083.3 

 அ8! அ க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாதி ஐயA9! 

இ�ன எ�றா' $சீவ.நா.1083.4 

 எ�� அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) உர7ப9 ேக*ேட இ.பட 

�ழ8கி� ெச4த@ $சீவ.நா.1084.1 

 நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ6வதன ஒ� ந@' �ழ� 

சி8க ஏ� $சீவ.நா.1084.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ண7 ெப*ட ேயா3 தா�_த&.).(தா�_த&.).) 5ற7ப*ட 

ஒ�தா� $சீவ.நா.1084.3 

 !�� இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபாM	 !8!ம !வ=� 

ேதாளா� $சீவ.நா.1084.4 

 ெபா�ன6 மால தாழ7 ேபா அணி O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ஏ4தி7 

$சீவ.நா.1085.1 

 ப�ன மால யா&!7 ப*டத எவ� ெகா% எ�னா7 $சீவ.நா.1085.2 

 பி�ன	 மால ஓரா' ெப ந39! உ&� 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1085.3 

 ம�ன மால நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) மழ இ.75 உ-ட ஒ�தா' $சீவ.நா.1085.4 
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 க3கிய இளய, ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

க-ணிய ெபாN	 எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1086.1 

 அ3சில அழல ஏ4தி ஆ, உயி, பக&! 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1086.2 

 வி3கண ெத64 தான வ @9கற விசி� ெவ�தா� $சீவ.நா.1086.3 

 ெதா3கழ% நர% வ @9கி� ெசா%Mமி� 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.1086.4 

 அ. நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) தக எ�� எ	 ஆண ேவ4 அளி� ெச�தா� 

$சீவ.நா.1087.1 

 வ. மல,� தா6னா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என வானி� 

உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $சீவ.நா.1087.2 

 இ. உ	 ஏ&றி� சீறி இநில	 )3த&! 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1087.3 

 க. மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) ���	 

எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) கட=ளி� கன�� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1087.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) இ29! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

க-ணா' வ �ல நய4 ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.நா.1088.1 

 ேகா' இ29! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற9 ேகா� 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) நடா�கி�றா� $சீவ.நா.1088.2 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) இ29! உ&� வ @:வ இ�� ெகா% 

ந4த_!ைற.எ�.(ந4�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) தி-ேத, $சீவ.நா.1088.3 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) இ29! 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ெமா�	ப ப- என 

ெசா%லினாேன $சீவ.நா.1088.4 
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 ேவ4ெதா3 மா� ேகாட%_ெப.(ேகாட%_ெப.) விளி!&றா, 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) அ 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1089.1 

 கா�4தி3 ெவ!ளி ந@9கி9 க க*. இவன உ��தா% $சீவ.நா.1089.2 

 ஆ�4 அ3	 அழ&சி ந@8!	 அ ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) எ�� 

ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) $சீவ.நா.1089.3 

 சா4 உட மா,ப� தாத த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மன� இழ9கி�றாேன 

$சீவ.நா.1089.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) பிற8! ஒளி�	 ேவலா� ஓ,� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

உவா�தி ெசா%லா% $சீவ.நா.1090.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) க*ட7 ப*3� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) சின	_ெப.(சின	_ெப.) தணி4 நி&ப� $சீவ.நா.1090.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பிற8! அல8க% மால� )ந4த;	 ணவ� தாA	 

$சீவ.நா.1090.3 

 ேகா� 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) கா7ப� ேசற% !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) என9 

Oறினாேர $சீவ.நா.1090.4 

 ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ-ட 

இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) இட, 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) எ�றா% $சீவ.நா.1091.1 

 ேதா�றM9! ஆ-ம !�றா எ�ற ெசா% இமிழி� D*. $சீவ.நா.1091.2 

 ���_ெப.(���_ெப.) அன� உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) �*.A	 �9!	 ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) 

$சீவ.நா.1091.3 

 வா�த மா6_ெப.(மா6.) வ- க மதவலி பிணி9க7 ப*டா� $சீவ.நா.1091.4 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) உட� சிகழிக9 !மர� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) இண 

$சீவ.நா.1092.1 



307 

 

 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) உட இளயவ, க�சி� வ @9கலி� $சீவ.நா.1092.2 

 அழ% உட9 கட=ள அர= ேச,4 என $சீவ.நா.1092.3 

 விழ= உட � நக, விலாவி9 கி�றேத $சீவ.நா.1092.4 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ஆ, ��	 ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) �ல9 

ேகா*3 ய% ��	 $சீவ.நா.1093.1 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஆ, உ- க- வ4 இழி_வி.(இழி_வி.) ��	 இவ சி4த9 

$சீவ.நா.1093.2 

 காளா� ந	பி சீவக சாமி எ� ந%தா� $சீவ.நா.1093.3 

 மீளா� �ப ந@' கட%_ெப.(கட%_ெப.) மி�னி� மிச 

வ @:4தா'_வி.�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1093.4 

 பாலா, ஆவி7 ப4கி% ஏ4தி7 பட நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.நா.1094.1 

 ேபா% ஆ	 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ெபா�ெதா. D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) 

க- !ணமால $சீவ.நா.1094.2 

 ஏலா ஏலா எ	 ெபமாA9! இஃ எ�னா $சீவ.நா.1094.3 

 Sலா, ேகாத R8! எ6வா�7 ப*ட ஒ�தா' $சீவ.நா.1094.4 

 எ6 தவ: !�ற� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) இ	ெபாறி9 கலாப மFஞ 

$சீவ.நா.1095.1 

 இ6வன ேபா�� மாட� இ% உற ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) அ�னா, 

$சீவ.நா.1095.2 

 ப6=� மன�தி� ஓ.7 ப*டத உண,4 ெபா�தா, $சீவ.நா.1095.3 

 அ6 உற: ெமா�	பேவா எ�� ஆ!ல7 Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) ெச�தா, 

$சீவ.நா.1095.4 

 க8கயி� )ழியி% ப*ட காம பிணயி� மா:கி $சீவ.நா.1096.1 

 அ8! அவ,9! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) உ'ளி அவல 

ந@, அ24 கி�ற $சீவ.நா.1096.2 
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 !8!ம9 ெகா.ேயா3_ெப.(ெகா._ெப.+ஓ3_க.ேவ.) ஏ4தி9 ேகால	 

வ @&றி4த_ெப.எ�.(வ @&றி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா	ம7 

$சீவ.நா.1096.3 

 ெபா8! இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �லயினா,9!7 5ரவல� இதன� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1096.4 

 க- யி% அன4த, ேபால9 கதிகN' ேதா�� மா�	 $சீவ.நா.1097.1 

 வி*3 உயி, ேபா! மா�	 வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) 

ெப&�_வி.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உய மா�	 

$சீவ.நா.1097.2 

 உ'பட உண,4த_ெப.எ�.(உண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.+ஏ_சா6.) உ' !ழ4 உக% ெச%ேல� 

$சீவ.நா.1097.3 

 எ' பக= அன�	 ஆ,வ	 ஏதேம இர8க% ேவ-டா $சீவ.நா.1097.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நாக, 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) ப.ய, ேபால 

$சீவ.நா.1098.1 

 இ�மணி இழ4 சா	பி இ நில	_ெப.(நில	_ெப.) இவ,க' 

எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1098.2 

 மி� அணி மதிய	 ேகா'வா� வி)	5 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நட7பேத ேபா% $சீவ.நா.1098.3 

 க%மணி உமி2	 Dணா� கட பல கட4 ெச�றா� $சீவ.நா.1098.4 

 ெவ4தன	 மன	_ெப.(மன	_ெப.) என ெவ'ள ேநா9கி� �'_ெப.(�'_ெப.) 

எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) $சீவ.நா.1099.1 

 அ4வ,7 பவளவா� அ	 மழல இ�ெசாலா, $சீவ.நா.1099.2 

 ப4 பாவ ப8 கழ8! ப	 ெபா� �&றி% சி&றிM' $சீவ.நா.1099.3 

 ெநா4 வ� S5ர	 ஒலி7ப ஓ. ேநா9கினா, $சீவ.நா.1099.4 
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 ம%லிக	 மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மால ேசார 

ஆ,4த !-டல	 $சீவ.நா.1100.1 

 வி% இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மி�A9 ேகா*ட 

வ @ண வி*3 ெவ� உரா� $சீவ.நா.1100.2 

 ஒ%_ஒ.!றி உ6.ெசா.(ஒ%_ஒ.!றி.) என� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) அர&ற வ @தி 

ம%க_!ைற.எ�.(ம%!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ.னா, $சீவ.நா.1100.3 

 சி% )ண8! இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல� ெச2மல,� தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

கணா, $சீவ.நா.1100.4 

 ெந�� தல9 க48!ழ%_ெப.(க8!ழ%_ெப.) நிழ�� எ� அல�தர 

$சீவ.நா.1101.1 

 �� அல� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல �க	_ெப.(�க	_ெப.) சிவ4 அலமர9 

$சீவ.நா.1101.2 

 க�தல	 க3� அ.�த ப4 ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ4 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.1101.3 

 ம�தல ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- ம8கய, 

மய8கின, $சீவ.நா.1101.4 

 ேகாத ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) DFசிக 

ெகா	ம ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ	�ல 

$சீவ.நா.1102.1 

 மா ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) அ	 மட4தய, மன	_ெப.(மன	_ெப.) கசி4 

$சீவ.நா.1102.2 

 ஓத	_ெப.(ஓத	_ெப.) �� உ!7ப ேபா% உ-க- ெவ	பனி உ!� 

$சீவ.நா.1102.3 

 யா ெச�க	 ஐய எ�� அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) மி9! அர&றின, $சீவ.நா.1102.4 

 ெச	ெபா� ஓல வ @ழ=	 ெச� கல8க' சி4த=	 $சீவ.நா.1103.1 
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 அ	ெபா� மால ேயா3 அச4 அவி:4 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ேசார=	 

$சீவ.நா.1103.2 

 ந	ப� உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) எ� எனா 

நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) மட4தய, $சீவ.நா.1103.3 

 ெவ	பி வ @தி ஓ.னா, மி�னி� அ�ன R-மயா, $சீவ.நா.1103.4 

 D அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தா6னா� ெபா&5 

வா3	_ெப.எ�.(வா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆயி.� 

$சீவ.நா.1104.1 

 ேபா உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) வா: உயி, ெபா�� ந@;	 இ�� எனா 

$சீவ.நா.1104.2 

 வ @ கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மFஞ ேபா% 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- ந@, 

ம%க_!ைற.எ�.(ம%!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1104.3 

 ஆ!ல� அ6வய, அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வயி� அ9கினா, 

$சீவ.நா.1104.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேகாத மால ெச� கல	_ெப.(கல	_ெப.) உ!� உரா�9 $சீவ.நா.1105.1 

 கா% மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம வ%லி எ�ன 

அ�ன, ஆயேரா $சீவ.நா.1105.2 

 பா% மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல7 ப4கி% அ6வய, $சீவ.நா.1105.3 

 S%மலி4த R-K)75 ேநாவ வ4 ேநா9கினா, $சீவ.நா.1105.4 

 மாதரா,க' க&பிA9! உட4த மா மணி9 கல� $சீவ.நா.1106.1 

 த@ இ% ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) S% ெப�வா, சித,4 ேபாக� சி4வா, 

$சீவ.நா.1106.2 

 ேபா உலா	 அல8கலா� �� ேபா4 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெத6வய, 

$சீவ.நா.1106.3 
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 ஆ தகா என9 கல8கி_வி.எ�.(கல8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அJவயி� அ9கினா, $சீவ.நா.1106.4 

 வ*.க மணி7 பலக வ-ண R- கிலிக $சீவ.நா.1107.1 

 இ*3 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

Rட8க_!ைற.எ�.(Rட8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெநா4 இ6ய% 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) மFஞயி� $சீவ.நா.1107.2 

 க*3 அழ% உயி,7பி� ெவ4 க-ணி த@4 ெபா� உக $சீவ.நா.1107.3 

 ம*3 அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாதயா,க' 

வ4 வாயி%_ெப.(வாயி%_ெப.) ப&றினா, $சீவ.நா.1107.4 

 வினய விள= கா-மி� எ�� க விதி,� நி&பா, $சீவ.நா.1108.1 

 இனயனா�� ெதளிய� 

ெச�றா%_நி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) இ.9!	 ெகா% 

இவன எ�பா, $சீவ.நா.1108.2 

 5ன நல	_ெப.(நல	_ெப.) அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) க%வி ெபா��மா% 

இ�ேறா3 எ�பா, $சீவ.நா.1108.3 

 வன கல� திகி6_ெப.(திகி6_ெப.) ேபால ம�!	 எ	 மன8க' எ�பா, 

$சீவ.நா.1108.4 

 ேநா&றில, மகளி,_ெப.) எ�பா, ேநா	 க-], ேதா'க' எ�பா, 

$சீவ.நா.1109.1 

 O&ற�த9 ெகா	ம ெகா*.9 !ல�ெதா3 

�.;	_ெப.எ�.(�._வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�பா, 

$சீவ.நா.1109.2 

 ஏ&ற ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அ�� 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ9_)*.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) 

ெகா3ம எ�பா, $சீவ.நா.1109.3 

 ஆ&றல' )ந4த எ�பா, ஆ தகா அறேன எ�பா, $சீவ.நா.1109.4 
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 H9!மி� காள சீறி� &� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

உளேனா எ�பா, $சீவ.நா.1110.1 

 கா9!மா% வய	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ�பா, $சீவ.நா.1110.2 

 பா9கியேம ெப6 கா- இ=	 ஓ, பா�ம எ�பா, $சீவ.நா.1110.3 

 ேநா9க�மி� நாK	_ெப.எ�.(நாK_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) க-], 

Rதி ெகா' நாக6க� எ�பா, $சீவ.நா.1110.4 

 D வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) ஆய ேகாத7 ெபா� அனா, 5லவி 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1111.1 

 S5ர	 தி�தி� ேச4த Rதி விர%_ெப.(விர%_ெப.) ெநா4த எ�பா, 

$சீவ.நா.1111.2 

 யாவ	 5க2	_ெப.எ�.(5க:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஐய� 

அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) ெக*3 ஒழி;	 ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1111.3 

 ேகா5ர மாட �H, O&� உண விளிக எ�பா, $சீவ.நா.1111.4 

 கF_ெப.அ.(கைம_ெப.) சில மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கணநிர வி39க 

வ%ல $சீவ.நா.1112.1 

 இF_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) சில 

பயி�ற_ெப.எ�.(பயி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா*! இ தகா எ�� !�றி% $சீவ.நா.1112.2 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) N7பி*டா8!9 க% என9 

கல8கி_வி.எ�.(கல8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) காம,_ெப.(காம,_ெப.) 

$சீவ.நா.1112.3 

 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க. அரண �H, ஆ!ல	 மய8கி&� அ�ேற 

$சீவ.நா.1112.4 

 இ8ஙன	 இவ,க' ஏக எ6 அக	_ெப.(அக	_ெப.) விள9க7 ப*ட $சீவ.நா.1113.1 
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 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கண விடல தாத விய� நக, 

அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1113.2 

 அ8! அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

உ!�த_ெப.எ�.(உ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) அ.� க' அவி7ப ேநா9கி7 $சீவ.நா.1113.3 

 ெபா8! அம, உழ9!	 ேவலா� 5ல	5 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அேழ&க எ�றா� 

$சீவ.நா.1113.4 

 மி�னினா% மலய ஈ,4 ேவ� இ O� 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1114.1 

 �னினா� ள8கி� அ%லா% ள8க% அ	 மலயி&! உ-ேட $சீவ.நா.1114.2 

 அ�னேத ணி4த ந@தி அ நவ நமA	 ஆ&றா� $சீவ.நா.1114.3 

 எ�ன ேந, நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

வா:த%_ெதா.ெப.(வா:_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) இநில� ஆவ உ-ேட 

$சீவ.நா.1114.4 

 வள கட%_ெப.(கட%_ெப.) வலயி� E:4 மா% 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ேகாலி 

$சீவ.நா.1115.1 

 உள அ6 ப39க% உ&றா� ப37பிA	 ப39க ம&� எ� $சீவ.நா.1115.2 

 கிள அழ_!ைற.எ�.(அ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�ன வா'வா� கீ-.ட% 

உ&� நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1115.3 

 தள அவி: க-ணி சி4த� த�தல நில�த அ�ேற $சீவ.நா.1115.4 

 ந@, அக	_ெப.(அக	_ெப.) ெபாதி4த ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) 

ந@%_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ெந3ந% யான7 $சீவ.நா.1116.1 
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 ேபா, �க� அழM	 வா'க7 ெபா� ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) 

!�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1116.2 

 ஆ, கலி யாண,_ெப.(யாண,_ெப.) �H, அ2 பி� ெச%ல� 

ெச%வா�_வி.�.(ெச%_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1116.3 

 சீ, உ� சில	பி_ெப.(சில	பி_ெப.) Sலா% சிமி:75 உ-ட 

சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) ஒ�தா� $சீவ.நா.1116.4 

 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த	 ெவ!ளி ெவ4த@ மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

�கி%_ெப.(�கி%_ெப.) காண	 மி�னி7 $சீவ.நா.1117.1 

 ெபா� மழ ெபாழியி� ந4	 அ�� எனி� 5க4 ெபா8கி� $சீவ.நா.1117.2 

 �னினா, த	ம எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) )*.3	 எ�� ெச	ெபா� 

$சீவ.நா.1117.3 

 ப�னி ேகா. உ��9 க4க� பணி4 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1117.4 

 ம�னவ அளி9 ேக-ேமா மட4த ஓ, ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) �H, 

$சீவ.நா.1118.1 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ெகா%ல நின9! அ 

வ3 எ�� எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1118.2 

 எ� மக�_ெப.(மக�_ெப.) அதன 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ� உயி, அவள9 கா�தா� 

$சீவ.நா.1118.3 

 இ�னேத !&ற	_ெப.(!&ற	_ெப.) ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

!ண	_ெப.(!ண	_ெப.) இனி யா ேவ4ேத $சீவ.நா.1118.4 

 நா-_ெப.(நா-_ெப.) ெம�9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஈ*ட7 ப*டா, ந39! 

உ�	 நவய ந@9க% $சீவ.நா.1119.1 
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 ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ�� 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) 

இ�ம ணி4த !&ற	_ெப.(!&ற	_ெப.) $சீவ.நா.1119.2 

 D- ெம�9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப ெபா�மதி எ�� 

பி�A	 $சீவ.நா.1119.3 

 ந@-ம9 க- நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நிதி எலா	 தவ% எ�றா� 

$சீவ.நா.1119.4 

 வாழிய,_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இய,_விய8.வி.�.!றி.) இறவ 

ேத&றா�_வி.�.(ேத&�_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ�_பட,.ஒ.) மா நிர 

ெபய,�த காள $சீவ.நா.1120.1 

 பழீதா� ெபா�9க எ�ன பிற8கிண, அல8க% மால $சீவ.நா.1120.2 

 E: கதி, ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) வ @:S% ப64 அற நிமி,4 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.1120.3 

 ஊ: பிண4 உமி� சீறி உட%_ெப.(உட%_ெப.) சின	_ெப.(சின	_ெப.) கடவ� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1120.4 

 ஆ� களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) அசனி ேவக	_ெப.(ேவக	_ெப.) அத� 

ம75_ெப.(ம75_ெப.) ஊசி ஆக $சீவ.நா.1121.1 

 சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப	 ஓலயா� 

திசக' ேக*ப9 $சீவ.நா.1121.2 

 கா�பவ� க'வ, எ�ன எ2வி�தி3வ% இ�ேன $சீவ.நா.1121.3 

 ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ப6= ஒழி4 ேபா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

அக	_ெப.(அக	_ெப.) 5! நினய% எ�றா� $சீவ.நா.1121.4 

 நF)_ெப.(நF)_ெப.) அனா� உர7ப9 ேக*ேட நா�கA	 ந38கி 

உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) $சீவ.நா.1122.1 
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 ெவF_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) உ-ட விள8கனி 

ேபா�� நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1122.2 

 எFசின� ேபால நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

தவ�தி� மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) $சீவ.நா.1122.3 

 வFச	 இ% ெகா'கயா� ெசா% அமி,தினா% வ&5&றாேன $சீவ.நா.1122.4 

 மி� இல8! எஃகினான7 ெப�கலா� 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மீ-3_வி.எ�.(மீ'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1123.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) இல	 !�கேலா3	 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அ2 அர&� 

கி�றா' $சீவ.நா.1123.2 

 எ� நில ஐய&! எ�ன யாவ	 கவல ேவ-டா $சீவ.நா.1123.3 

 ெபா� நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா.யனா� ஓ, ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) உர 

ேக' இ எ�றா� $சீவ.நா.1123.4 

 ம மட திற4 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வா, த ேகாத 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) �� $சீவ.நா.1124.1 

 ெச_ெப.அ.(சிவ_ெப.) மக7 பல=	 ெப&�� சி4த O, மன�த 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1124.2 

 இ மக= அழியி� வாேழ� இற7ப% யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) எ�A	 

ஆ8க- $சீவ.நா.1124.3 

 க	 என9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) ேதா�றி9 கட �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

!�க_!ைற.எ�.(!�9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1124.4 

 கறவ கா- க�றி� ெவஃகி9 க-3 அ. பணி4 காம,_ெப.(காம,_ெப.) 

$சீவ.நா.1125.1 

 நற= அயா உயி,9!	 மால நா&றிய இட�' ஏ&றி $சீவ.நா.1125.2 

 அறவியா&! ஆ�	 ���	 அம4த நா% அமி,த	 ஏ4த7 $சீவ.நா.1125.3 
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 பறவ தா உ-ட வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) ப*.னி7 ப6= த@,4தா� 

$சீவ.நா.1125.4 

 ஆ� மணி7 பவள� தி-ண அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) கரக� அ8க- $சீவ.நா.1126.1 

 H� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாச	 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ந@, ள8! ெபா� 

கல�' ஏ&� $சீவ.நா.1126.2 

 ேவ� மணி� ேதாளி நி&ப வி2�தவ� நியம	 

�&றி_வி.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1126.3 

 வா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ4தன விதியி� 

ெச�ேத� $சீவ.நா.1126.4 

 ஆ� எலா	 கடM' வ!	 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ� இறவ� SM' 

$சீவ.நா.1127.1 

 ேவ� எலா7 ெபாN	 வ!	 வி2� தவ அறிதி ந@ேய $சீவ.நா.1127.2 

 ஊ� இலா உண,வி� ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

உரமதி எவ�ெகா% ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) $சீவ.நா.1127.3 

 ேப� இலா' அ%ல' ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

உயி, ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) பிற9!	 எ�ேற� 

$சீவ.நா.1127.4 

 வ	5 அவி: ேகாத த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) வ,9 காய_!ைற.எ�.(கா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ @:� 

ஓ, $சீவ.நா.1128.1 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ப29 காய_!ைற.எ�.(கா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வா8கி� திநில� எ3�9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ8! $சீவ.நா.1128.2 

 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) அழ_!ைற.எ�.(அ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- 

அலம	 அணி ெச� அ	D8 $சீவ.நா.1128.3 
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 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அ3 R)7பினா�9!� த4தென� ேபணி9 

ெகா-டா� $சீவ.நா.1128.4 

 ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ4 நிமி�த�தாA	 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெசா% வகயினாA	 

$சீவ.நா.1129.1 

 அ&ற	 இ% மணிய அ	 க9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) க-3 கா*ட9 $சீவ.நா.1129.2 

 க&பக	 காமவ%லி அனய ந@, ேக-மி� எ�� $சீவ.நா.1129.3 

 �&�5 கனி4த ெசா%லா� �னிவர� ெமாழி;	 அ�ேற $சீவ.நா.1129.4 

 ஒ��	 ந@, கவல% ேவ-டா உல!_ெப.(உல!_ெப.) எலா	 ஆN	 சீ,�தி7 

$சீவ.நா.1130.1 

 ெபா� திக: உவினா� ஓ, 5-ணிய� ெப�தி, எ�ன $சீவ.நா.1130.2 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

உவ4 ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நிக: 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) என9!� ெச7பி7 $சீவ.நா.1130.3 

 பி�ற;	 நிக:வ உ-3 ேப)வ% ேக' இ எ�றா� $சீவ.நா.1130.4 

 நில=_ெப.(நில=_ெப.) உற: Dணினான ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) நக, 

இர8க9 கயா� $சீவ.நா.1131.1 

 அலபல ெச� ெகா%வா� அளிலா� 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% 

$சீவ.நா.1131.2 

 !லவிய 5கழினான9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ேபா	 இய9க� அFச% $சீவ.நா.1131.3 

 சில பக%_ெப.(பக%_ெப.) கழி4 கா-. சி4தி ஈ எ�� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1131.4 

 வச அற நிற4த க&பி� மால;	 மாமிதாA	 $சீவ.நா.1132.1 
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 தச அற உகி ெவ4 த	 உயி, ந@8!	 ஆ8க- $சீவ.நா.1132.2 

 ெநாசி தவ� ெசா&க' எ��	 ேநா� 5ண 

த2வி_வி.எ�.(த2=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெநFசி% $சீவ.நா.1132.3 

 கசி= எA	 கடல ந@4தி9 கர எA	 கால க-டா, $சீவ.நா.1132.4 

 தி9!ழ% மகளி,_ெப.) நய� சீவக சாமி தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.1133.1 

 வ69 க�சி% பிணி9க7 ப*டா� ம�னனா% எ�ன9 ேக*ேட $சீவ.நா.1133.2 

 த9! உட ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) வாளா, ஞா*பிA' தகம சா�ற 

$சீவ.நா.1133.3 

 ம75ட� இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா, ம� 

உயி,� ேதாழ� மாேர $சீவ.நா.1133.4 

 ந*டவ&! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேக*ேட ப �க� 

ந9! ம&� ஓ, $சீவ.நா.1134.1 

 !*.ய� தி�னலாேம ேகா' 5லி_ெப.(5லி_ெப.) 5ற�த ஆக9 $சீவ.நா.1134.2 

 க*.ய8 கார� எ�A	 க�த ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 5லிய7 

பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1134.3 

 ஒ*. இஃ உணரலாேம உரவ%ல அறிக எ�றா� $சீவ.நா.1134.4 

 சிலெயா3 ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) நி�றா% ேதவ	 வண9க% 

ஆ&றா, $சீவ.நா.1135.1 

 �ல உட� தாெயா3 எ-ணி� த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

இ9_)*.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) ெகா3ம ெச�தா� $சீவ.நா.1135.2 

 கல வ%^, இ�A	 ேக-மி� இ�ன எ�� உர9!	 ஆ8க- $சீவ.நா.1135.3 

 விரெவா3 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ&றா' 

விள4தவா ேப)கி�றா� $சீவ.நா.1135.4 

 இ*. ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) !4த	 O,வா' இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) சில 

இ75� )&றா, $சீவ.நா.1136.1 
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 ெந*.ல Eல	_ெப.(Eல	_ெப.) ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) 

�ள�த-3 ெந8க_!ைற.எ�.(ெந8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ4தி 

$சீவ.நா.1136.2 

 எ*3 எலா� திச;	 ஈ-. எழாயிர� இர*. ம'ள, $சீவ.நா.1136.3 

 க*3 அழ% கதிர ஊ,ேகா' வள�தவா வள�9 ெகா-டா, $சீவ.நா.1136.4 

 பி.ெயா3 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ெப வள75 உ-ட வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) 

$சீவ.நா.1137.1 

 வ. மல, ேகாதேயா3	 வள�தலி� ம4த� சீறி $சீவ.நா.1137.2 

 வி3_ஏவ.(வி3_வி.) கண சிலேயா3 ஏ4தி ெவவர� ேதா�றேலா3	 

$சீவ.நா.1137.3 

 அ3 5லி_ெப.(5லி_ெப.) க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மா�ேபா% ஆ� அல ஆயினாேர $சீவ.நா.1137.4 

 E:கழ% ம'ள, பாற� E:�சியி� 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5%லி $சீவ.நா.1138.1 

 வ @:த_வி.(வ @:_வி.+த_�.வி.) 

க-ண'_!றி.வி.�.(க-_ெப.+அ'_பட,.ஒ.) த	ேமா� விள8! 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) பிணி7ப ம&� எ� $சீவ.நா.1138.2 

 ேதாழர வ3� ெச�தி*ேட� எ�� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ள8கி 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1138.3 

 ஊ: திர7 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒளி மி! பதி ஒ�தா� 

$சீவ.நா.1138.4 

 ஒ&ற� வ4 உர7ப9 ேக*ேட ஒ�தேதா எ�ெசா% எ�னா� $சீவ.நா.1139.1 

 )&றினா, �க�த ேநா9கி� Eழிமா% யான 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1139.2 
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 உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

இடர� த@,9!	 உபாய	 ந@, உரமி� எ�றா� $சீவ.நா.1139.3 

 ெபா� திர' !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ேபால7 ெபாலி= 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா� $சீவ.நா.1139.4 

 நிற� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ஒளிேயா3 ஒ7பா� 5�திேச� நின4 

ெசா%M	 $சீவ.நா.1140.1 

 மற� இ8க- நகர வ%ேல )3	 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) )3தேலா3	 

$சீவ.நா.1140.2 

 இற9 !&ேற% ெச�த%_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) இ�றி எ6யி� 

வா� சன8க' ந@8க� $சீவ.நா.1140.3 

 சிற9 !&ற	_ெப.(!&ற	_ெப.) ந@8க� ெச&றா� ெச!� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ2	 எ�றா� 

$சீவ.நா.1140.4 

 கால� த@ நகர ேமய9 க. அர-_ெப.(அர-_ெப.) க.4த அ	பி� $சீவ.நா.1141.1 

 சால� த@� சவர, ேகால	 ெச� ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) ஈ-.9 $சீவ.நா.1141.2 

 ேகால� த@ ேவலினான9 ேகாயிM' வள7ப இ7பா% $சீவ.நா.1141.3 

 ஆல�த@ இட8க' ேதா�	 ஆ!ல	 ெச�	 எ�றா� $சீவ.நா.1141.4 

 சிற7 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) கா�� ெச%M மதனன� ெதவி% வ @ழ7 

$சீவ.நா.1142.1 

 பிற�தல அ	பி% ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ெபநில� இ3வ% இ*டா% 

$சீவ.நா.1142.2 

 ம�9! உ&� ம'ள, ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம4தன9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபாகி $சீவ.நா.1142.3 
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 அற� ெதாழிலா,9!	 

ெச%லா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச%_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ மிள 

5!மி� எ�றா� $சீவ.நா.1142.4 

 மா&றவ, மல7பி� ஆ8ேக வா'_ெப.(வா'_ெப.) கடா9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெநா�தா 

$சீவ.நா.1143.1 

 ேவ&� உல!_ெப.(உல!_ெப.) ஏ&றி R	_தி6.(R	_��.ஒ.) பி� விர 

த,ேவ� உலகி&! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.1143.2 

 ஆ&றிய ந*5_ெப.(ந*5_ெப.) வ%ேல வலி75 உற@இ இ3மி� எ�றா� 

$சீவ.நா.1143.3 

 O&ற8க' பல=	 ெதா9க O&ற�தி% O&ற	 ஒ7பா� $சீவ.நா.1143.4 

 காலன� E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா�ேபா% 

ந5லமா வி5ல, Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1144.1 

 ேவலின ஏ4தி ந4த� ெவவர� 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேலா3	 $சீவ.நா.1144.2 

 மால த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) தாத தாA	 ம9கN	 வ4 O.7 $சீவ.நா.1144.3 

 பாலவ, பிற	 ஈ-.7 பா� 5லி_ெப.(5லி_ெப.) இன�தி� E:4தா, 

$சீவ.நா.1144.4 

 ம*3வா� அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) தா,� தாமர நாம� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1145.1 

 க*டம ந@தி த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேம% கா75_ெப.(கா75_ெப.) அம4 இவ,க' 

நி&ப7 $சீவ.நா.1145.2 

 ப*3 உலா�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச	ெபா� 

கல அணி பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.1145.3 

 இ*3 இட7 பவள� ெசJவா�� த�த;	 இதன9 ேக*டா' $சீவ.நா.1145.4 
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 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இய% யவன� ெச7பி� ம8கல� கில வா8கி9 

$சீவ.நா.1146.1 

 கண5ர க-ணி ஏ&ப உ3�தபி� ெச	ெபா� ெச7பி% $சீவ.நா.1146.2 

 பிணயM	 நறிய ேச,�தி7 ெபவில ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) தா8கி� 

$சீவ.நா.1146.3 

 ணவA9! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) �ப	 

ெசா%லிய_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெதாட8கினாேள 

$சீவ.நா.1146.4 

 ெபா� அணி மணிெச� ஓட ந@6� ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) சா4 Dசி� 

$சீவ.நா.1147.1 

 த�Aட விFச எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) தளி, இய% ஓதேலா3	 

$சீவ.நா.1147.2 

 மி� அ3 வாN	 ேவM	 க%ெலா3 த@;	 கா&�	 $சீவ.நா.1147.3 

 ம�Aட� ஏ4தி� ெத�வ மாதர� 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1147.4 

 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) மி�A	 பண ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல ஆ3 

அம� ேதாளினா' $சீவ.நா.1148.1 

 வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ய, 

மி� என ந@9கிய ெம%லேவ $சீவ.நா.1148.2 

 ேநர ம�A	 வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�� 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) நின4தா' அேரா 

$சீவ.நா.1148.3 

 பா' ம�A	 பழி ப-பA9! இ�� விள4தேத $சீவ.நா.1148.4 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

சிற மா கடM' !ளி� ஆ:=ழி� $சீவ.நா.1149.1 

 த�ன எ�தி� சிற மீ*டன' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மனயா' எனி� 

$சீவ.நா.1149.2 
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 எ�ன ஆவ இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ஆ&றM	 க%வி;	 

எ�� உட� $சீவ.நா.1149.3 

 ெகா�A	 வயக	 ெகாழி9!	 பழி9! எ� ெச�ேகா ெத�வேம $சீவ.நா.1149.4 

 ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

சிற ெச�யவ' ந@9!	_ெப.எ�.(ந@9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

எ�றா% பழி $சீவ.நா.1150.1 

 இ%ல ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

எA	 ேவ&�ம இ%லேய $சீவ.நா.1150.2 

 ெசா%லி�_நி.எ�.(ெசா%_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ெவ'ளி மல 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அவி: தாமர7 ெபா�மல, $சீவ.நா.1150.3 

 எ%ல ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெபா7 

ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) !ல ம8கேய $சீவ.நா.1150.4 

 ஆவ ஆக 5க2	_ெப.எ�.(5க:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) பழி;	 

எ2	 நா'_ெப.(நா'_ெப.) அவ $சீவ.நா.1151.1 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) மா*3	 உள ம9கN' இ%வழி ேத,கேல� 

$சீவ.நா.1151.2 

 ேநா	 எ� ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) என 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) சிற7ப*ட 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1151.3 

 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) க�றி� 5னி&� ஆ அன கா, மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) 

சாயேல $சீவ.நா.1151.4 

 மா நக, )3த%_ெதா.ெப.()3_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) ஒ�ேறா மதனன 

அழி�த% ஒ�ேறா $சீவ.நா.1152.1 
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 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிக, இ%லா ம4த, 

கதிய_ெப.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ=	 

நி&க_விய8.வி.�.(நி%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) $சீவ.நா.1152.2 

 ேவ� நிக, இ%ல ேதாளி விFசயா% வி3�9 ெகா'ள7 $சீவ.நா.1152.3 

 ேபா� உயி, வா:த%_ெதா.ெப.(வா:_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) ேவ-ேட� என7 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) சி4தி9 கி�றா� $சீவ.நா.1152.4 

 க�) அற நிமி,4 மா4த,9 கடாவி3 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபால $சீவ.நா.1153.1 

 உ�சி;	 ம8!	 ப&றி7 பிள4 உயி, பகி9 ேகா-மா $சீவ.நா.1153.2 

 அ�)ற அழ�� சீறி ஆ*.ன	 59க ஒ7ப9 $சீவ.நா.1153.3 

 !�ெசன நிர�த யான9 !ழா	 இ6�தி3வ% எ�றா� $சீவ.நா.1153.4 

 மி� இல8! எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ேவழ�தா% 

5ட�� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, $சீவ.நா.1154.1 

 ெபா� இல8! இ=ளி� ேதரா% 5ட� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

!தி_ெப.(!தி_ெப.) ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1154.2 

 இ� உயி, அவன 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ%ல 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ%ல 

$சீவ.நா.1154.3 

 எ�ன இ9_)*.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) கிமி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ� ேதாழன நின7ப% 

எ�றா� $சீவ.நா.1154.4 

 ேதாழA	 ேதவிமா, த	 !ழா� உளா� N	5	 �4ந@, $சீவ.நா.1155.1 

 ஏ: த பதி த�ேம% இள	பிற கிட4தேத ேபா% $சீவ.நா.1155.2 

 தா: தக ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,பி� 

சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) !ண8க' த	ம $சீவ.நா.1155.3 
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 யா: எழ@இ7 பாட9 ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஓ, 

அர	பய� ேச,4 இ4தா� $சீவ.நா.1155.4 

 வயிர	 ேவ�4த மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@' �. வா% ஒளி வானவ� 

$சீவ.நா.1156.1 

 ெசயி6� த@,4த_ெப.எ�.(த@,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச24 தாமர9 க- 

இட� ஆடM	 $சீவ.நா.1156.2 

 உயி, அனான நின4தா� உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஓதியி� ேநா9கினா� $சீவ.நா.1156.3 

 மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அனா,9!7 ப. வ�தவ� மா% வி)	5 ஏறினா� 

$சீவ.நா.1156.4 

 இ.;	 மி�A	 �ழ9!	 இவ&றா� உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) நிற4 

$சீவ.நா.1157.1 

 ஒ.;	 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) இ�� உ� கா% 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) கீ:4 என $சீவ.நா.1157.2 

 நடல ேநா9கி9 கதி, நாKவ 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மற4தபி� $சீவ.நா.1157.3 

 கடல ஏ4தி நில� இ*3 என மா6_ெப.(மா6.) கல4தேத $சீவ.நா.1157.4 

 வி-K	 ம-K	 அறியா_ெப.எ�.(அ6_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

வில8ெகா3 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) த	 $சீவ.நா.1158.1 

 க-K	 வா;	 இழ4 ஆ	 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா-க என7 

$சீவ.நா.1158.2 

 ெப-K	 ஆK	 இர8க7 ெபமா� மக�_ெப.(மக�_ெப.) சாமிய 

$சீவ.நா.1158.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ஏ4தி அக	_ெப.(அக	_ெப.) 5லி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ24 ஏகினா� 

$சீவ.நா.1158.4 
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 !�� உ-3 ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) திர' ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ24 ஏகM	 

$சீவ.நா.1159.1 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) உ-டாக என ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) வா:�தின' வா:�தM	 $சீவ.நா.1159.2 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ-டாயி&� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) உ' அழி ேநா;� காளய 

$சீவ.நா.1159.3 

 எ�� உ-டா	 ெகா% இனி9 க-ப3	 நா'_ெப.(நா'_ெப.) எA	 சி4தேய 

$சீவ.நா.1159.4 

 ச4த மால� ெதாக தா:4 சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) கம: Dமி;' $சீவ.நா.1160.1 

 வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வி-ேணா,கள 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ	 மல, மால H� 

$சீவ.நா.1160.2 

 எ4த மா,க' எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�ன ஏக 

வி3�தா' !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) $சீவ.நா.1160.3 

 சி4த ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) சிறக,9 

கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேதா&!	 அ	 த@F ெசாலா' $சீவ.நா.1160.4 

 மல� ெதாக யான ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ம�ன� மதன� எ�பா� 

$சீவ.நா.1161.1 

 ெகால� ெதாக ேவலினான9 ெகா%லிய 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா4தா� 

$சீவ.நா.1161.2 

 நல�தக அவன9 காணா� நF)_ெப.(நF)_ெப.) உயி,� அFசி ேநா9கி� 

$சீவ.நா.1161.3 
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 சில� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) தட9க ம�ன&! இ&ெறன ெச75 கி�றா� 

$சீவ.நா.1161.4 

 ம�னனா% சீற7ப*ட ம4தன9 ெகா%ல7 ேபா4தா	 $சீவ.நா.1162.1 

 எ� இனி� ெசா%லி� ேச�	 எ� ெச�	 யா8க' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.1162.2 

 இ�ன ப*ட எ�றா% எ6 விள9! உ�9!	 ந	ம� $சீவ.நா.1162.3 

 �A5 E:4 ேதா�ற� ெசா%Mமி� ெச�வ எ�றா� $சீவ.நா.1162.4 

 வா:வேதா, உபாய	 நா. மதி உட	ப*3 வ%ேல $சீவ.நா.1163.1 

 E:வினயாள, ஆ8க- ஒவன� ெதாட,4 ப&றி7 $சீவ.நா.1163.2 

 ேபா: பட7 பிள4 வாளி� 5ர*. இ*3 அ6ய9 க-ேட $சீவ.நா.1163.3 

 ஆ:கல மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) ேபால அணி நக, அ28கி&� அ�ேற 

$சீவ.நா.1163.4 

 கா�சின ெவ!ளி ேவ4ேத களி&ெறா3	 ெபாத காள $சீவ.நா.1164.1 

 மாசன	 ெப6	 ெமா�� மழயிேனா3 இN	 கா&�	 $சீவ.நா.1164.2 

 ேபசி� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெப6	 ேதா�ற7 பிழ� உ�ய7 ேபாத% அFசி 

$சீவ.நா.1164.3 

 வாச	 ெகா' தா6னான மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) ேபா:4 உ*. இ*ேட	 

$சீவ.நா.1164.4 

 அ' வலி ஆ-ம க%வி அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) 

இளம ஊ9க	 $சீவ.நா.1165.1 

 திமலி ஈக ேபாக	 தி-5க: ந-5 )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) $சீவ.நா.1165.2 

 ஒவ,_ெப.(ஒவ,_ெப.) இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உலகி% யாேர 

சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ந@ரா, $சீவ.நா.1165.3 
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 ெப6 அ6 இவன9 ெகா�றா� 

ெப�க_விய8.வி.�.(ெப�_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என� சிற75� ெச�தா� 

$சீவ.நா.1165.4 

 வ @*ட	 சிறயி% ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) வி3� உய9 ெகா'ள7 ப*ட 

$சீவ.நா.1166.1 

 ேகா*ட	 இ% !ண�தினா� ேபா� எ� ெச�கி�றா� ெகா% எ�னி% 

$சீவ.நா.1166.2 

 O*3 அர9! எறி4த பFசி� O.ய பளி8கி% 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1166.3 

 த@*ட	 ப.வ	_ெப.(ப.வ	_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) திற	_ெப.(திற	_ெப.) கிள4 

உர�	 அ�ேற $சீவ.நா.1166.4 

 வில8கி வி% உமி;	 Dணா� வி2� சிற7ப*ட ேபா:	 $சீவ.நா.1167.1 

 அல8க% அ	 தா6னா� வ4 அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) சிற வி3�த 

ேபா:	 $சீவ.நா.1167.2 

 5ல	பM	 மகி:=	 ெநFசி% ெபாலிதM	 இ�றி7 ெபா� ஆ,4 

$சீவ.நா.1167.3 

 உல	 கல4 உய,4த_ெப.எ�.(உய,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா� 

ஊ: வின எ�� வி*டா� $சீவ.நா.1167.4 

 வானர	 உகள_!ைற.எ�.(உகN_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நாக மல, த4 ஒ2க 

அFசி� $சீவ.நா.1168.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இர� எ24 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) இறா% என� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெமா�9!	 $சீவ.நா.1168.2 

 கா� அம, அவி9 !�றி% கா� கதி, )ம4 ஓ, தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

$சீவ.நா.1168.3 

 ேம% நிமி,4 ஏறி ஆ8!� ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ெவ&5 ஏறினாேன 

$சீவ.நா.1168.4 



330 

 

 தி8கள� ெதளி�தி*ட அ�ன பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) திர ெச� ெத-ண @, 

$சீவ.நா.1169.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க' வி*3 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணி வி-ணவ� 

உ6ம த�னா% $சீவ.நா.1169.2 

 ம8கல வகயி� ஆ*._வி.எ�.(ஆ*3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி கல8க' ேச,�தி7 $சீவ.நா.1169.3 

 ப8கய ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணாள7 பவி�திர !மர� எ�றா� 

$சீவ.நா.1169.4 

 ெபா� அணி கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபாழிகதி,� 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ேபாM	 $சீவ.நா.1170.1 

 பி�னிய ��த மால7 பிணய% தா: !டயி� ந@ழ% $சீவ.நா.1170.2 

 க�னிய, கவ6 வ @ச9 கனமணி9 !ழ வி% 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1170.3 

 இ�னிச9 O� ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இ4தன�_வி.�.(இ_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1170.4 

 இ மல,9 !வள உ-க- இம75 இலா7 பய�த7 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1171.1 

 அ6 மல,� தா6னா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) க-3 

அளிய எ�னா� $சீவ.நா.1171.2 

 தி மல,9 ேகாத ஐ	பா% ேதவிய, ெதாட,5 ேக*ப $சீவ.நா.1171.3 

 எ6 மணி7 DணினாA	 இ�னண	 இய	பினாேன $சீவ.நா.1171.4 
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 பிணி9 !ல� அக	_ெப.(அக	_ெப.) வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெக3� $சீவ.நா.1172.1 

 அணி� தக உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) என9! அளி ேநா9கினா� $சீவ.நா.1172.2 

 கணி75 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) !ண� ெதாக9 காள எ�றன� 

$சீவ.நா.1172.3 

 மணி9 கல� அக� அமி, அனய மா-பினா� $சீவ.நா.1172.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) )ற= உய6ய காள அ�னவ� $சீவ.நா.1173.1 

 அட&! அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெக3� அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@' 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) $சீவ.நா.1173.2 

 மட�தக அவெளா3	 வவ நா*. நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) $சீவ.நா.1173.3 

 ெகா39!வ	 என� ெத�வ மகளி,_ெப.) Oறினா, $சீவ.நா.1173.4 

 ெச நில� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) உயி, ெச!� ம&� 

என9! $சீவ.நா.1174.1 

 இ நில	_ெப.(நில	_ெப.) இயவத&! எ-ண% ேவ-3ேமா $சீவ.நா.1174.2 

 தி நில9 கிழம;	 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேதய�	 $சீவ.நா.1174.3 

 த	 நில� எம9!_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+9!_ெகா.ேவ.) எனி% த!	 

த�மய,ீ $சீவ.நா.1174.4 

 ம-மிச9 கிட4தன மல;	 கான�	 $சீவ.நா.1175.1 

 ந-Kத&! அ6யன நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெபா�க;	 $சீவ.நா.1175.2 

 க- மன	_ெப.(மன	_ெப.) !ளி,7பன ஆ�	 கா-பத&! $சீவ.நா.1175.3 

 எ-ண	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உள என9! இல8! Dணினா� 

$சீவ.நா.1175.4 
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 ஊ&�ந@,9 OவM' உற;	 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அனா, $சீவ.நா.1176.1 

 ேவ&� நா3 அத� )வ வி3�த% ேமயினா, $சீவ.நா.1176.2 

 ேபா&�_ஏவ.(ேபா&�_வி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ேபாவ% 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) எ�� Oறினா&! $சீவ.நா.1176.3 

 ஆ&றின அமதி அ8! அறிய9 Oறினா� $சீவ.நா.1176.4 

 இ	 மல9! இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) காத	 

இற4த_ெப.எ�.(இற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� இ-3 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1177.1 

 அ	 மல அரண பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) எ�ப அத� தா'_ெப.(தா'_ெப.) வா�� 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1177.2 

 த	 வின க2= கி�றா, சாரண, தரணி காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) $சீவ.நா.1177.3 

 ெவ	மயி� அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா4 

விழ= அற� ற4 வி*டா, $சீவ.நா.1177.4 

 சி4தயி% பதி அ�னா, ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) இறFச ேலா3	 

$சீவ.நா.1178.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) திற%_ெப.(திற%_ெப.) இய9கி 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி4 எதி, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபணி� $சீவ.நா.1178.2 

 த4 அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) அமி,த	 

ஊ*ட_!ைற.எ�.(ஊ*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ-3 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

7664த_ெப.எ�.(பி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கால� $சீவ.நா.1178.3 

 ச4ட� சார%_ெப.(சார%_ெப.) ேசறி தரணி ேம% திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) $சீவ.நா.1178.4 

 அ8! நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அக�றபி� ஐ ஐ8 

காவத	 $சீவ.நா.1179.1 
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 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) களி 

வி3	_ெப.எ�.(வி3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மத ேவழ7 ேப, 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) $சீவ.நா.1179.2 

 த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) கா3_ெப.(கா3_ெப.) அ தனி� 

ெச%வா, இல $சீவ.நா.1179.3 

 க8கயி� கரய கடலி� ேதா��ேம $சீவ.நா.1179.4 

 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) எ6 தவ:4 என7 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாமர $சீவ.நா.1180.1 

 வன	_ெப.(வந	_ெப.) அ வா'_ெப.(வா'_ெப.) என வாள பா�வன 

$சீவ.நா.1180.2 

 மன	_ெப.(மன	_ெப.) மகி: ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) வல� இ*3 ஏ!தி $சீவ.நா.1180.3 

 இன மல,� தா6னா� இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) காதேம $சீவ.நா.1180.4 

 கா4திய மணிெயா3 வயிர	 ெபா� கல4 $சீவ.நா.1181.1 

 ஏ4த% நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) என 

இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) !�� ேபா�7 $சீவ.நா.1181.2 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% மகளி6% ெபாலி4 ேபா,�த ஓ, $சீவ.நா.1181.3 

 ேப	 த ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) வன	_ெப.(வந	_ெப.) ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) 

கா-.ேய $சீவ.நா.1181.4 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) மணிவர எறி�தி*3 

அ�ன ஓ, $சீவ.நா.1182.1 

 அள= அ !8!ம� அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மா,பினா� $சீவ.நா.1182.2 

 களவினி� அணி நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

கவ,4த_ெப.எ�.(கவ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க'வ எ�� 

$சீவ.நா.1182.3 
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 உள, மணி9 ெகா	பனா, உகி நபேவ $சீவ.நா.1182.4 

 பழ	 !ழ4 அனய ஓ, ெமலிவி� ப என $சீவ.நா.1183.1 

 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) அழ% ேவ*கயி� ��கி ஊ,தர� $சீவ.நா.1183.2 

 த2	 பத	_ெப.(பத	_ெப.) இ என� சா,4 5%லM	 $சீவ.நா.1183.3 

 பிழி4 உயி, உ-.3	 ேப�க' ஆபேவ $சீவ.நா.1183.4 

 க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

நக6� ந@8கி9 காவத	 கட4 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1184.1 

 ெவ-டல7 5ண6_ெப.(5ண6_ெப.) வ @சி9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� த@வி&� ஆகி9 

$சீவ.நா.1184.2 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உல7ப அ6ய 

ெச4ெந% ெகா.9 க	5_ெப.(க	5_ெப.) உ3�தேவலி $சீவ.நா.1184.3 

 R- கி% Rழ4த அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) ஒ� 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஒ�ேற $சீவ.நா.1184.4 

 ப3 மழ பவ	_ெப.(பவ	_ெப.) ெபா�யா7 ப%லவ ேதய	 எ�A	 

$சீவ.நா.1185.1 

 தட மல,9 !வள7 ப*ட	 

த2விய_ெப.எ�.(த2வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) யாண,_ெப.(யாண,_ெப.) 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ந*3 $சீவ.நா.1185.2 

 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெநறி அச= 

த@ர_!ைற.எ�.(த@,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) ஏக% உ&றா% $சீவ.நா.1185.3 

 கட ெநறி கட�த&! இ�னா9 க% அத, அ�த	_ெப.(அ�த	_ெப.) உ-ேட 

$சீவ.நா.1185.4 

 Rதி ெகா-டன_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பர% R- இல ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) $சீவ.நா.1186.1 
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 பதி ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

பர4தன_வி.�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) ேபா�� 

உளவா% $சீவ.நா.1186.2 

 விதி 

க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

அ%ல மீ ெசலா, $சீவ.நா.1186.3 

 வதி ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, ெவJ 

வழ%வா� ெசாலி� ேவ	 $சீவ.நா.1186.4 

 !ழவி7 பி. !Fசர	 மா:!	 என� $சீவ.நா.1187.1 

 த2வி� )3 ெவJ அழ% தா8!வன $சீவ.நா.1187.2 

 ெக2வி7 ெபடய9 கிள, ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) தழ@இ� $சீவ.நா.1187.3 

 ெதா2தி� சிறகி% ய, ஆ&�வன $சீவ.நா.1187.4 

 கல இ� பிண க�றி3	 எ�� கசி4 $சீவ.நா.1188.1 

 இலயி� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) அJவயி� இ�மயா� $சீவ.நா.1188.2 

 நிலயி� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) அ 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெகா3� $சீவ.நா.1188.3 

 உல;	 ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உ!	 உரேவா� 

$சீவ.நா.1188.4 

 கட நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) மத	_ெப.(மத	_ெப.) கல4 உ9க நில� $சீவ.நா.1189.1 

 உட நா-_ெப.(நா-_ெப.) என மி� என ஒ-மணி அ	 $சீவ.நா.1189.2 

 பட நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) அழ�� பத� வ	 $சீவ.நா.1189.3 

 மடனா	 அயலா, மன	_ெப.(மன	_ெப.) வ7பேவ $சீவ.நா.1189.4 

 ெநறியி% தள,வா, தம ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) உகி7 $சீவ.நா.1190.1 

 ெபாறியி% தள,வா, 56வா, சடயா, $சீவ.நா.1190.2 
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 அறி ம&றவ, தாபத, அJவழியா, $சீவ.நா.1190.3 

 கற �&றிய_ெப.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம ேவலவேன 

$சீவ.நா.1190.4 

 !ல வாழ ப2�த ெகா2	 பழA	 $சீவ.நா.1191.1 

 நில மா�தன ேத	 உ�	 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கனி;	 $சீவ.நா.1191.2 

 பல=_ெப.(பல=_ெப.) ஈ�றன �'_ெப.(�'_ெப.) உட அ' அமி,	 

$சீவ.நா.1191.3 

 மல யா&� அய% யா=	 ம3� உளேவ $சீவ.நா.1191.4 

 வள, ப	 ெபாA	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஒளி ந@' மணி;	 $சீவ.நா.1192.1 

 ஒளி,கி�றன ஓசன ந@' நில�	 $சீவ.நா.1192.2 

 தள,= ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இல, தாபத, தா	 விழ;	 $சீவ.நா.1192.3 

 !ளி, ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, சி�திர 

Oட	 அேத $சீவ.நா.1192.4 

 �ழவி� இச �6 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) அவி $சீவ.நா.1193.1 

 கழயி� ணி ச4ெதா3 க% என ஈ,� $சீவ.நா.1193.2 

 இழி;	 வயிர�ெதா3 இன	_ெப.(இன	_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1193.3 

 அழி;	 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) அFசனமா நதிேய $சீவ.நா.1193.4 

 இ ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) பனிமா% வரதா� 

$சீவ.நா.1194.1 

 அ ெத' அற%_ெப.(அற%_ெப.) யா� உவ ேதமரமா9 $சீவ.நா.1194.2 

 கதி த'ளி இரா_ெப.(இரா_ெப.) கட7பி. ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1194.3 

 மதி த'ளி இ3	 வழ E: ெபாழிேல $சீவ.நா.1194.4 

 வ4	 ந@,ம அ	 மாதவ, ப'ளி;' $சீவ.நா.1195.1 
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 !4த	 ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) O, அ	பா, 

�%ல $சீவ.நா.1195.2 

 ெபா4 ேக'வர7 5%லிய ெபா� அனா, $சீவ.நா.1195.3 

 ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) ேபா�� அணி மா9 கவி� ெகா-டேத 

$சீவ.நா.1195.4 

 !ரவ	_ெப.(!ரவ	_ெப.) ந@.ய_ெப.எ�.(ந@3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா�ற அ	 கானி� வா� $சீவ.நா.1196.1 

 வர!_ெப.(வர!_ெப.) வாளி% ெதால�)ந, பாடலி� $சீவ.நா.1196.2 

 அரவ வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) யா: ெச;	 $சீவ.நா.1196.3 

 பரவ மா நில	_ெப.(நில	_ெப.) ப�னி காதேம $சீவ.நா.1196.4 

 ஆ8! அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) எ%ல இக4 அ3 ேதறM	 $சீவ.நா.1197.1 

 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க' ெபா� !ட�	 நிற� 

ஈ-.ய_ெப.எ�.(ஈ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1197.2 

 ஏ8! க	பல� இ�னிச E: வய%_ெப.(வய%_ெப.) $சீவ.நா.1197.3 

 தா8! சீ,� த9க நா*3 அணி கா-.ேய $சீவ.நா.1197.4 

 பாளவா� க�கி� ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ப3 பழ	 உதிர 

வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) $சீவ.நா.1198.1 

 ந@' கழ9 க	பி� ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ெந�	 �தி, ெதாடய% கீறி 

$சீவ.நா.1198.2 

 வாள வா� உற7ப ந9கி வராெலா3 மறM	 எ�ப $சீவ.நா.1198.3 

 காள ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) கட4 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) காம கவி� 

ெகா' நாேட $சீவ.நா.1198.4 

 அ8! அத� தன இட	_ெப.(இட	_ெப.) கட4 ேபா	 வழி7 $சீவ.நா.1199.1 



338 

 

 ெபா8! DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ச-பக7 ேபா ேபா,� உரா� $சீவ.நா.1199.2 

 அ8! அ4நா*3 அ6வய, O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) நாறி� 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.நா.1199.3 

 எ8!	 ெமா�� இழிவ ஓ, யா� ேதா��ேம $சீவ.நா.1199.4 

 மி� உட மணிபல வர�றி ேமத! $சீவ.நா.1200.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உட நல	_ெப.(நல	_ெப.) பகி,4 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஊ*டலி� $சீவ.நா.1200.2 

 ெபா� உட9 கல அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கணிக7 D	5ன% $சீவ.நா.1200.3 

 ம� உட ேவலினா� வ%ல ந@4தினா% $சீவ.நா.1200.4 

 யான ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ம7பினா% 

இய&றி_வி.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) யாவ	 $சீவ.நா.1201.1 

 மான மா9 கவ6 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மயி6� ேவ�4தன 

$சீவ.நா.1201.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) கிழ8!_ெப.(கிழ8!_ெப.) கா� 

பழ8க' ெச&றிய $சீவ.நா.1201.3 

 கானவ,_ெப.(கான	_ெப.+அ,_பட,.ப�.) !ர	ப E: கா3_ெப.(கா3_ெப.) 

ேதா��ேம $சீவ.நா.1201.4 

 க34 .9 !ரெலா3 கட;	 க' !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) $சீவ.நா.1202.1 

 ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க மா� !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அவி ந@' !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) $சீவ.நா.1202.2 

 அ3	 5லி9 !ரெலா3 மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அFசிய $சீவ.நா.1202.3 

 இ3	ப மா� !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) விளி எ8!	 மி9கேவ $சீவ.நா.1202.4 

 ெபா� அணி திகி6_ெப.(திகி6_ெப.) அ	 ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ெபா&5 

உட9 $சீவ.நா.1203.1 
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 க�னிய மகளி6� கா-ட&! அ6யன $சீவ.நா.1203.2 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 56�தன வாவி 

நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) உள $சீவ.நா.1203.3 

 க% நவி% ேதாளினா� கா*3 வாயேவ $சீவ.நா.1203.4 

 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கல� ேசயித: ஆ,4த வாவி 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) $சீவ.நா.1204.1 

 இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) எ6 ெபா� ெச;	 இரத ந@ர ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

$சீவ.நா.1204.2 

 ஒ8! ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த@,7ப ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அமி,த	 அ%ல 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) $சீவ.நா.1204.3 

 அ	5 அவி: !வள ந@, வாவி ஆ!ேம $சீவ.நா.1204.4 

 க அ3 சிலயின, கா*3' வா:பவ, $சீவ.நா.1205.1 

 ப உட யா9கய, பாவ �,�திய, $சீவ.நா.1205.2 

 ஐ என� ேதா��வ, ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஆ' அழி� $சீவ.நா.1205.3 

 உ�வக அ6 என உடல	 ெகா'பேவ $சீவ.நா.1205.4 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ேம% அ6வய, க-ணி� ெமா�� 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.1206.1 

 ம-ணி� ேம% மா4த,க' ெமா�9!	 வாவிய $சீவ.நா.1206.2 

 எ-ண	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றிேய இட� இ*3 ஏகினா% 

$சீவ.நா.1206.3 

 - என� சிலயவ, ெதா2 கா-பேவ $சீவ.நா.1206.4 

 பாட%_ெப.(பாட%_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) யா: ெச;	 ப)	 ெபா� 

கி-கிணி� $சீவ.நா.1207.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அல, ேகாத மி� N	5	 ேமகல $சீவ.நா.1207.2 
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 ஆ.ய_ெப.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) O�தி 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அச4த சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) ேபா% $சீவ.நா.1207.3 

 ஊ3 ேபா9! இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) அ8! ஓ, ஐ8 காதேம $சீவ.நா.1207.4 

 ேகாத வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) என �%ல க�திக7 

$சீவ.நா.1208.1 

 ேபா ேவ�4 இனமல, ெபாழி4 க&5ட $சீவ.நா.1208.2 

 மாதரா, மன	_ெப.(மன	_ெப.) என9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச4ெநறி $சீவ.நா.1208.3 

 தாதி� ேம% நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, த�ம� 

எ�பேவ $சீவ.நா.1208.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இய% பாலிக அனய மா�)ன $சீவ.நா.1209.1 

 அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@' மல, 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆயிட $சீவ.நா.1209.2 

 இண மல,7 படலிக ேபாM	 ஈ,	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) $சீவ.நா.1209.3 

 கண உமி: சிலயினா� க-3 ேசறிேய $சீவ.நா.1209.4 

 இல7 ெபாலி D- �ல எ6 ெபா� ேமகல9 $சீவ.நா.1210.1 

 !ல�தல மகளி,_ெப.) த	 க&பி� தி-ணிய_ெப.அ.(தி-ணிய_ெப.அ.) 

$சீவ.நா.1210.2 

 அல� வ @: அவிக' ஆ,9!	 ேசால E: $சீவ.நா.1210.3 

 வல�த வனகி6 மதியி� ேதா��ேம $சீவ.நா.1210.4 

 க6யவ� தி�. கவி:�த ேசவ.7_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.+7_ஒ&.) 

$சீவ.நா.1211.1 

 ெப6யவ� திெமாழி பிற:த% இ�றிேய $சீவ.நா.1211.2 

 ம6யவ, உறதலி� மதன கீதேம $சீவ.நா.1211.3 



341 

 

 தி6தர7 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, சில	பி&� 

எ�பேவ $சீவ.நா.1211.4 

 ஏ&ற மணிவர இற4 ேபானபி� $சீவ.நா.1212.1 

 மா&ற மணெநறி மகளி,_ெப.) ெநFசேம_ெப.(ெநFச	_ெப.+ஏ_சா6.) 

$சீவ.நா.1212.2 

 ேபா% பல கவ,கN	 ப*ட ஆயிட $சீவ.நா.1212.3 

 ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) சா% ெச4ெநறி அறிய9 O�வா	 $சீவ.நா.1212.4 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) E: !வள ஓ, )ன உ-3 அ�)ன $சீவ.நா.1213.1 

 ம8கி% ஓ, மணி� சிலா வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) உ-3 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.1213.2 

 வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி,வ ஓ, ேவ8க ேவ8கயி� $சீவ.நா.1213.3 

 ம8கி% ஓ, ெச4ெநறி வ!9க7 ப*டேத $சீவ.நா.1213.4 

 க	 மல,�த அனய க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) க.மல, நா� 

கான	_ெப.(கான	_ெப.) $சீவ.நா.1214.1 

 ெமா�	 மல,9 !வள9 க-ணி ெமா�	ப ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) �2	 

ந@4தி_வி.எ�.(ந@4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1214.2 

 வ	 மல,� இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ'ேவ% ம�திம ேதய	 ஆN	 $சீவ.நா.1214.3 

 ெகா�	 மல,� தா6னான9 க-K� !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) அ எ�றா� 

$சீவ.நா.1214.4 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மாதர	 பாவ மா) இ% $சீவ.நா.1215.1 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) மகள� த4 ஈ8! உறக என 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நாN' 

$சீவ.நா.1215.2 
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 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி 

இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ேபா% 

5%_ெப.(5%_ெப.) என எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1215.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ேதாழ, 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அJவழி அடவ, எ�றா� $சீவ.நா.1215.4 

 ெந*.ட ெநறிகN	 நிக, இ% கான�	 $சீவ.நா.1216.1 

 �*3ட �39க	 ெமா� ெகா' !�ற�	 $சீவ.நா.1216.2 

 ந*5ட இட8கN	 நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெபா�க;	 $சீவ.நா.1216.3 

 உ*பட உர�தன� உ�தி ேநா9கினா� $சீவ.நா.1216.4 

 ெச%கதி ம4திர	 ெசவியி% ெச7பிய $சீவ.நா.1217.1 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) அ	 !மரன வாழ நா*டேவ $சீவ.நா.1217.2 

 வ%லவ� ம4திர	 ���	 

ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என� $சீவ.நா.1217.3 

 ெசா%லின� அவ&ற ெதாழிM	 ேதா�றேவ $சீவ.நா.1217.4 

 க34 ெதாட9 கவ, கண9 காம� கா�ற7 $சீவ.நா.1218.1 

 ப3	 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) த	 இ பா	5	 அ%ல=	 $சீவ.நா.1218.2 

 க34 திற%_ெப.(திற%_ெப.) ேநா�கN	 ெக39!	 

ேவ-.ய_ெப.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1218.3 

 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) இ த	 என உணர9 Oறினா� $சீவ.நா.1218.4 

 க4த3 களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கவர உ2வ 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1219.1 

 ம4திர	 ���	 ஓதி வானவி% 5ர;	 ப4தா, $சீவ.நா.1219.2 
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 இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) த�ன 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இய9கிய, !ழா�த 

ேநா9கி� $சீவ.நா.1219.3 

 சி4தயி� ெச%வ% எ�றா� ேதவA	 ெசல= ேந,4தா� $சீவ.நா.1219.4 

 மன7 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) கிழ�தி மா) இ% மல 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) த�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1220.1 

 என� ெதா மதியி� ஆ	 ெகா% எ�வ எ�� ெநFசி% $சீவ.நா.1220.2 

 நின�தM	 ேதாழ� ந9! நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) உமி:4 இல8! ெச	ெபா� 

$சீவ.நா.1220.3 

 பன� திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அனய ேதாளா� 

ப�னி மதியி� எ�றா� $சீவ.நா.1220.4 

 ஆ� இ மதியி� எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அர*டன 

அட,� ம&� உ� $சீவ.நா.1221.1 

 வ @� உய, �.;	_ெப.எ�.(�._வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி2 நில9 கிழம D-3 

$சீவ.நா.1221.2 

 சா� அய,4 இறவ� ேபணி� சா,5 அ�� உ�தி எ�� $சீவ.நா.1221.3 

 Oறின� கதி,க' ெபா8!	 !ளி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) �.யினாேன 

$சீவ.நா.1221.4 

 ெசா%திற% E:�சி மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) )தFசண� )8க நா. 

$சீவ.நா.1222.1 

 வி% திற%_ெப.(திற%_ெப.) !சி&! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ேவ� ேவ� 

உர7ப9 ேக*ேட $சீவ.நா.1222.2 

 )&றிய_ெப.எ�.()&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

மார வி3�தன� ெதா2 நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1222.3 
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 க&பக மர�	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� மா6;	 க.4த கயா� 

$சீவ.நா.1222.4 

 ேச*3 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) 

கய%_ெப.(கய%_ெப.) கா7ப� ெச� வி% $சீவ.நா.1223.1 

 D*. ேம% வ� அன 5வ7 D மக'_ெப.(மக'_ெப.) $சீவ.நா.1223.2 

 த@*.	 தி Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) திலேம என $சீவ.நா.1223.3 

 ேமா*.	 கதி, திர �ள�த எ�பேவ $சீவ.நா.1223.4 

 அழ% ெபாதி4த ந@' எஃகி� அல,தா, மா,ப&! இ	மல ேம% $சீவ.நா.1224.1 

 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ெபாதி4த ேசவ.யா% கட9க% ஆகா என எ-ணி9 

$சீவ.நா.1224.2 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ெபாதி4த த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா%லா, !ழா�தி� 

ந@8கி9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏ4தி 

$சீவ.நா.1224.3 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ெபாதி4த ந@' �.யா� நின7பி% ேபாகி நில� 

இழி4தா� $சீவ.நா.1224.4 

 வ- தளி,� ச4தன�	 வழ;	 மா=	 வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

த@-._வி.எ�.(த@-3-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1225.1 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) ஒ2! த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கனிக' பல=	 

ஆ,4த விய� ேசால $சீவ.நா.1225.2 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) க	 ேவலான மறி�	 கா-க என7 5%லி9 

$சீவ.நா.1225.3 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ24தா� 

வானவA	 !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தாேன ெசல= 

அய,4தா� $சீவ.நா.1225.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) உழல பா�4 இளய வள நாகி*3 இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

எ�A	 $சீவ.நா.1226.1 
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 தா'_ெப.(தா'_ெப.) ஒழிய7 ேபாேர� தனிேய ேபா4த என 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1226.2 

 ந@' அவி9 க-ண @,_ெப.(க-ண@,_ெப.) வ @:� அலறி 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) க64 உகி9 $சீவ.நா.1226.3 

 ேகா' உ2வ அ�னா&! !�ற�	 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ2தனேவ $சீவ.நா.1226.4 

 மி9கா, த	 ேக*.� க- ேம�ம இ%லா� சிறியா, ேபா% $சீவ.நா.1227.1 

 ந9! ஆ8ேக எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உட4த நறவ �%ல நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

ேவ8க� $சீவ.நா.1227.2 

 த9கா, ேபா% க	 மறி�த க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) அ4ேதா தகா எனேவ 

$சீவ.நா.1227.3 

 ெதா9கா, ேபா% ப% மா=	 மயிM	 ேதா�றி� ள8கினேவ $சீவ.நா.1227.4 

 ெகா%ல அக3 அண4 !�	5 ேச,4 தமியார $சீவ.நா.1228.1 

 �%ல ��வலி� ந!தி, ேபாM	 இனி R	ம7 $சீவ.நா.1228.2 

 ப%ல உ!�தி3வ	 எ�� ப	 ேபா அல, சி4தி� $சீவ.நா.1228.3 

 ெதா%ல நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) ககி� 	பி பா�4 க�தனேவ $சீவ.நா.1228.4 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஏ4 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாத 

ேவ-ேட	_வி.�.(ேவ-3_வி.+ண_எதி,.ம.+ஏ	_த�.ப�.) 

O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ெதாேட% எ	 இ% $சீவ.நா.1229.1 

 ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) ஏ4 அ6வய, இ% ெபய,க எ�� ஊ3	 மடவா, ேபா% 

$சீவ.நா.1229.2 

 ேகா3 ஏ4 !Fசர8க' ெத*ட9 Oடா பி. 

நி&!	_ெப.எ�.(நி%_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1229.3 

 கா3_ெப.(கா3_ெப.) ஏ4 DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சார%_ெப.(சார%_ெப.) 

கட4தா� காலி� கழலாேன $சீவ.நா.1229.4 
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 காழக	 ஊ*ட7ப*ட கா, இ'_ெப.(இ'_ெப.) ணி;	 ஒ7பா� 

$சீவ.நா.1230.1 

 ஆ: அள உ3	5 ப&றி7 பறி� மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) 

ஒ38கி_வி.எ�.(ஒ38!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உ'ளா� $சீவ.நா.1230.2 

 வா: மயி,9 கர. ஒ7பா� வா�9! இல 

அறித%_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) இ%லா� $சீவ.நா.1230.3 

 ேமழக9 !ரலினா� ஓ, ேவ*3வ� தல7 ப*டாேன $சீவ.நா.1230.4 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) �தி, கிழ8!_ெப.(கிழ8!_ெப.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) த. நறெவா3 ஏ4தி7 

$சீவ.நா.1231.1 

 பி. �தி, �லயினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) தழ� கி% ெப-ணிேனா3	 

$சீவ.நா.1231.2 

 ெதா3 மர� ேதால� வி%ல� மர=6 உடய� 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1231.3 

 வ. Rன ேவலினா� க-3 எ	மல உறவ எ�றா� $சீவ.நா.1231.4 

 மால ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) அவி 

E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம&� இதா ேதா��கி�ற 

$சீவ.நா.1232.1 

 ேசால E: வரயி� ெந&றி� E: கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) )ம9க% 

ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1232.2 

 மால அ	 தினக' கா�9!	 வ- 5ன	_ெப.(5ன	_ெப.) அத&!� ெத�ேம% 

$சீவ.நா.1232.3 

 �ல அ	 !வ*3' வா2	 !றவ' தலவ� எ�றா� $சீவ.நா.1232.4 

 ஊழி� ந@, உ-ப எ� எ�� உர�தM	 உவ4 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1233.1 

 ேமாழல	 ப�றிேயா3 �ள=மா9 காதி அ*ட $சீவ.நா.1233.2 
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 ேபா: நிண7 529க% ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� ெபாழி4 உக7 ெப� மா4தி� 

$சீவ.நா.1233.3 

 ேதாழ யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) ெப6	 உ-3	 ெதா-.9க' இதன 

எ�றா� $சீவ.நா.1233.4 

 ஊெனா3 ேதA	 க'N	 உ-3 உயி, ெகா�ற பாவ� $சீவ.நா.1234.1 

 ஈனரா� பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ8ங� இனி இவ 

ஒழிமி� எ�ன9 $சீவ.நா.1234.2 

 கானி% வா: !றவ�_ெப.(!றவ�_ெப.) ெசா%M	 க'ெளா3 ஊ�ேத� க 

வி*டா%_நி.எ�.(வி3_வி.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1234.3 

 ஏன எ	 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) வா*ட% எவ� பிழ�	 ெகா% எ�றா� 

$சீவ.நா.1234.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) )வ� உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) வ @9கி நரக�தி% உறத% 

ந�ேறா $சீவ.நா.1235.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) தினா உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) வா*.� ேதவரா� உறத% 

ந�ேறா $சீவ.நா.1235.2 

 ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) இர-.� 

உ'N	_ெப.எ�.(உ'N_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) உ�தி 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) உர�தி3 எ�ன $சீவ.நா.1235.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) தினா ஒழி4 5�ேத' ஆவேத உ�தி எ�றா� 

$சீவ.நா.1235.4 

 உ�தி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) உண,4 ெசா�னா� உய,கதி ேசறி ஏடா 

$சீவ.நா.1236.1 

 !�கினா� இ�ப ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) கிழ8!_ெப.(கிழ8!_ெப.) 

உண9 கா*3' இ�ேற $சீவ.நா.1236.2 

 இறவ� S% கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) ெகா%லா ஒ29ெகா3 

ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ற�த% க-டா� $சீவ.நா.1236.3 
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 இ�தி9 க- இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) 

H8!	_ெப.எ�.(H8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கனி இவ ெகா' எ�றா� $சீவ.நா.1236.4 

 எ�றM	 ேதA	 ஊA	 பிழியM	 இ�க ந@9கி� $சீவ.நா.1237.1 

 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ. ெதா2 ெச%! எ� 

ேத	 ெப� ந@' !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) எ�� $சீவ.நா.1237.2 

 !�� உற !றவ�_ெப.(!றவ�_ெப.) ேபாக9 O, எ6 வள9க7 ப*ட 

$சீவ.நா.1237.3 

 பFசவ, ேபால நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பக*3 

இன7 ப6= த@,�தா� $சீவ.நா.1237.4 

 இல8! ஒளி மரகத	 இடறி இ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீவ.நா.1238.1 

 கல4 ெபா� அ)	5 கா�� ஒ2கி மா� இன	_ெப.(இன	_ெப.) $சீவ.நா.1238.2 

 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) பா� வடெயா3 

உகN	_ெப.எ�.(உகN_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ந@' $சீவ.நா.1238.3 

 வில8க%_ெதா.ெப.(வில8!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

வில8க%_ெதா.ெப.(வில8!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) மா,பினா� 

$சீவ.நா.1238.4 

 அ4தர அக3 ெதா*3 அண= ந@' 5க: $சீவ.நா.1239.1 

 ெவ4 எ6 ப)	 ெபானி� விழ;	 ெவ% ஒளி $சீவ.நா.1239.2 

 ம4திர வா�ெமாழி ம� இ% மாதவ, $சீவ.நா.1239.3 

 இ4திர, ெதா2	 அ. இனிதி� 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1239.4 

 �னிவ	 �ய��_வி.எ�.(�ய%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) க- �75 இக4 இ6ய இ�ப9 $சீவ.நா.1240.1 
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 கனி கவ, கணA	 ஏ�த9 காதி க- அ64த கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ% 

$சீவ.நா.1240.2 

 தனி �தி, கட='_ெப.(கட='_ெப.) ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) வல	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெச%வா�_வி.�.(ெச%_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1240.3 

 !னி திர �ள�த ெவ�ேயா� !�� E:வதன ஒ�தா� $சீவ.நா.1240.4 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) கய	_ெப.(கய	_ெப.) 

!&ற_ெப.எ�.(!�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா	 தா:சின இளி4த 

வ @;	 $சீவ.நா.1241.1 

 வ- ெகா.9 ெகா�த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) D=	 

வா,4 ம*3 உயி,7ப_!ைற.எ�.(உயி,77+வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ4தி� 

$சீவ.நா.1241.2 

 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) 5க: 

அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+J_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) தி4 க� தல�தி� ஏ&றி7 $சீவ.நா.1241.3 

 ப-5_ெப.(ப-5_ெப.) ெகா' !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) ெகா' கீத	 பாணியி% 

பா3கி�றா� $சீவ.நா.1241.4 

 ஆதி ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) பய4ேதா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) அல, ெப�	 

மா6_ெப.(மா6.) அம4ேதா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1242.1 

 ந@தி ெநறிய உண,4ேதா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) நிக, இ% கா*சி9! 

இறேயா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1242.2 

 நாத� எ�ன7 ப3ேவா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) நவ ெச� பிறவி9 கடலக� 

உ� $சீவ.நா.1242.3 

 பாத கமல	 ெதா2ேவ8க' பச யா75 அவிழ7 பணியாேய $சீவ.நா.1242.4 

 இ�னா7 பிறவி இக4ேதா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) இண இ% 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) உடேயா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1243.1 
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 ம�னா உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ம��ேதா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) இ% கா*சி9! இறேயா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

$சீவ.நா.1243.2 

 ெபா�னா, இFசி7 5க: ேவ4ேத ெபாறியி� ேவ*க9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

அ24தி $சீவ.நா.1243.3 

 ஒ�னா வினயி� உழ%ேவ8க' உய7ேபா	 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) 

உரயாேய $சீவ.நா.1243.4 

 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ���_ெப.(���_ெப.) உடேயா� 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� இFசி எயிேலா� 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1244.1 

 திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) ஆய திறேலா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஏ�த7 ப3ேவா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1244.2 

 அலக இ%லா9 !ண9 கடேல யா	 அறிய7படா� ஆதி $சீவ.நா.1244.3 

 ெகால இ% ஆழி வல� உய,�த !ளி, �9!டயி� நிழேலா� 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1244.4 

 அ. உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அல, மா6_ெப.(மா6.) 

Hவ_!ைற.எ�.(H=_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1245.1 

 �. உலக �,�தி உற நிமி,4ேதா� யாேர $சீவ.நா.1245.2 

 �. உலக �,�தி உற நிமி,4ேதா� ���_ெப.(���_ெப.) $சீவ.நா.1245.3 

 க. மதிM	 க*3 அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) அ�ேற $சீவ.நா.1245.4 

 �ர- அவிய ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ��றின;	 ��றி� $சீவ.நா.1246.1 

 தரணி ேம% த4 அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த�வ�தா� யாேர $சீவ.நா.1246.2 
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 தரணி ேம% த4 அளி�தா� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) மதி ேபா% ேநமி 

$சீவ.நா.1246.3 

 அர-_ெப.(அர-_ெப.) உலகி&! ஆய அறிவர� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

அ�ேற $சீவ.நா.1246.4 

 த@ரா வின த@,�� த@,�த	 ெத64 உ�� $சீவ.நா.1247.1 

 வாரா9 கதி உர�த வாம�தா� யாேர $சீவ.நா.1247.2 

 வாரா9 கதி உர�த வாம� மல, தத4த $சீவ.நா.1247.3 

 கா, ஆ, D	 பி-.9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

அ�ேற $சீவ.நா.1247.4 

 அ	 மல� சினகர	 வண8கி7 ப-ணவ, $சீவ.நா.1248.1 

 ெபா� மல,� ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) 

5க:4த_ெப.எ�.(5க:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�னேர $சீவ.நா.1248.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) மல� ெத�வத	 வி4 ெச�தபி� $சீவ.நா.1248.3 

 ெச	ம% ேபா�7 ப%லவ ேதய	 ந-ணினா� $சீவ.நா.1248.4 

 அ6ய% ஆ,4 அம,�தலி� அன4த, ேநா9! உட9 $சீவ.நா.1249.1 

 க6ய_ெப.அ.(கைம_ெப.) வா� ெந.ய க- கடசி ம8கய, $சீவ.நா.1249.2 

 வ6 வரா% பிற: வய%_ெப.(வய%_ெப.) !வள க*பவ, $சீவ.நா.1249.3 

 இவர வினா� நக, ெநறியி� ��னினா� $சீவ.நா.1249.4 

 அ�ன�	 மக�றிM	 அணி4 தாமர7 $சீவ.நா.1250.1 

 ப�மல,9 கிட8! E: ப)	 ெபா� பா	569 $சீவ.நா.1250.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) � எயி% கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா6க $சீவ.நா.1250.3 

 ெபா� அணி4 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) என7 ெபாலி4 ேதா��ேம 

$சீவ.நா.1250.4 
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 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) த ெகா2	 5க மாட� ஆ� ெபானி� $சீவ.நா.1251.1 

 �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) தல 

வில8கிய_ெப.எ�.(வில8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெமா� ெகா' ந@' 

ெகா.7 $சீவ.நா.1251.2 

 பக%_ெப.(பக%_ெப.) தல வில8! ச4திராப	 பா�மயி� $சீவ.நா.1251.3 

 இக% தல வில8! ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) காள 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1251.4 

 மல, அணி மணி9!ட	 ம-K	 ந@ெரா3 $சீவ.நா.1252.1 

 பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) பழி�)5 பரவ ஏகினா� 

$சீவ.நா.1252.2 

 அல, கதி, க	பிள ம37ப ஆ�நக, $சீவ.நா.1252.3 

 உல!_ெப.(உல!_ெப.) அள4தா� என உ'59கா� அேரா $சீவ.நா.1252.4 

 ச4தன9 கா= E:4 ச-பக	 மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ேசால 

$சீவ.நா.1253.1 

 வ4 வ @:மால நா&றி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அர8! அணி4 வான� $சீவ.நா.1253.2 

 இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) !மர� ேபால இற மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) காண $சீவ.நா.1253.3 

 அ4தர மகளி,_ெப.) அ�னா, நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) இய&� கி�றா, 

$சீவ.நா.1253.4 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) எ3� யா� ம*டா, ேகாதயி� ெபாலி4 மி�A	 

$சீவ.நா.1254.1 

 அழ% அவி, ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ப*ட	 !-டல	 

ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) தா8கி $சீவ.நா.1254.2 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) அவி, அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கா)_ெப.(கா)_ெப.) 

சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) சில	ப ந@'ேதா' $சீவ.நா.1254.3 

 அழகி O� ஆ3கி�றா' அர8கி�ேம% அர	ப அ�னா' $சீவ.நா.1254.4 
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 த-Kம �ழவ	 வ @ண !ழெலா3 !யில� த-D8 $சீவ.நா.1255.1 

 க-ெணா3 5வ	 க கா% கல அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) R)759 

காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.1255.2 

 ஒ-Kத% ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ெதா*.ம 

உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1255.3 

 ெவ-ெண� த@ உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ெமலிகி�றாேர 

$சீவ.நா.1255.4 

 பாடெலா3_ெப.(பாட%_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

இய4த_ெப.எ�.(இய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ப- அம கவி_ெப.(கவி_ெப.) 

���	 $சீவ.நா.1256.1 

 O35 சிவணி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) !ழ4 இழ4 

அமி,த	 ஊற $சீவ.நா.1256.2 

 ஓ3 அ6 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- அ	பா% உள	 கிழி4 உவ 

எ�யா $சீவ.நா.1256.3 

 ஈ3 அம ப)	 ெபா� சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) இலயமா ஆ3கி�றா' 

$சீவ.நா.1256.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) ப*ட	 மி�ன வா, !ழ திவி% 

வ @ச7 $சீவ.நா.1257.1 

 D- �ல7 பிறழ7 ெபா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இடவயி� 

Rட8க_!ைற.எ�.(Rட8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒ%கி $சீவ.நா.1257.2 

 மா- இழ வள9க த	மா% வ*டண ேபா9! கி�றா' $சீவ.நா.1257.3 

 கா- வ !வள9 க-ணா% காள ேம% ேநா9கினாேள $சீவ.நா.1257.4 
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 ேநா9கினா' ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- எ�A	 !ட8கயா% 

ெநா-3 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1258.1 

 வா9! அம உவி� மி9கா� வன7பின7 பக இ7பா% $சீவ.நா.1258.2 

 ஆ9கிய இலய	 ந@8கி&� அண8! அனா' ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- 

பி%கி $சீவ.நா.1258.3 

 வ @9! வா, �லயி� ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ெசா64த_ெப.எ�.(ெசா6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1258.4 

 ெச9 கய%_ெப.(கய%_ெப.) ெந38 கணா' அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) 

திமக� கா-ட% அFசி $சீவ.நா.1259.1 

 ெந9கி� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) �லயி� மி�A	 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வட�த மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $சீவ.நா.1259.2 

 த69கிலா' காம� ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) த@ தல9 ெகாள� சா	பினாேள 

$சீவ.நா.1259.4 

 க�னிம கனி4 �&றி9 கா�ற9 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) காம� $சீவ.நா.1260.1 

 இ� ந�8_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) கனிய� �7பா� ஏ4தேல பிற,க' இ%ல 

$சீவ.நா.1260.2 

 ெபா�னினா% உட;	 க&5_ெப.(க&5_ெப.) எ�� உர�தவ, ெபா�ய� 

ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1260.3 

 இ�னிச இவ&! அலா% எ� ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

இ%ல எ�றா' $சீவ.நா.1260.4 

 கF_ெப.அ.(கைம_ெப.) சிற7 பறவ ஊ,தி9 காம காள 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெகா% $சீவ.நா.1261.1 

 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) )ற= உய,�த ேதா�ற% 

ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 
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!சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெகா% 

$சீவ.நா.1261.2 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

!மர� எ�� ஆ8! அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) அய,=&� 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1261.3 

 தி4 இழ அண8! ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ேதசிக7 

பாவ அ�னா' $சீவ.நா.1261.4 

 ேபா என9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- 5ட ெபய,4 இம�த% 

ெச%லா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச%_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1262.1 

 யா இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�� ஆ8! அரசA	 

அம,4 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1262.2 

 மீ வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அர&�	 க-ணி விடலய� தாA	 க-டா� 

$சீவ.நா.1262.3 

 காதலி% களி�த_ெப.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) காளய9 ெகாண,மி� எ�றா� $சீவ.நா.1262.4 

 க வள, க	5_ெப.(க	5_ெப.) உட9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) ஆ	 எனி� 

$சீவ.நா.1263.1 

 எ� கண சிலயிேனா3 இவ�க- இ%லயா% $சீவ.நா.1263.2 

 ெம� வக இய9க' ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�� $சீவ.நா.1263.3 

 ஐய	 உ&� எவ,கN	 அம,4 ேநா9கினா, $சீவ.நா.1263.4 

 ம4திர	 மற4 வ @:4 மா நில� இய8! கி�ற $சீவ.நா.1264.1 

 அ4தர !மர� எ�� ஆ8! யாவ	 அம,4 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1264.2 
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 இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) திவ&! உ��தா,9! இறவA	 எதி, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஓ	பி $சீவ.நா.1264.3 

 ம4தன மகி:வ Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம�ன� 

ேதாழ� எ�றா� $சீவ.நா.1264.4 

 ேபா அவி: ெத6யலாA	 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

காலினாA	 $சீவ.நா.1265.1 

 காதலி� ஒவ,_ெப.(ஒவ,_ெப.) ஆகி9 கல4 உட� 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி� $சீவ.நா.1265.2 

 ஊ வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மால 

உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) ெப&�_வி.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இலய	 தா8கி7 $சீவ.நா.1265.3 

 ேபா க-3 அனய வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- 5வ�தா% கல9!கி�றா' 

$சீவ.நா.1265.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ!9!கி�ற க-ணி� திமக' 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ7பா% $சீவ.நா.1266.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உ!9!கி�ற வேவ% ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) உமி� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1266.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ!9!கி�ற மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ேபா% 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) பர4 இம9!	 மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

$சீவ.நா.1266.3 

 கா� உ!9!கி�ற ப4தா,9 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ெதா2 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1266.4 

 ெகா�தக7 ெபாதியி% ேசால9 !ழவிய �%ல ெமௗவ% $சீவ.நா.1267.1 

 ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ச4 இமய� 

சார%_ெப.(சார%_ெப.) க75ர9 க��_ெப.(க��_ெப.) த@	D9 $சீவ.நா.1267.2 
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 க த மணியி� ெத-ண @, ம9 கல4 ஊ*. மால $சீவ.நா.1267.3 

 ெப� ஒளி மற� ந8க பிற என வள,9கி�றாேள $சீவ.நா.1267.4 

 பவழ	_ெப.(பவழ	_ெப.) ெகா' ேகா3 நா*.7 ப	 ெபானா% 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ேகாலி� $சீவ.நா.1268.1 

 தவ: கதி, ��த	_ெப.(��த	_ெப.) பா��தி� த�கயா% 

த@-._வி.எ�.(த@-3-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந�னா' $சீவ.நா.1268.2 

 5க: ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ந8க த�ேப, ெபாறி�த ஓ, 

க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) �%ல $சீவ.நா.1268.3 

 அக: கட%_ெப.(கட%_ெப.) தான ேவ4ேத அணி எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேறா $சீவ.நா.1268.4 

 வ	5 அல, ேகாத சி4த மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) என ஒ�தி_ெப.(ஒ�தி_ெப.) 

ஓ.9 $சீவ.நா.1269.1 

 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அல, ந8க D�தா' 

ெபாலிக_விய8.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என9 !னி4த வி% 

கீ: $சீவ.நா.1269.2 

 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) அல, க-ணி ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நிதி அற4 ஒக ேபா9கி $சீவ.நா.1269.3 

 க	பல	 ேபா,�த ேபாM	 க. மல,9 கா= 59கா' $சீவ.நா.1269.4 

 நற வி6 ேசால ஆ. நா'_ெப.(நா'_ெப.) மல,9 !ரவ	_ெப.(!ரவ	_ெப.) பாவ 

$சீவ.நா.1270.1 

 நிறய D� அணி4 வ-3	 ேத�கN	 நிழ�� 

பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1270.2 

 இறவள� ேதாளி ம&� எ� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஈ எ�� ேச,4 

$சீவ.நா.1270.3 

 ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

பாவ ெகா'வா' ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

ந@*.னாேள $சீவ.நா.1270.4 
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 ந8க த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) �க�த 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நக மதி இ எ�� 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1271.1 

 அ8! உற அர= த@-._வி.எ�.(த@-3-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஓளவேயா எ�� ேபாக9 $சீவ.நா.1271.2 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) அல, ேகாத ந8க அ.கேளா எ�� 

ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ஏ, $சீவ.நா.1271.3 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணி 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) திமக' 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேச,4தா' $சீவ.நா.1271.4 

 அ.கN9! இறFசி ஐய� அ.கள� ெதா2 ந8க $சீவ.நா.1272.1 

 அ.கள7 5%லி ஆர� த2வி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஒளவமார 

$சீவ.நா.1272.2 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனா� எ�ன நாN	 நின என� த2வி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1272.3 

 மிட மி�னி� நில�த� ேச,4தா' ேவ4த ம&� அNக எ�றா� 

$சீவ.நா.1272.4 

 பமய7 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) த@-.&� எ�றM	 ப;' எ�தி9 $சீவ.நா.1273.1 

 ெகாதி Rன ேவலினா� இ8! இ9க என9 

!சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஏகி9 $சீவ.நா.1273.2 

 க	 என� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) கா� 

சின	_ெப.(சின	_ெப.) க.த&! ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1273.3 

 மதி மி!� அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) 

ந@9!	_ெப.எ�.(ந@9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ம4திர	 பல=	 

ெச�தா� $சீவ.நா.1273.4 
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 வ'ள% தா�_த&.).(தா�_த&.).) வ%ல எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

மா*.ன� ம&�	 ஆ8க- $சீவ.நா.1274.1 

 உ'ளவ, ஒ�றலாத ெசய� ெசய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஊ� ேகளா $சீவ.நா.1274.2 

 அ' இல7 DணினாN9! ஆவி உ-3 இ%ல எ�ன $சீவ.நா.1274.3 

 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) அர= கா�ற 

ேவக	_ெப.(ேவக	_ெப.) மி9கி*ட அ�ேற $சீவ.நா.1274.4 

 ப8கதி, மதிய	 எ�� பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ3 ெவ!ளி 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.நா.1275.1 

 ந8கய� ெச&ற ஈ8!� த@,� ந@, ெகா'மி� 

நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1275.2 

 வ8க மா நிதிய	 ந%கி_வி.எ�.(ந%!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) த	 மணிெச� மா�ேத, $சீவ.நா.1275.3 

 எ8கN9! இறவ� எ�� ஆ8! இ.�ர) எ9கினாேன $சீவ.நா.1275.4 

 ம-டலி ம&றி எ�பா, இராசமா நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) எ�பா, $சீவ.நா.1276.1 

 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) எ�பா, !ற வளி_ெப.(வளி_ெப.) பி�ெதா3 ஐயி% 

$சீவ.நா.1276.2 

 பி-.�7 ெபகி&� எ�பா, ெபநவ 

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

விFச $சீவ.நா.1276.3 

 எ-தவ7 பல=	 ெச�தா	 எ�� ேகளா இ எ�பா, $சீவ.நா.1276.4 

 சிர ஐ4	 வி3	_ெப.எ�.(வி3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�பா, 

த@&�	 சி8கி எ�பா, $சீவ.நா.1277.1 

 !ர5ன% இ3	 எ�பா, ெகா4தழ% உ��	 எ�பா, $சீவ.நா.1277.2 
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 இர என வ4த9 கJவி_வி.எ�.(கJ=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ�5 

உற9 க.�த எ�பா, $சீவ.நா.1277.3 

 உரய�மி� உதிர	 ந@8கி&� உ�யல' ந8க எ�பா, $சீவ.நா.1277.4 

 கெயா3 க-ட	 ேகா7பா, கன )ட, உ�7பி� வ7பா, $சீவ.நா.1278.1 

 ெத�வத	 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ%லா� 

திசெதா�	 ெதா2 நி&பா, $சீவ.நா.1278.2 

 உ�வக இ�றி இ�ேன உல!_ெப.(உல!_ெப.) உட� கவி2	 எ�பா, 

$சீவ.நா.1278.3 

 மய% அ	 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) மா9க' மட திற4 தி*ட ஒ�தா, 

$சீவ.நா.1278.4 

 ெவ4 எ6 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� D=	 விள8! ெபா� SM	 ெப&றா, 

$சீவ.நா.1279.1 

 ம4திர	 மற;	 வ%லா, எழாயிர, ம� இ% வா�ம $சீவ.நா.1279.2 

 அ4தர� அ�வ வ7பா, அ4தண,_ெப.(அ4தண,_ெப.) அ8 க ெகா*.7 

$சீவ.நா.1279.3 

 ப4ெதா.7 பாவ இ�ேன ப6= ஒழி4 

எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�பா, $சீவ.நா.1279.4 

 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) எழ7 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) ெகா-டா% பகவ&!	 அ6 

த@,�த% $சீவ.நா.1280.1 

 ேத	பிழி ேகாத9! இ�� பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) ெதளிமி� எ�� $சீவ.நா.1280.2 

 கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) அழி பி�ச	 ஆக9 கணி எ3� உர7ப9 க%ெல� 

$சீவ.நா.1280.3 

 H	5_ெப.(H	5_ெப.) அழி !ள�தி� க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) க' நில� 

இழி4த_ெப.எ�.(இழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1280.4 

 ந8க9! இ�� இற�த% இ%ல நரபதி ந@;	 ேகா-ேமா $சீவ.நா.1281.1 
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 ெகா8கல, ேகா8கி� ெந&றி9 !வி �கி: �க*.� அ8க- $சீவ.நா.1281.2 

 த8! ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அரவயாழி� தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) ஆ4த பா3	 $சீவ.நா.1281.3 

 இ8! ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) இடர� த@,7பா� இளயவ� உள� ம&� 

எ�றா� $சீவ.நா.1281.4 

 ப�மணி9 கடக	 சி4த7 ப75ட பவள� H- ேம% $சீவ.நா.1282.1 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) வ-க 5ட� 

மாழா4 ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1282.2 

 இ�A	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ-3 E:�சி எ�ேனா3 அ8! 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	பி $சீவ.நா.1282.3 

 த�ன9 O�9 ெகாண,மி� எ�றா� தர வ4 ஆ8! அவA	 க-டா� 

$சீவ.நா.1282.4 

 பறவ மா நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) வ @:4 பல உட� பத7ப ேபா��	 

$சீவ.நா.1283.1 

 சிற!ற7 பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மFஞ ெச9!5 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா��	 $சீவ.நா.1283.2 

 கறவ க��_ெப.(க��_ெப.) 

இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா��	 கிட4 அ2கி�ற 

க-ணா, $சீவ.நா.1283.3 

 இற வளயவர ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ� 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

எ�றா� $சீவ.நா.1283.4 

 ஊ� ெகா' சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) ேபால உய9கேமா3 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	பி $சீவ.நா.1284.1 

 Oறினா� ெகா&ற ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ெகா2நிதி நில� ம&� உ� 

$சீவ.நா.1284.2 
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 வ @� உய, 5கழ வி�தி9 ேக-மய விள�தி இ�ேன $சீவ.நா.1284.3 

 நா� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா	பனாள ேநா9! என ந	பி 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1284.4 

 5&� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவ!ளி 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ேபா9! அற9 ெகா-டேதA	 $சீவ.நா.1285.1 

 ம&� இடZ� ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) வலி�தேதA	 $சீவ.நா.1285.2 

 ெபா� ெதா.9! இற�த% இ%ல 5ல	5 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அேழ&க எ�றா� 

$சீவ.நா.1285.3 

 க&� அ.7ப3�த விFச9 காம காம� 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1285.4 

 ெபாழி4 நF)_ெப.(நF)_ெப.) உ!�த%_ெதா.ெப.(உ!_வி.+�த%_ெதா.ெப.) 

அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) இர ெப ெவ!ளி ேபாக	 $சீவ.நா.1286.1 

 கழி4 மீ ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) கால	_ெப.(கால	_ெப.) 

பிழ75 என எ*.� ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1286.2 

 பிழி4 உயி, உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

த*ட	 அத*ட	 ஆ	 பிளி&றி� உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) $சீவ.நா.1286.3 

 ஒழி4 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ஊன	 

ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேகா' என ம&�	 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1286.4 

 அ4தண� நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ� பா% 

அவியின அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கால 

$சீவ.நா.1287.1 

 ந4தியா வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) நா� நக �. அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1287.2 
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 த4தியா	 உர7பி� தாழ� தடமல, வணிக� 

நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1287.3 

 ப4தியா7 ப275 நாறி� E�திர� பால எ�றா� $சீவ.நா.1287.4 

 க�னிய9 க.�த நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) க�னிேய க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

ேநா9க	 $சீவ.நா.1288.1 

 அ�னேத அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) சாதி ���_ெப.(���_ெப.) 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அழி4தி ஆ:4த $சீவ.நா.1288.2 

 ெகா�A	 மா நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ெகா-டா% ெகா75' ஆ	 விரலி� 

ேத��தா% $சீவ.நா.1288.3 

 ம�னிய ெத' ம*டாயி� ம-டலி7 பால எ�றா� $சீவ.நா.1288.4 

 !�� இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) அனய ேதாளா� ெகா2மல,9 !வள7 ேபா 

அ8! $சீவ.நா.1289.1 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) 

ஓதி உற9கிட மயிலனா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1289.2 

 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ-3 அம4த ேகால� 

சிகழிக அ2�தி� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) $சீவ.நா.1289.3 

 நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) 

உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ஓதி ேந,�க	 ேநா9கினாேன $சீவ.நா.1289.4 

 ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தக 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ேநா9க_!ைற.எ�.(ேநா9!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@' கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகால9 $சீவ.நா.1290.1 

 க38_ெப.அ.(க3	_ெப.அ.) கதி,9 கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) ேகா7ப9 கா, 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) உட4தேத ேபா% $சீவ.நா.1290.2 

 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நF)_ெப.(நF)_ெப.) ந@8கி&� ஒ-_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) 

உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ஆ,4 $சீவ.நா.1290.3 
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 !ட8கயி� ெந.ய க-ணா% !மர� ேம% ேநா9கினாேள $சீவ.நா.1290.4 

 ேநா9கினா' நிற;	 நாK	_ெப.எ�.(நாK_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மாம;	 கவிA	 ெநா�தி% $சீவ.நா.1291.1 

 ேபா9கினா' வள;	 ேபா,�தா' ெபா�நிற7 பசல �:கி&� $சீவ.நா.1291.2 

 ஆ9கினா' அந8க� அ75� Hணிய அம' ஆனா $சீவ.நா.1291.3 

 ஓ9கிய �க� எஃக	 ஓ, இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) அனய க-ணா' 

$சீவ.நா.1291.4 

 ஆ*சி ஐ	 ெபாறியாள� உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) எA	 $சீவ.நா.1292.1 

 D*சி ந@' ெகா.7 5&றி� அக� உற $சீவ.நா.1292.2 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- ேநா9! எA	 வ எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) ஆ, 

அழ% $சீவ.நா.1292.3 

 ேவ*க நாக�தி� மீ*3	 ெகாள7ப*டா' $சீவ.நா.1292.4 

 மா:கி ெவ� உயி,�தா' மடவா' என� $சீவ.நா.1293.1 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) மா,கN	 தாய	 ெதா9! உட� $சீவ.நா.1293.2 

 Eழி யான அ�னா�_ெப.(அ�ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) ெதா.� 

நF)_ெப.(நF)_ெப.) அ�	 $சீவ.நா.1293.3 

 வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) எ�றன, வ	5 அல, 

ேகாதய, $சீவ.நா.1293.4 

 க-ணி� காணிA	 க*3ர ேக*பிA	 $சீவ.நா.1294.1 

 ந-ணி� த@-.A	 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) உயி, 

நி&!	_ெப.எ�.(நி%_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�� 

$சீவ.நா.1294.2 

 எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஏ4திழ த�ன 

உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) எலா	 $சீவ.நா.1294.3 
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 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) எ� சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) வ�தா% ஒ7ப� 

தவ4தா� $சீவ.நா.1294.4 

 ம&ற மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) க-களா% $சீவ.நா.1295.1 

 உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா9க	 உறாத ஓ, 

ேநா9கினி% $சீவ.நா.1295.2 

 )&றி_வி.எ�.()&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ'ளல� ேசா,= இ�றி 

யா�தி*டா' $சீவ.நா.1295.3 

 அ&ற	 இ% அமி, ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	 

ெசாலா' $சீவ.நா.1295.4 

 விFசய, வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) எ�பா, வி-ணவ,_ெப.(வி-ணவ,_ெப.) 

!மர� எ�பா, $சீவ.நா.1296.1 

 எFசிய_ெப.எ�.(எF)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உயிர மீ*டா� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) அலா% இ%ல எ�பா, 

$சீவ.நா.1296.2 

 மF) E: இFசி �H, மா�.9 !6சி% நாள $சீவ.நா.1296.3 

 நF)_ெப.(நF)_ெப.) E: ேவலினா&ேக ந8கய9 

ெகா39!	_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

எ�பா, $சீவ.நா.1296.4 

 விள8! ஒளி வி)	பி% ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ேகா*3 

இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பிற 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி�ேபா% $சீவ.நா.1297.1 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெக2 வட�த� E:4 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா� 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) திள7ப� ேச4த $சீவ.நா.1297.2 

 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கதி, �லக' த	மா% இவன 

மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வகி� $சீவ.நா.1297.3 
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 ள8! ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) பிற75	 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) இனி என� 

ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி&பா, $சீவ.நா.1297.4 

 அ4தவ	 ெச� வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆயிழ 

மகளி,_ெப.) யா, ெகா% $சீவ.நா.1298.1 

 ெப4தக மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) Fசி7 ெப-மயா% 

பிணி9!	 ந@ரா, $சீவ.நா.1298.2 

 க8கணி� யா�	 க-டா	 காமன எ�� ெசா%லி� $சீவ.நா.1298.3 

 தி4 ஒளி ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) ெசJவா�� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ெசாலா, மய8கினாேர $சீவ.நா.1298.4 

 ப% மல, படல9 க-ணி9 !மரன7 பாவ ந%லா, $சீவ.நா.1299.1 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) பணியி� 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வாச ெந� Dசி ந%ந@, 

$சீவ.நா.1299.2 

 �னின, ஆ*.� ெச	ெபா� ெச7பிA' கிM	 சா4	 $சீவ.நா.1299.3 

 இ� ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 5க;	 D=	 கல�ெதா3	 ஏ4தினாேர 

$சீவ.நா.1299.4 

 ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஏ&ப� தா8கி எ6மணி9 

ெகா*ட ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) $சீவ.நா.1300.1 

 வா�4த ெபா� !யி&றி� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மரவ. ஊ,4 ேபாகி $சீவ.நா.1300.2 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

மால ேவ�4த அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) Oட	 ேச,4தா� $சீவ.நா.1300.3 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) மகளி,_ெப.) ேபா&றி7 

ெபா�கல	 பர7பினாேர $சீவ.நா.1300.4 

 க�னிய, கரக ந@ரா% தாமர கழ@இய ஒ7ப7 $சீவ.நா.1301.1 
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 ெபா� அ. கழ@இய பி�ற7 564 வா� ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) Dசி 

$சீவ.நா.1301.2 

 இ�மல,� தவிசி� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) அமி, 

இனிதி� ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1301.3 

 மி� வி64 இல8! ப	 D- ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணா, ேவனிலாேன 

$சீவ.நா.1301.4 

 வாச ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெபா.;	 ந@	 கா*.ட9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) வா�7ப7 

$சீவ.நா.1302.1 

 Dச�� அ	 க ந@ர �	�ற !.� �9கா% $சீவ.நா.1302.2 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) அற� ட�த பி�ற9 க விர%_ெப.(விர%_ெப.) உ�75� 

த@*.� $சீவ.நா.1302.3 

 Hசினா% அ	 க ந@வி 

இ4தன�_வி.�.(இ_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

ேதா&ற	 மி9கா� $சீவ.நா.1302.4 

 சீ, ெகாள� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச	ெபா� 

அட7ப;' பா! ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1303.1 

 வா, கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) க=' அ3� 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ8க- $சீவ.நா.1303.2 

 ேபா, ெகா'ேவ% ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) எ%லா9 கலகN	 5க�� 

ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1303.3 

 ந@, ெகா' மா9கட% அனா&! நிக, இ%ல 

நில�தி%_ெப.(நில	_ெப.+அ��_சா6.+இ%_இட.ேவ.) எ�றா� $சீவ.நா.1303.4 

 ப6தி ப*ட ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@' விள9! $சீவ.நா.1304.1 
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 எ6ய வி*டன, இ�னிய	 

ஆ,�தன_வி.�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.1304.2 

 அ6ய ெபா8! அண அ	 எ� அமளிேம% $சீவ.நா.1304.3 

 !6சி% ஏறின� O,4த சி4தேய $சீவ.நா.1304.4 

 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க- அJவயி� ேநா9க	 ெபாறாத ேபா% 

$சீவ.நா.1305.1 

 வ @8கி ெவ	ம ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏ4தின 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல $சீவ.நா.1305.2 

 ஈ8! இ எ� என இ*3 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந4த_!ைற.எ�.(ந4�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1305.3 

 பா8! இலா6� பர4 உள அ%!ேல $சீவ.நா.1305.4 

 �!_ெப.(�!_ெப.) வா, !ழலா' �கி: ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) �ல 

$சீவ.நா.1306.1 

 ெப! ந@,மயி� ேபற= எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1306.2 

 உ!	 R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓவிய7 பாவத� 

$சீவ.நா.1306.3 

 அ!	 ேநா9க	 எ� ஆவி அல9!ேம $சீவ.நா.1306.4 

 5க அவாவிய D4கி% ஏ4 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.1307.1 

 வகய ஆ	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல வா, ம $சீவ.நா.1307.2 

 �க அவாவிய ெமா� !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) பாவிேய� $சீவ.நா.1307.3 

 பகய வா�7 பட, ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) பய9 கி�றேவ $சீவ.நா.1307.4 

 ேபா உலா	 சிலேயா ெபா ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கேணா $சீவ.நா.1308.1 

 மா உலா	 ெமாழிேயா மட ேநா9கேமா $சீவ.நா.1308.2 
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 யா நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எ�_த�.ஒ.) அண8! அ�னவ' 

$சீவ.நா.1308.3 

 காதலா% கடகி�ற காமேம $சீவ.நா.1308.4 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அJவழி ஆ: ய, ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உற 

$சீவ.நா.1309.1 

 வ-ண மா மல,9 ேகாத;	 அJவழி $சீவ.நா.1309.2 

 ெவ-ெண� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கன%_ெப.(கன%_ெப.) மீமிச வ�த 

ஒ� $சீவ.நா.1309.3 

 உ' நயா உகா உள' ஆயினா' $சீவ.நா.1309.4 

 ெபய%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) மழ 

பிற2	_ெப.எ�.(பிற:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) மி� இட9 $சீவ.நா.1310.1 

 கய%_ெப.(கய%_ெப.) மணி9 கணி� ந%லவ, க ெதாழ7 $சீவ.நா.1310.2 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இழ�த ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ப'ளி;' ப4ெதா. 

$சீவ.நா.1310.3 

 மய� இழ�த அ	 பாவயி� வகினா' $சீவ.நா.1310.4 

 வண8! ேநா� சில வா, கண9 காமேனா $சீவ.நா.1311.1 

 மண	_ெப.(மண	_ெப.) ெகா' Dமிச ம வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

ம4தேனா $சீவ.நா.1311.2 

 நிண4 எ� ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க'வன 

$சீவ.நா.1311.3 

 அண8!கா' அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எ�_த�.ஒ.) 

உரய,ீகேள $சீவ.நா.1311.4 
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 கட க4 அ�ன த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) காம வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.1312.1 

 அடய7 5%லின� ேபா�� அணி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல 

$சீவ.நா.1312.2 

 உடய ஆக� உ� ய, மீ*டவ� $சீவ.நா.1312.3 

 இடய ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ� ஆ	 இ% 

ஆவிேய $சீவ.நா.1312.4 

 இ�தி இ% அமி, எ�ந, ஈ-. அ�� $சீவ.நா.1313.1 

 அறிவி� நா.ய அ	 மல ம�தமா $சீவ.நா.1313.2 

 ெநறியி� நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) கட4திட7 ப*ட 

ந@, $சீவ.நா.1313.3 

 ம�!	 மா கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ� 

ெநFசேம_ெப.(ெநFச	_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.1313.4 

 நக ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தி8கN	 நா,மட% அ�றிM	 $சீவ.நா.1314.1 

 தக ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) ஏ&� அண% தா: மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஓச;	 $சீவ.நா.1314.2 

 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெகா' மால;	 ப;' ெச� 

ஆ	பM	 $சீவ.நா.1314.3 

 5க இ% ெபா8! அழ% ேபா% )3கி�றேவ $சீவ.நா.1314.4 

 D ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேச9க;' நா&றிய D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) திர' 

$சீவ.நா.1315.1 

 தாம	 வா*3	 தகய உயி,75 அள_இ9 $சீவ.நா.1315.2 

 காம,_ெப.(காம,_ெப.) ேபத த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) க-த காமேநா� 

$சீவ.நா.1315.3 

 யாம� எ%ல ஓ, யா-3 ஒ� இற4தேத $சீவ.நா.1315.4 
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 மா யா: மழல ெமாழி மாதரா' $சீவ.நா.1316.1 

 தாதி அJவ;	 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அம, ேதாழி;	 $சீவ.நா.1316.2 

 ேபா ேவ� !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ெபா� அவி, சாயM9! $சீவ.நா.1316.3 

 யா நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) ெசய%பால எ�� எ-ணினா, $சீவ.நா.1316.4 

 அ2 R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நய அல, �ல 

$சீவ.நா.1317.1 

 �2	 !8!ம	 ��ெதா3 அணி4தபி� $சீவ.நா.1317.2 

 ெதா2 ேகாத;	 க-ணி;	 E*.னா, $சீவ.நா.1317.3 

 எ2 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனயா, இளயாளேய $சீவ.நா.1317.4 

 ேவ4 காயிA	 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) வள ஆயேமா3 $சீவ.நா.1318.1 

 ஏ4 D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ8! ஆ3த% $சீவ.நா.1318.2 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ	 

மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ேபா% !ழ@இ7 $சீவ.நா.1318.3 

 ேபா4த ஆய	_ெப.(ஆய	_ெப.) ெபாழிM	 ெபாலி4தேத $சீவ.நா.1318.4 

 அல8க% தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெதா37பா, அல, D9ெகா�வா, 

$சீவ.நா.1319.1 

 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எதி, O=ந, ெச� )ன $சீவ.நா.1319.2 

 கல8க7 பா�4 உட� ஆ3ந, காதலி� $சீவ.நா.1319.3 

 இல8! பாவ இ மண	_ெப.(மண	_ெப.) ேச,�வா, $சீவ.நா.1319.4 

 H) உலா	 ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேதாகயி� ந%லவ, $சீவ.நா.1320.1 

 ஊச%_ெப.(ஊச%_ெப.) ஆ3ந, ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) கழ8! ஆ3ந, 

$சீவ.நா.1320.2 
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 பாச	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப4 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ3ந, $சீவ.நா.1320.3 

 ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ�திச;	 அம,4தா,கேள 

$சீவ.நா.1320.4 

 �!_ெப.(�!_ெப.) வி	மிய ெமா� !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ஏழத� 

$சீவ.நா.1321.1 

 உ!	 ேநா9க	 உள	 கிழி� உ' )ட $சீவ.நா.1321.2 

 அ6வ ஆ.ய_ெப.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காவக	 காணிய 

$சீவ.நா.1321.3 

 எ6 ெகா' ேவலவ� ஏகின� எ�பேவ $சீவ.நா.1321.4 

 மயிலி� ஆடM	 ம4தியி� ஊடM	 $சீவ.நா.1322.1 

 !யிலி� பாடM	 O._வி.எ�.(O3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மலி4 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.1322.2 

 ெவயிலி� ந@8கிய_ெப.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) $சீவ.நா.1322.3 

 பயிM	 மாதவி7 ப4த, ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1322.4 

 கா ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க.7 பிண கய 

$சீவ.நா.1323.1 

 தா ம%கிய த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) க2ந@, மல, $சீவ.நா.1323.2 

 ஓத நி�தில வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) ஓ, ெபா� ெச� நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

$சீவ.நா.1323.3 

 ேகாத ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல ேம% 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாலேம 

$சீவ.நா.1323.4 
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 வி-_ெப.(வி-_ெப.) 5த7பன ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மல, ேவ�4 

உளா% $சீவ.நா.1324.1 

 க- 5த7பன கா, இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) 

$சீவ.நா.1324.2 

 ச-பக� அணி ேகாத நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) 

தனி $சீவ.நா.1324.3 

 ந-பன நினயா ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ேமனிேய $சீவ.நா.1324.4 

 கற4த பாலிA' கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ% திமணி $சீவ.நா.1325.1 

 நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) கிள,4 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ந@,ம ெக*3 ஆ8! 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) $சீவ.நா.1325.2 

 மற4த_ெப.எ�.(மற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மாதவி மாம நிழ&றலி� 

$சீவ.நா.1325.3 

 சிற4த_ெப.எ�.(சிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச%வA	 சி4தயி� 

ேநா9கினா� $சீவ.நா.1325.4 

 வரயி� ம8க ெகா% வா8! இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) H8! ந@,� 

$சீவ.நா.1326.1 

 திரயி� ெச%வி_ெப.(ெச%வி_ெப.) ெகா% ேதமல, பாவெகா% $சீவ.நா.1326.2 

 உரயி� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) இய9கி ெகா% யா, ெகா% 

இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) $சீவ.நா.1326.3 

 விர ெச� ேகால� ெவ'வள� ேதாளிேய $சீவ.நா.1326.4 

 மால வா.ன வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- இம�தன $சீவ.நா.1327.1 

 காM	 Dமிய� ேதா�4தன கா6க7 $சீவ.நா.1327.2 

 பாலி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% பம இ4 நி�றவ' $சீவ.நா.1327.3 

 ேசால ேவ�ம' E: வள� ேதாளிேய $சீவ.நா.1327.4 
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 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ப-ணிய த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெதாட இ� )வ 

$சீவ.நா.1328.1 

 ேமவ, ெத� தமி: ெம�7 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஆதலி� $சீவ.நா.1328.2 

 ேகாவ� அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சீற.9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) 

அனா' $சீவ.நா.1328.3 

 Dவ, ேசால 5!வ% எ�� எ-ணினா� $சீவ.நா.1328.4 

 அ%லி_ெப.(அ%லி_ெப.) ேச, அண8! அ�னவ*! ஆயிட7 $சீவ.நா.1329.1 

 5%லி நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெம�4 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) 5ற7ப*ட $சீவ.நா.1329.2 

 க% ெச� ேதாளவ� காம ேப, உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) $சீவ.நா.1329.3 

 எ%ல ந@8கி&� இய4தன, எ�பேவ $சீவ.நா.1329.4 

 களி�த_ெப.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க- இண 

கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) என வ @8!ேதா' $சீவ.நா.1330.1 

 ெதளி,�த ெவ'வள ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மாம;	 $சீவ.நா.1330.2 

 தளி�த )-ண	 சித4தன !8!ம	 $சீவ.நா.1330.3 

 அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) D	 ப*3 அணி4 

திக:4தேத $சீவ.நா.1330.4 

 !வள ஏ�4த ெகா38_ெப.அ.(ெகா3	_ெப.அ.) !ழ O4தM' $சீவ.நா.1331.1 

 திவN	 வாழிய_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இய_விய8.வி.�.!றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபாறி வ-3கா' $சீவ.நா.1331.2 

 இவள O, எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

ஈA	_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) தகயேவா 

$சீவ.நா.1331.3 

 தவள ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) இண,� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) �%லேய $சீவ.நா.1331.4 
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 ெபா� F) ஆக�7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க-க' ேபா:4த 5- $சீவ.நா.1332.1 

 இ�� இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) D- ெகா' இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல� 

சா4 அலா% $சீவ.நா.1332.2 

 அ�றி� த@,7பன யாவ;	 இ%லேய $சீவ.நா.1332.3 

 எ�� மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ஏ�தினா� $சீவ.நா.1332.4 

 க-ணி ேவ�4 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) க ெச� 

$சீவ.நா.1333.1 

 வ-ண மால ந3� சிக;' வள_இ� $சீவ.நா.1333.2 

 ெச-ண அ	 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஏ� க' அவி� $சீவ.நா.1333.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) இ�5�� ஆ&றலி� ஆ&றினா' $சீவ.நா.1333.4 

 தி8கN	 ம�=	 என� ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1334.1 

 ந8க' அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) என நா*. வலி75 உற@இ $சீவ.நா.1334.2 

 இ8! ஒளி�தி3ேவ� Rம,_!றி.வி.�.(R	_பதி.ெப.+அ,_பட,.ப�.) எ�தினா, 

$சீவ.நா.1334.3 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) ஒளி9!	 !ழலா� என9 Oறினா� $சீவ.நா.1334.4 

 மழ இட9 !ளி�தி*ட ஓ, வா'_ெப.(வா'_ெப.) மினி� $சீவ.நா.1335.1 

 தழ இட9 !ளி�தா� தக ேவலினா� $சீவ.நா.1335.2 

 இழ இட9 !ளி� ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ	�ல 

$சீவ.நா.1335.3 

 வழ இட9 !ளி�தா, வ4 ேதா�றினா, $சீவ.நா.1335.4 

 மி� ஒ, D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) ேமதக� ெச%வ ஒ� $சீவ.நா.1336.1 

 அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) நாண அச4 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) அ. 

$சீவ.நா.1336.2 
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 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெமல மல, ேம% மிதி� ஏகினா' $சீவ.நா.1336.3 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) அவ&ேக வ�த ந8கேய 

$சீவ.நா.1336.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ப% மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) என� ெச% ெநறி $சீவ.நா.1337.1 

 ந8க தJவ;	 ேதாழி;	 ந-ணினா, $சீவ.நா.1337.2 

 அ8! அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) ஆய	_ெப.(ஆய	_ெப.) அ.7பணி 

ெச�தபி� $சீவ.நா.1337.3 

 த8க' காதலினா% தக பா.னா,_வி.�.(பா3_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.1337.4 

 தழ;	 க-ணி;	 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மால;	 

$சீவ.நா.1338.1 

 விழவ ேச,�5 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) என ஏகினா, $சீவ.நா.1338.2 

 �ழ;' �6 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) அ6 ஏ� அனா� $சீவ.நா.1338.3 

 பழய ந-பன7 ப-5ளி 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1338.4 

 Dமிய ஆட&! ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெபாறியின� 

ஆதலாA	 $சீவ.நா.1339.1 

 மா மக'_ெப.(மக'_ெப.) உயிர மீ*ட வல�தின� ஆதலாA	 $சீவ.நா.1339.2 

 ேநமியா� சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) அ�ன ெந34தக ேந	 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1339.3 

 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) அவ&! அழகிதாக ந8கய9 ெகா3�	 எ�றா� 

$சீவ.நா.1339.4 

 மதிதர� எ�A	 மா)இ% ம4தி6 ெசா%ல9 ேக*ேட $சீவ.நா.1340.1 

 உதிதர உண,வ% யாA	 ஒ7பிA	 உவினாA	 $சீவ.நா.1340.2 
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 விதிதர வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�ேற விள8! 

D- �லயினாள9 $சீவ.நா.1340.3 

 ெகாதி த ேவலினா&ேக ெகா37ப கம	 எ�றா� $சீவ.நா.1340.4 

 உ' வி6� இதன எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) உர9க என ெமாழி4 வி*டா� 

$சீவ.நா.1341.1 

 ெத'ளிதி� ெத6ய� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஆ8! உர�தM	 !மர� ேதறி $சீவ.நா.1341.2 

 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) இல 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவலா� 

ேவ-.ய_ெப.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆக எ�றா� 

$சீவ.நா.1341.3 

 அ' இல ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெகா' ம�ன&! அம�ச� அஃ அம4த 

எ�றா� $சீவ.நா.1341.4 

 ெபா�றிய உயிர மீ*டா� DFசிக7 ேபா ேவ�4தா� $சீவ.நா.1342.1 

 அ�றி;	 மா ெம� த@-._வி.எ�.(த@-3-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அளி�தன� அழகி� மி9கா� $சீவ.நா.1342.2 

 ஒ�றிய மகளி,_ெப.) தாேம உ&றவ,9! உ6ய, எ�னா $சீவ.நா.1342.3 

 ெவ�றி ெகா' ேவலினா&ேக பா�ம;	 விள4த அ�ேற $சீவ.நா.1342.4 

 ேகா7ெப4 ேதவி ெகா&ற9 ேகாமக� இவக' நா. $சீவ.நா.1343.1 

 யா75 உட� ஐய&! இ�ேற ந8கய அம9க எ�ன� $சீவ.நா.1343.2 

 H756 ��த மால ெதாட9ெகா3 H9கி எ8!	 $சீவ.நா.1343.3 

 D7 564 அணி4 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 5வ 5ன4த அ�ேற $சீவ.நா.1343.4 

 கணி 5ன4 உர�த நாளா% க-ணிய ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) த�A' 

$சீவ.நா.1344.1 

 மணி5ன மகளி,_ெப.) ந%லா, ம8கல மர5_ெப.(மர5_ெப.) 

Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1344.2 
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 அணி உட9 கமல	 அ�ன அ	க ேச, ��க த�ேம% $சீவ.நா.1344.3 

 ணி=ட9 கா759 க*.� )&�5 ெதா2 கா�தா, $சீவ.நா.1344.4 

 மழ களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) எ�தி% 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மணி9!ட	 ம-K	 ந@ரா% 

$சீவ.நா.1345.1 

 அழகன ம-K7 ெப� ஆ8! அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க.9! 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேகால	 $சீவ.நா.1345.2 

 ெதா2தக� ேதா�ற� ெச�தா, Hமணி7 பாவ அ�னா, $சீவ.நா.1345.3 

 வி2மணி9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனாN	 

வி-ணவ,_ெப.(வி-ணவ,_ெப.) மட4த ஒ�தா' $சீவ.நா.1345.4 

 கய%_ெப.(கய%_ெப.) கணாள;	 காம� அ�னான;	 $சீவ.நா.1346.1 

 இய&றினா, மண	_ெப.(மண	_ெப.) எ�த	 த�மயா, $சீவ.நா.1346.2 

 மய&க இ%லவ, ம�றலி� ம�னிய $சீவ.நா.1346.3 

 இய&க அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) உடயா, இய4தா,கேள $சீவ.நா.1346.4 

 வாN	 ேவM	 மல4 அ6யா,4த க- $சீவ.நா.1347.1 

 ஆN	 வா, கய%_ெப.(கய%_ெப.) ம4தA	 ஆயிட� $சீவ.நா.1347.2 

 ேதாN	 தாN	 பிண4 உ ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1347.3 

 நாN	 நாக, Rக,�சி_ெப.(Rக,�சி_ெப.) நல�தேரா $சீவ.நா.1347.4 

 தணி9!	 தாமரயா' நல	_ெப.(நல	_ெப.) த�ன;	 $சீவ.நா.1348.1 

 பிணி9!	 ப3ீ_ெப.(பீ3_ெப.) இனி எ� ெச;	 ேபத த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

$சீவ.நா.1348.2 

 மணி9 க- ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல தா	 ெபார வா� அவி:4 

$சீவ.நா.1348.3 

 அணி9க4 அ�னவ� தா,_ெப.(தா,_ெப.) அ8! உட4தேத $சீவ.நா.1348.4 
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 ப64த மால பற4தன !8!ம	 $சீவ.நா.1349.1 

 க64த க-ணி கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மகி:�சியி� $சீவ.நா.1349.2 

 அ64த ேமகல 

ஆ,�தன_வி.�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

அ	சில	5 $சீவ.நா.1349.3 

 7664த_ெப.எ�.(பி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

இளயா, விளயாடேவ $சீவ.நா.1349.4 

 ெகா2 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) இ� அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) O*3�	 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 5க $சீவ.நா.1350.1 

 க2� ேச9க;' கால;	 மால;	 $சீவ.நா.1350.2 

 த2= காத%_ெப.(காத%_ெப.) தண7பில, ெச%பேவ $சீவ.நா.1350.3 

 எ2ம;	 இய4 எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ�பினா, $சீவ.நா.1350.4 

 நாறி;	 )வ�	 நர	பி� இச $சீவ.நா.1351.1 

 Oறி;	 !ளி, நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) ேநா9கி;	 $சீவ.நா.1351.2 

 ஊறி� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �லயா% உழ7ப*3	 

அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) $சீவ.நா.1351.3 

 ஏ� அனா� வ!	 வகM	 எ�பேவ $சீவ.நா.1351.4 

 வி6கதி, விள8! ப�மீ� கதிெரா3_ெப.(கதி,_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) மிட4 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) $சீவ.நா.1352.1 

 ெத6 கதி, திர*. வ%லா� ெத64 ேகா�தணி4த ேபாM	 $சீவ.நா.1352.2 

 ெசா6 கதி, ��த	_ெப.(��த	_ெப.) மி�A	 ண �ல� தட�தி% வ @:4தா� 

$சீவ.நா.1352.3 

 56கதி,7 ெபா� ெச� மால7 5கRதி7 5ல= ேவலா� $சீவ.நா.1352.4 
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 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) மால எ� உயிர யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

க-ேட� இ�ணேய �லயி&� ஆகி9 $சீவ.நா.1353.1 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மால9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ஆகி9 O, 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) நா7 ேபா:த% அFசி அFசி $சீவ.நா.1353.2 

 உழ% மால� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

மிழ&�	 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) கா�	 $சீவ.நா.1353.3 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மால ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நாண 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ேண ெந� 

ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தளிேர 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீவ.நா.1353.4 

 மா ந@, மணி�கிலி� மி�A9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) R)7பி� 

மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அ	 சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) $சீவ.நா.1354.1 

 ஏ ந@, இ 5வ	 ஏறி இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �64 

Rட8க7 5%லி� $சீவ.நா.1354.2 

 Hந@,_ெப.(Hந@,_ெப.) மல,மா,ப� ெதா%நல	 தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

பகி� N	5	 ேதற% $சீவ.நா.1354.3 

 ேதன @, மல, மால ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி� ம*3 உயி,7ப� E*.னாேன 

$சீவ.நா.1354.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அட4 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க-ணி� ெத-ம*3� வல மால $சீவ.நா.1355.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அட4 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேவ%க- ஒ-_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) உவ வ @ண 

$சீவ.நா.1355.2 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) அட4 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காவி% 

பா.னா'_வி.�.(பா3_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) தனிம த@,வா� 

$சீவ.நா.1355.3 
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 O� அட4தி4த தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) !ளி, ��த �லயினாேள 

$சீவ.நா.1355.4 

 வா, தளி, தத4 ேபா ம%கி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

உற8!	_ெப.எ�.(உற8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) காவி% 

$சீவ.நா.1356.1 

 சீ, ெக2 !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 59கா� ேதசிக7 பாவ 

எ�A	 $சீவ.நா.1356.2 

 கா, ெக2 மி�A ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) 

Rட8! இட9 கம: த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) ேகாத $சீவ.நா.1356.3 

 ஏ, ெக2 மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அனாள 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) எதி,7 ப*டாேன $சீவ.நா.1356.4 

 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) எA	 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேமகல� ேத�க' 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1357.1 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கவி� ேபா 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) D8ெகா. ந38கி நாண9 

$சீவ.நா.1357.2 

 கல4தன� காம மால கலயின இய%பி% E*ட7 $சீவ.நா.1357.3 

 5ல	5 ேபா�� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) எ�A	 5� தளி, 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1357.4 

 சா4திட9 !ளி�த ெவ	க- பண �ல� தாம மால7 $சீவ.நா.1358.1 

 D4ெதா. அ6வ ெபா�க7 Dமக' அனய ெபா&பி� $சீவ.நா.1358.2 

 ேவ4 அ3 !தி_ெப.(!தி_ெப.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- விள8! இழ 

இவ,க' நாN	 $சீவ.நா.1358.3 

 ஆ�4 அ. பரவ வ!	 அ6வய,9! அந8க� 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1358.4 



382 

 

 இ8ஙன	 இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ஏகM	 ஏக 

ேவலா� $சீவ.நா.1359.1 

 அ8ஙன	 5ண,4த_ெப.எ�.(5ண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�பி� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) �ல7 ேபாக	 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1359.2 

 எ8ஙன	 எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏக% உ&றா� $சீவ.நா.1359.3 

 த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெபாறியி� ஆ9க	 தன9ேகா, 

ேதராக நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1359.4 

 தய8!_வி.(தய8!_வி.) இண,9 ேகாத த�ேம% த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) என 

வ�த ெம�ேதா' $சீவ.நா.1360.1 

 வய8!_எவ.(வய8!_வி.) இண, 

மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாரா� வ4றா வகயி� 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1360.2 

 நய	_ெப.(நய	_ெப.) கிள, உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

உயி, ேபாவேத ேபா% $சீவ.நா.1360.3 

 இய8! இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அ��த_ெப.எ�.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க8!%_ெப.(க8!%_ெப.) 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏகினாேன 

$சீவ.நா.1360.4 

 ந@%_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) நிற9 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ேந, வள� ேதாளிய� 

$சீவ.நா.1361.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) உற9! இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந@�தM	 த�பிேன $சீவ.நா.1361.2 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நிற9 க- விழி�தன' எ�பேவ $சீவ.நா.1361.3 

 பா% நிற� கி% பஅர= அ%!லா' $சீவ.நா.1361.4 
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 ஆ9க உ' உற ஆவி ெக3� அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.1362.1 

 யா9க நா. அய,வ ேபால=	 $சீவ.நா.1362.2 

 ேச9க நா.� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேசவல9 காணிய $சீவ.நா.1362.3 

 D9க' நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஓ, 5'N	 

ஒ�தா' அேரா $சீவ.நா.1362.4 

 5%M	 ேபா:தி� R	_தி6.(R	_��.ஒ.) D- உறி� ேநா	 என 

$சீவ.நா.1363.1 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) காளய வ மிழ&� வா� $சீவ.நா.1363.2 

 இ%லி� ந@9க	 உர�தில ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என� $சீவ.நா.1363.3 

 ெச%வ7 ப8கிளி த�ன;	 சீறினா' $சீவ.நா.1363.4 

 ஓவிய9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ஒ75 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) த�ம எ	 

$சீவ.நா.1364.1 

 பாவ ேபற7 பாயலி� நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1364.2 

 ேபாவேதா ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) எ�றில ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என7 

$சீவ.நா.1364.3 

 Dவ ேயா3	 5ல	பி_வி.எ�.(5ல	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

மிழ&றினா' $சீவ.நா.1364.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ஒ7பார இ%லான� தல� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ	 $சீவ.நா.1365.1 

 ெபா� ஒ7பா ெளா3	 ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) என7 

ேபாகடா� $சீவ.நா.1365.2 

 �னி� த4தில ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என� H�சிற $சீவ.நா.1365.3 

 அ�ன7 ேபடெயா3 ஆ&ற9 கழறினா' $சீவ.நா.1365.4 
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 ம இ% வா'_ெப.(வா'_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- வளராதன 

$சீவ.நா.1366.1 

 ெம� எலா	 உடயா� ெம�	ம கா-. ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1366.2 

 ஐய� ெச��ழி9 O�க எ�� ஆ�மயி% $சீவ.நா.1366.3 

 கயினா% ெதா2தா' கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணினா' $சீவ.நா.1366.4 

 வள,�த ெச	மய வாலிய வா�ெபா' $சீவ.நா.1367.1 

 விள9!வா� விள9ேக விள9கா� இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) $சீவ.நா.1367.2 

 அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காதெலா3 ஆ3	 எ� 

ஆ, உயி, $சீவ.நா.1367.3 

 ஒளி�த எ8! என ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) )ட, ந-ணினா' $சீவ.நா.1367.4 

 பகி7 பாயி' நி&பி� அற என9 $சீவ.நா.1368.1 

 ககி அJவி' கா�� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ெம� எலா	 

$சீவ.நா.1368.2 

 எ6ய நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ந38! கி�றா� 

என! $சீவ.நா.1368.3 

 உ6ய ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உர9கி&றி எ�� ஊ.னா' $சீவ.நா.1368.4 

 ேகா. R- கிM	 !ழ;	 நின9! $சீவ.நா.1369.1 

 ஆ3 சா4த�	 அ%ல=	 ந%!ேவ� $சீவ.நா.1369.2 

 மாடேம ெந.யா� மழ ேதா�4 உளா� $சீவ.நா.1369.3 

 நா. ந-பன ந-Kக ந��_ெப.(ந��_ெப.) அேரா $சீவ.நா.1369.4 

 ஆடக9 ெகா2	 ெபா� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,பன9 

$சீவ.நா.1370.1 

 Oட7 5%லி வயா9 !&ற	_ெப.(!&ற	_ெப.) உ-3 எனா $சீவ.நா.1370.2 

 ந@3 எ6� திர' ந@' மணி_ெப.(மணி_ெப.) Hெணா3 $சீவ.நா.1370.3 
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 Eடக� திர' ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) அணி வா*.னா' $சீவ.நா.1370.4 

 ெகால ெகா' ேவலவ� Oடல� ஏகினா� $சீவ.நா.1371.1 

 இல ெகா' D- Rம9! எ�ெச;	 ஈ8! எனா $சீவ.நா.1371.2 

 மல ெகா' ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) வா� ெம29கி*ட 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1371.3 

 �ல ெகா' ேப, அணி �&றிழ சி4தினா' $சீவ.நா.1371.4 

 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

அ�னவ� ஏகினா� $சீவ.நா.1372.1 

 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) ஆக� எவ� ெச�வ @, 

ந@, எனா $சீவ.நா.1372.2 

 ம8!% ேநாவ வள,4த_ெப.எ�.(வள,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வன 

�ல9 $சீவ.நா.1372.3 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) க- ேச4 

கல8க_!ைற.எ�.(கல8!_வி.+அ+!ைற.எ�.!றி.) அ9கினா' $சீவ.நா.1372.4 

 மF) E:வர மா,பன9 காணிய $சீவ.நா.1373.1 

 Fச% ஓ	5மி� எ�ன=	 Fசின @, $சீவ.நா.1373.2 

 அFசன�ெதா3 ம அணிமி� என $சீவ.நா.1373.3 

 ெநFசி� ந@' ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க-மல, சீறினா' $சீவ.நா.1373.4 

 அர9! உ- தாமர அ�ன த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) க- மல, $சீவ.நா.1374.1 

 வி�தி மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) வில9க ெவUஇ9 ெகாேலா $சீவ.நா.1374.2 

 வ�த	_ெப.(வ�த	_ெப.) உ&றன' எ�� ெகா% ேமகல $சீவ.நா.1374.3 

 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) ெகாடா !M8கி9 !ற4தேத $சீவ.நா.1374.4 

 னிவாயின �A5 ெச� அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எ�_த�.ஒ.) 

$சீவ.நா.1375.1 
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 தனிேய� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) உயி, 

எ�ெனா3தா� $சீவ.நா.1375.2 

 இனியா� இஙேன உளேன உரய,ீ $சீவ.நா.1375.3 

 பனியா, மல, ேம% ப3 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இனேம $சீவ.நா.1375.4 

 நிர வ @: அவி நிமி, ெபா� ெசா6;	 $சீவ.நா.1376.1 

 வரேய 5னேல வழேய தழேய $சீவ.நா.1376.2 

 விரயா, ெபாழிேல வி6 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நிலேவ $சீவ.நா.1376.3 

 உரய,ீ உயி, காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) உ' வழிேய $சீவ.நா.1376.4 

 எ6 ெபா� உலகி� உறவ @, இதன� $சீவ.நா.1377.1 

 ெத6வ @, ெத6வி% சி� மானிட6� $சீவ.நா.1377.2 

 ப6= ஒ�றிலிரா% பட,ேநா� மி!மா% $சீவ.நா.1377.3 

 அ6தா% உயி, கா75_ெப.(கா75_ெப.) அமU, அள @, $சீவ.நா.1377.4 

 5ண,வி� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 5லவி7 ெபா2	 $சீவ.நா.1378.1 

 கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) அகலி� உயி, க அகற% $சீவ.நா.1378.2 

 உண,வ @, அமர, மகள @, அளி9 $சீவ.நா.1378.3 

 ெகாண,வ @, ெகா.ேய� உயிர9 ெகாண,வ @, $சீவ.நா.1378.4 

 நக மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால நட9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) $சீவ.நா.1379.1 

 வக மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல ஆயினேத% $சீவ.நா.1379.2 

 அகயா என ஆவி தழ9!	 என� $சீவ.நா.1379.3 

 தக பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வலா� தள,ேகா தள,ேகா 

$சீவ.நா.1379.4 

 5னதா, ெபார ெநா4 ெபாதி,4த_ெப.எ�.(ெபாதி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

என $சீவ.நா.1380.1 
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 வினயா, எ6 D- �ல க- !ளிர_!ைற.எ�.(!ளி,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1380.2 

 உன க- மலரா% உ2 ஓ	ப வலா� $சீவ.நா.1380.3 

 நினயா ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தக ந@�தனேய $சீவ.நா.1380.4 

 அ' ேத, வழி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அறேன 

ெமாழிவா� $சீவ.நா.1381.1 

 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ேத, 5ல�_ெப.(5ல�_ெப.) 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) 

கழலா� $சீவ.நா.1381.2 

 இ'_ெப.(இ'_ெப.) ேத, வழி 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இனேவ&! அளா� 

$சீவ.நா.1381.3 

 உ' ேத, உய, ெகா&றவ� ம�னேன $சீவ.நா.1381.4 

 மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆய ஒ, மீளிம ெச�தனேனா 

$சீவ.நா.1382.1 

 உகவா உன உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) உவ,�தேவா $சீவ.நா.1382.2 

 இகவா இட, எ� வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) ந@�திட 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1382.3 

 தகவா தக=_ெப.(தக=_ெப.) அ%ல ெச�தனேய $சீவ.நா.1382.4 

 !ளி, �னிய ெபா� நில	_ெப.(நில	_ெப.) ஏ!தலா% $சீவ.நா.1383.1 

 தள, அ�ன நடயவ' தா8க_!ைற.எ�.(தா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) லளா� 

$சீவ.நா.1383.2 

 ஒளி, ெபா� அ6மால ஒசி4 இஙேன $சீவ.நா.1383.3 

 மிளி, மி� என மி� நில	_ெப.(நில	_ெப.) எ�தினேள $சீவ.நா.1383.4 

 த2	 மாவலி ம4த என� தளரா $சீவ.நா.1384.1 
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 எ2	 ஏ: அ. ஊ9கி நட4 ெசலா $சீவ.நா.1384.2 

 வி2	_ெப.எ�.(வி2_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மீ 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மிள,4 

உகா $சீவ.நா.1384.3 

 அ2மா% அவலி� அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) அண8கிழேய $சீவ.நா.1384.4 

 கர75 ந@,9 க8க அ	 க' க.மல,9 கமல7 ப'ளி� $சீவ.நா.1385.1 

 தி� த! திரக' தா9க� ேச75ழி� ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) ந@8க7 

$சீவ.நா.1385.2 

 பர% தல �ர	பி� சி�ன @, வ�F )ன7 ப&� வி*ட $சீவ.நா.1385.3 

 அர�த வா�7 பவள� ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தா'_ெப.(தா'_ெப.) ெபட 

அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) அ2வ ஒ�தா' $சீவ.நா.1385.4 

 ெம2கினா% 5ன4த பாவ ெவ� உ��தா8! ஓவா $சீவ.நா.1386.1 

 அ2 ந4 உ!கி�ற ஆயிட� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) �னி9 $சீவ.நா.1386.2 

 ெகழ@இயினா' ேக'வி ந%யா:9 கிள நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) அனய 

ெசா%லா' $சீவ.நா.1386.3 

 கழி ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) கவல ந@8க9 காரண ந@ர 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1386.4 

 ெத' அற%_ெப.(அற%_ெப.) யா� 

பா�4த_ெப.எ�.(பா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) திர தவ: கடலி� ெவஃகி 

$சீவ.நா.1387.1 

 அ' உற அளி4த_ெப.எ�.(அளி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

காம	_ெப.(காம	_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) உற7 பிணி�தேதA	 

$சீவ.நா.1387.2 

 உ' உற ெவ4த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச	ெபா� 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ந@,7 5'ளி_ெப.(5'ளி_ெப.) 

அ&றா% $சீவ.நா.1387.3 
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 க' உற மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ேகாதா� காதல,_ெப.(காதல,_ெப.) 

காத%_ெப.(காத%_ெப.) எ�றா' $சீவ.நா.1387.4 

 ஓ3 அ6 ஒ2கி ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒளி மல, 

ெந38 கணார9 $சீவ.நா.1388.1 

 O3 அ6 உ2வ ேபால �ய9! இட9 !ழய7 5%லி $சீவ.நா.1388.2 

 ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) அ24தி வ @:4	 பி6=_ெப.(பி6=_ெப.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ28க% ெச%லா, $சீவ.நா.1388.3 

 ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) அழி4 உ!	 ெப-ணி� ேபதயா, இ%ல எ�றா' 

$சீவ.நா.1388.4 

 ேபதம எ�A	 வி�தி% பிற4 பி� வினக' எ�A	 $சீவ.நா.1389.1 

 ேவதன மர8க'_ெப.(மர	_ெப.+க'_பட,.ப�.) 

நாறி_வி.எ�.(நா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேவ*க ேவ, வ @ழ� �&றி9 

$சீவ.நா.1389.2 

 காதM	 களி75	 எ�A	 கவ3 வி*3 அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) D� 

$சீவ.நா.1389.3 

 மா ய, இ3	ப கா�� மரணேம கனி4 

நி&!	_ெப.எ�.(நி%_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1389.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெநறி;	 ெத' ந@,� சி�திர7 ேபா,வ ேபா,� $சீவ.நா.1390.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெநறி;	 ேபால விழி� இம7பவ,9!� ேதா�றா $சீவ.நா.1390.2 

 மா� ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா9கி� மாேத 

மா�4 ேபா	 ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) யா9க $சீவ.நா.1390.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ேதய� சி4தி� உ!வேதா த!வ எ�றா' $சீவ.நா.1390.4 
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 பி64தவ&! இர8கி7 ேப&� அ2த_ெப.எ�.(அ2_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) க-ணி� ந@,க' $சீவ.நா.1391.1 

 ெசா64தவ ெதா!� ேநா9கி� ெதா3 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) 

ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1391.2 

 �64த ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) பிறவி ேம% நா'_ெப.(நா'_ெப.) �&றிழ 

இ�A	 ேநா9கா� $சீவ.நா.1391.3 

 ப64 அ2வத&!7 பாவா� அ. இ*ட வா� க-டா� $சீவ.நா.1391.4 

 அ�பினி� அவலி� ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அ2வ	_ெப.(அ2வ	_ெப.) எளி ந8க' $சீவ.நா.1392.1 

 எ�பினி� ஆவி ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ�வ	 எளி 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1392.2 

 �ப�தா% க9க7 ப*டா, க�த அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) �ப	 தா8கி 

$சீவ.நா.1392.3 

 இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) எ�� 

இ�த%_ெதா.ெப.(இ_வி.+��_இ.கா.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ேபாM	 அ6ய 

இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உலகி% எ�றா' $சீவ.நா.1392.4 

 மய&க இ	 ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) ேயானி7 பிற�தM	 பிற4 வ4 ஈ8! 

$சீவ.நா.1393.1 

 இய&கேய பி6=_ெப.(பி6=_ெப.) சாத% இம7பிட7 படாத ஒ�றா% 

$சீவ.நா.1393.2 

 கய%_ெப.(கய%_ெப.) கணி� அள=	 

ெகா'ளா,_வி.�.(ெகா'_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) கவ&சி உ' கவ&சி 

ெகா-டா, $சீவ.நா.1393.3 

 ெசய&க அ	 பிறவி ந�)9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக� அ24கி�றா, 

$சீவ.நா.1393.4 

 இளமயி% �75	 ெச%வ� இ3	ப;	 5ண,�சி7 ேபா:தி% $சீவ.நா.1394.1 
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 கிளந6% பி6=	 ேநாயி% கால� ேநா;	 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1394.2 

 விள ம9 கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேகாத 

ேவலிA	 ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) க-ணா� 

$சீவ.நா.1394.3 

 களய, அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) ேவ-டா க- இம75 அள=	 எ�றா' 

$சீவ.நா.1394.4 

 �� இல8! ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) 

ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெமா�	 மல,� 

தா6னா� ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) $சீவ.நா.1395.1 

 க�தல� அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப4தி� 

க7ப3	 கவல ேவ-டா $சீவ.நா.1395.2 

 ெபா� இல� உற;	 ஆ4த 5ண,4 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) உர9!	 

ெபா�ேன $சீவ.நா.1395.3 

 நி�தில ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) உ-டா� ந@8கினா� அ%ல� க-டா� 

$சீவ.நா.1395.4 

 வ.மல,9 காவி� அ�� வ- தளி,7 பி-. ந@ழ% $சீவ.நா.1396.1 

 �. ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) பறவ Oற �&� இழ நி�ன ேநா9கி9 

$சீவ.நா.1396.2 

 க.ய ஓ, ெகௗவ ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

க*3 எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) அரவி� எ�ேற� $சீவ.நா.1396.3 

 ெகா.யனா� பிழ759 Oேற� !ழய% எ�� எ3�9 

ேகா-டா'_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1396.4 

 அல8கM	 !ழM	 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அ	 கயி� அட�சி அ	D	 

$சீவ.நா.1397.1 

 ெபால8 கல9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) க- 

ெபாழி கMழி ஒ&றி9 $சீவ.நா.1397.2 
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 கல4 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 

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

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கவா� மிச9 ெகா-.4தா' $சீவ.நா.1397.3 

 5ல,4த_ெப.எ�.(5ல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா2 ந%லா' 

ெநFச�	 5ல,4த_ெப.எ�.(5ல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.1397.4 

 ப- கனி4 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பாட%_ெப.(பாட%_ெப.) ப3 

நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) இளகி ஆ8!9 $சீவ.நா.1398.1 

 க- கனி4 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) காம� ெசJவி;' காள ந@8க� 

$சீவ.நா.1398.2 

 ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) பனி அனய க-ண@,� ேசயிழ 

தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.1398.3 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) பனி �9க7 ப*ட தாமர9 கா3_ெப.(கா3_ெப.) 

ேபா�றா, $சீவ.நா.1398.4 

 சி%ல6� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சீற.� திவி� ந&றா� 

$சீவ.நா.1399.1 

 �%ல அ	 !ழலினா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) �ல �த% ெகா2 

ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) ேம% நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.நா.1399.2 

 ெசா%லி;	_ெப.எ�.(ெசா%M_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அறிவ 

உ-ேடா என9 !ழ4 உகி ந4 $சீவ.நா.1399.3 

 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) இய%_ெப.(இய%_ெப.) க8!%_ெப.(க8!%_ெப.) 

ெசா%லி&� இ&� என மிழ&� கி�றா' $சீவ.நா.1399.4 

 வின9!	 ெச� ெபா*!	 ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) )ர	_ெப.()ர	_ெப.) $சீவ.நா.1400.1 

 நின� ந@8!த%_ெதா.ெப.(ந@8!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந@8கினா% $சீவ.நா.1400.2 
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 கன� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உK	 ேகாதய, த	 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

$சீவ.நா.1400.3 

 மன9 க- வ!த% மா-ெபா3 என� 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1400.4 

 விர ெச� தாமர ேம% விளயா.ய $சீவ.நா.1401.1 

 அரச அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) அம,4ள 

ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) $சீவ.நா.1401.2 

 நிர ெச� ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) நின7பில எ�றன� $சீவ.நா.1401.3 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ெச� ேகால மண	_ெப.(மண	_ெப.) 

கம: மா,பினா� $சீவ.நா.1401.4 

 ெபா� விள�த 5ண, �லயா' ெசால $சீவ.நா.1402.1 

 இ� அளி9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) ேக*ட அ)ண மா $சீவ.நா.1402.2 

 அ�ன' ஆ� மகி:= எ�வி�தா' அேரா $சீவ.நா.1402.3 

 மி� வள�தன ேமகல அ%!லா' $சீவ.நா.1402.4 

 அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) தாமர7 ேபா 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1403.1 

 நி�ன ந@8கின� ந@8கல� காதலா� $சீவ.நா.1403.2 

 இ�னதா% அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) Oறி&� என� 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1403.3 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ, உயி, மா ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 

ேதவிேய $சீவ.நா.1403.4 

 ெசா6 பனி �9க ந4 )ட, �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபாேத $சீவ.நா.1404.1 

 ப6=�	 நல�த அ�ேற ப8கய	 அ�னேத ேபா% $சீவ.நா.1404.2 
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 வ6 வள� ேதாளி ேக'வ� வ	 என வலி�த ெசா%லா% $சீவ.நா.1404.3 

 தி நல	_ெப.(நல	_ெப.) பிற4 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) ேதனிA	 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா%லா' $சீவ.நா.1404.4 

 நFசின அ�த	 எ�� ந9கிA	 அ�த	 ஆகா $சீவ.நா.1405.1 

 அ	 சிற9 கலாப மFஞ அண8! அர= அ*டேதA	 $சீவ.நா.1405.2 

 அ	 சிற9 கMழ� ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மா*சி ஒ�றாA	 இ�ேற $சீவ.நா.1405.3 

 மFசA9! இனய ந@ேர� வா3வ எ�ன எ�றா' $சீவ.நா.1405.4 

 ெபா�க;' கமல� அ	 க- 5'_ெப.(5'_ெப.) எA	 �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1406.1 

 ெவ�யவ� கதி,க' எ�A	 விள8! ஒளி� தட9க ந@*. $சீவ.நா.1406.2 

 ம இ'_ெப.(இ'_ெப.) ேபா,வ 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம-ணக மட4த ேகால	 

$சீவ.நா.1406.3 

 பயேவ பர4 ேநா9கி7 பனிவர ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ேச,4தா� $சீவ.நா.1406.4 

 ெசJவழி யாழி� ஊ�	 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசாலா*! 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.1407.1 

 அJவழி அரச&! உ��தா,9! அரசA	 அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1407.2 

 எJவழியாA	 நா. இம7பின எ%ல உ'ேள $சீவ.நா.1407.3 

 இJவழி� த	மி� எ�றா� இ=ளி� ேத,� தானயாேன $சீவ.நா.1407.4 

 மி� உேள பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, மி�னி� 

ேமதக� $சீவ.நா.1408.1 
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 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உேள 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, வ.= தா8!5 

$சீவ.நா.1408.2 

 ��னினா� வடதிச �க	_ெப.(�க	_ெப.) ெச� எ�பேவ $சீவ.நா.1408.3 

 ெபா� உேள பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� அனய 

ெபா&பினா� $சீவ.நா.1408.4 

 வ @9கினா� ப8 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) நரல ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கி% 

$சீவ.நா.1409.1 

 ஆ9கினா� இ ணி அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ப% கல� $சீவ.நா.1409.2 

 ந@9கினா� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மக&! அளி ந@'ெநறி $சீவ.நா.1409.3 

 ஊ9கினா� உவ= உ�	 மதியி� ஒ-மயா� $சீவ.நா.1409.4 

 ேவ4தனா% வி39க7 ப*டா, விடலய9 க-3 

ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1410.1 

 ஏ4தேல ெப6	் ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

இளம;	 வ.=	 இஃேத $சீவ.நா.1410.2 

 ேபா4த	 ேபாய க8!%_ெப.(க8!%_ெப.) ேபா	 வழி9 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உ-ேட% $சீவ.நா.1410.3 

 யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) தல7 ப3	 ஐய 

அறியி�_நி.எ�.(அறி_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ஈ8! உர9க எ�றா, $சீவ.நா.1410.4 

 ெந� கனி4 இ-ட ஐ	பா% ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா' காதலான 

$சீவ.நா.1411.1 

 ஐ இ தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) எ%ல அக7பட9 கா-பி, இ7பா% 

$சீவ.நா.1411.2 

 ெபா� உர அ�� காண @, ேபாமின	 ேபாகி R8க' $சீவ.நா.1411.3 
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 மய% அ	 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ம4தA9! 

உரமி� எ�றா� $சீவ.நா.1411.4 

 வானி� வழ8!	_ெப.எ�.(வழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வ- க 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,பி� 

$சீவ.நா.1412.1 

 ேதA	 வழ8!	_ெப.எ�.(வழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப4தா, 

விசய சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) ேத	 ெகா' $சீவ.நா.1412.2 

 நான	 வழ8!	_ெப.எ�.(வழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேகாத 

நய ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ஆய $சீவ.நா.1412.3 

 கான	_ெப.(கான	_ெப.) வழ8க% ேமவி9 காலி� ஏகினாேன $சீவ.நா.1412.4 

 சில ெகா' நாணி� த@ரா தி4 க&பி�னவ, த	 $சீவ.நா.1413.1 

 இல ெகா' D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

உ2த_ெப.எ�.(உ2_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ�ப 

வ�த	_ெப.(வ�த	_ெப.) ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1413.2 

 �ல ெகா' க-க' க-ணி� 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உ'!	 ெமா�	ப� 

$சீவ.நா.1413.3 

 மல ெகா' கான	_ெப.(கான	_ெப.) உ�னி மகி:ெவா3 ஏ!கி�றா� 

$சீவ.நா.1413.4 

 கனி ெகா' வாழ9 கா*3' கம ெம2கியவ ேபா�� $சீவ.நா.1414.1 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) அ%லா �க�த �)=	 !ர8!	 இ6ய� 

$சீவ.நா.1414.2 

 னி= த@ர_!ைற.எ�.(த@,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா9கி� ேதா�ற% 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ��னா% 

$சீவ.நா.1414.3 
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 பனி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) திர E: கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேபா% ப2வ	 

ேதா�றி&� அவேன $சீவ.நா.1414.4 

 ப!வா6� 5%லி7 பய	_ெப.(பய	_ெப.) க- மாற� ற9!	 $சீவ.நா.1415.1 

 �!_ெப.(�!_ெப.) வி	� !ழலா, ேபால ெமா� ெகா' 	பி 

$சீவ.நா.1415.2 

 உவ7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ஒசிய7 5%லி� 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பகி $சீவ.நா.1415.3 

 அ! வா� வி*3 ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ெம%ல� ெச�றா� $சீவ.நா.1415.4 

 ெச%வ, மன�தி� ஓ8கி� தி இ% மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) ெநFசி� 

$சீவ.நா.1416.1 

 எ%ல இளி&� ஆகி7 D4தா இனிதி� ஒ2கி9 $சீவ.நா.1416.2 

 ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அரவி� 

மய8கி� சிறியா, ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெதாட,பி� $சீவ.நா.1416.3 

 ெச%ல� ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அஃ!	 ெநறி ேச, 

சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ேச,4தா� $சீவ.நா.1416.4 

 )னக' க-களாக� E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !வள 

விழியா $சீவ.நா.1417.1 

 வனய% ஆகா உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம4த&! 

இர8கி_வி.எ�.(இர8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1417.2 

 இனவ ேபாM	 வரயி� அவி இனிதி� ஆ. $சீவ.நா.1417.3 

 நன ெகா' ேபா ேவ�4 நாத� பா3கி�றா� $சீவ.நா.1417.4 

 ெச�தா� இவினயி� பய�த� ேச	_ெப.எ�.(ேச,-

வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ�றி $சீவ.நா.1418.1 
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 எ�தா� அத� பய�த7 பிறேன ��த% இய%5_ெப.(இய%5_ெப.) எ�றி 

$சீவ.நா.1418.2 

 ெகா� தாம	 தா:4 ஒசி4த !ளி, D	 பி-.9 ேகாமாேன $சீவ.நா.1418.3 

 இஃேத நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ெசா% இய%5_ெப.(இய%5_ெப.) எ�றா% 

அ.ேய� நி�ன� ெதா2ேதேன $சீவ.நா.1418.4 

 உ-ேட தன இய%பி� உண	 கால உயி, எ�றி $சீவ.நா.1419.1 

 உ-டாய அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உயிேர பிறிதி� இ%ல என உர�தி 

$சீவ.நா.1419.2 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஆ,� நா& காத	 வ-ண மால )ம4 ஒசி4 

$சீவ.நா.1419.3 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏ4 D	 பி-.9 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) நி�ன� ெதா2ேதேன $சீவ.நா.1419.4 

 காதலா% எ- வின;	 கழிப எ�றி அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) 

காத%_ெப.(காத%_ெப.) $சீவ.நா.1420.1 

 ஆதலா% எ- வின;	 கழியா எ��	 அறதியா% $சீவ.நா.1420.2 

 ேபா உலா�� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி்�7 ெபாழி4 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

திவ-3 உலா	 $சீவ.நா.1420.3 

 ேகாத தா: D	 பி-.9 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) நி�ன� ெதா2ேதேன 

$சீவ.நா.1420.4 

 இனிதி� இ8ஙன	 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வல	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1421.1 

 �னிவ, சி�திர Oட	 �னா என� $சீவ.நா.1421.2 

 தனிதி� ஏ!5 தாபத, வா:வ ஓ, $சீவ.நா.1421.3 

 பனி ெகா' D	ெபாழி% ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) க-டா� அேரா $சீவ.நா.1421.4 

 5%M	 அ%லி;	 ேபா! உய, ந@' கழ $சீவ.நா.1422.1 
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 ெந%M	 ந@, விள ேகழM	 ேதார;	 $சீவ.நா.1422.2 

 அ%ல த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பழ	 கா� கிழ8!_ெப.(கிழ8!_ெப.) ஆதியா 

$சீவ.நா.1422.3 

 ந%லேவ Rக,வா, ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ந-ணினா� $சீவ.நா.1422.4 

 அ6ய ெகா'கய, ஆ, அழ% ஐ4திA' $சீவ.நா.1423.1 

 மவி வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) வள9!�	 மா*சிய, $சீவ.நா.1423.2 

 வி6ய ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) விள	பிய நாவின, $சீவ.நா.1423.3 

 ெத6வி% த@� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) சி4தயி� ேமயினா, $சீவ.நா.1423.4 

 வ'ளி_ெப.(வ'ளி_ெப.) இ� அ�	 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

வாழயி� $சீவ.நா.1424.1 

 ெத'N த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கனி;	 சில 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� $சீவ.நா.1424.2 

 ெவ'ள மா6யனா� வி4 ஆ,க_விய8.வி.�.(ஆ,_வி.+க_விய8.வி.�.) என 

$சீவ.நா.1424.3 

 உ'ள_ெப.அ.(உ'_ெப.) மா*சியினா, உவ4 ஓ	பினா, $சீவ.நா.1424.4 

 பா8கி� மாதவ, பா% மதி ேபா�� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) $சீவ.நா.1425.1 

 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) க%விய� ெம�7 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

ேக'விய� $சீவ.நா.1425.2 

 ஆ8! நா�	 அள9!வ	 எ�� த	 $சீவ.நா.1425.3 

 ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) க*3ர ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) ஓதினா, $சீவ.நா.1425.4 

 ஐய, OறM	 அ-ணM	 O�வா� $சீவ.நா.1426.1 

 சய	 D-3 ச��திர	 ந@4வா� $சீவ.நா.1426.2 

 உ�;ேம% ெதாட,7 பா*.� இ8! யாவ;	 $சீவ.நா.1426.3 
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 எ�தினா,கN	 உ�ப எ�� ஓதினா� $சீவ.நா.1426.4 

 வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) ேவ-._வி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வி29�சட ந@*ட% ெம�	 $சீவ.நா.1427.1 

 �3 Oறயி� �3த%_ெதா.ெப.(�3-வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தல $சீவ.நா.1427.2 

 ஓ3 ேகாட%_ெப.(ேகாட%_ெப.) உ3�த% எ�� இ�னவ $சீவ.நா.1427.3 

 ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) இலா7 பிறவி9! வி� எ�பேவ $சீவ.நா.1427.4 

 ஏம ந%ெநறி எ	 ெநறி அ% ெநறி $சீவ.நா.1428.1 

 H�ம இ% ெநறி யா�	 ணி!வ	 $சீவ.நா.1428.2 

 காம� தாத ெநறியி� க- காள ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1428.3 

 த@ம உ-3 எனி% ெச75 என� ெச7பினா� $சீவ.நா.1428.4 

 H8! உறி9 கிட4 கா;	 பழ8கN	 �7ப நி%லா $சீவ.நா.1429.1 

 பா8! அலா வினக' எ�றா, பகவனா, எ8க*! எ�னி� $சீவ.நா.1429.2 

 ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) ந@' மர�தி% 

H8!	_ெப.எ�.(H8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) சிற ஒ38க% வாவ%_ெப.(வாவ%_ெப.) $சீவ.நா.1429.3 

 பா8க6% பழ8க' �7ப7 பழவின ப6;	 அ�ேற $சீவ.நா.1429.4 

 அ%லி;	 5%M	 உ-3 ஆ8! ஆ, அழ% ஐ4' 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1430.1 

 ெசா%லிய_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வகயி� ேநா&ப� 

ணி;	 ெவJ வினக' எ�னி $சீவ.நா.1430.2 

 க%M-3 க.ய ெவ	5	 கா� உற 5றவ	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.1430.3 
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 5%லிய வினய ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 5ற9 

ெகாட காK	_ெப.எ�.(கா-_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.1430.4 

 ந@*.ய_ெப.எ�.(ந@*3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சடய	 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந@, �:கி 

நில�தி%_ெப.(நில	_ெப.+அ��_சா6.+இ%_இட.ேவ.) ேச,4 $சீவ.நா.1431.1 

 வா*.ய உட	பி� யா8க' வரகதி விள�	 எ�னி% $சீவ.நா.1431.2 

 கா*3 இட9 கர. ேபாகி9 கய	_ெப.(கய	_ெப.) �:கி9 கா*.% 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1431.3 

 வ @*.ன விள9க ேவ-3	 ெவளி&�ர வி3மி� எ�றா� $சீவ.நா.1431.4 

 கலவள, கிளவியா, த	 காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேச9க நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1432.1 

 இலவள, !ர	ப அ8க- இ நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேச9க ஆக $சீவ.நா.1432.2 

 �ல வள, ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ேதாய �2வின �6;	 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1432.3 

 மல வள, !றவ,9! அ	 மா வினகN	 மா;	 அ�ேற $சீவ.நா.1432.4 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நிற� கிலி� ஆ8க- வ @:4 மா) 

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

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1433.1 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) உதிர	 த�ன உதிர�தா% 

ஒழி9கலாேம $சீவ.நா.1433.2 

 ப- நிற9 கிளவியா, த	 பசயினா% 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 

$சீவ.நா.1433.3 

 க- நிற_ெப.(நிற	_ெப.) �லயின, த	 கலவியா% கழி9க% ஆேம 

$சீவ.நா.1433.4 
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 R- கி% ேவத%_ெதா.ெப.(ேவ_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) அFசி 

ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) ெபாதி4 ேநா9கி9 

$சீவ.நா.1434.1 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா� மறய வ�தா% 

ெகா4 அழ% )டா	 ஆேம $சீவ.நா.1434.2 

 க-ட�தி� நாவியா, த	 க.மன ற4 கா*3' $சீவ.நா.1434.3 

 ப-ட� ெச�ெதாழிலி� பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) பற9!&றா% பற9கலாேம 

$சீவ.நா.1434.4 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) �தி, !ர8! ேபால Rக,�சி_ெப.(Rக,�சி_ெப.) ந@, 

ேநா9க% ேவ-டா $சீவ.நா.1435.1 

 கா� �தி, கனியி� ஊ:� 

வ @2	_ெப.எ�.(வ @:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) யா9க இ�ேன $சீவ.நா.1435.2 

 ேவ� �தி, வன�தி� ெவ�றா� உெவா3 

விள8க_!ைற.எ�.(விள8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா&�7 $சீவ.நா.1435.3 

 ேபா� �தி, ற9க� இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) ப!வ 56மி� எ�றா� 

$சீவ.நா.1435.4 

 ெம� வக ெத6த% ஞான	 

விள8கிய_ெப.எ�.(விள8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா'க' த	ம7 

$சீவ.நா.1436.1 

 ெபா� வக இ�றி� ேதற% கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) ஐ	 ெபாறி;	 வா*. 

$சீவ.நா.1436.2 

 உ� வக உயிர� ேதயா ஒ2!த% ஒ29க	 ���	 $சீவ.நா.1436.3 

 இJவக நிற4த ேபா:ேத இவின 

கழி;	_ெப.எ�.(கழி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.1436.4 

 !�� அனா� உர7ப9 ேக*ேட பாக�தா, !3	ப	 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1437.1 
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 இ�� க- வி39க7 ப*ேட	 யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) என எ24 ேபாகி 

$சீவ.நா.1437.2 

 ெவ�றவ� பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ேச,4 வ @*3 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

ெநறிய7 ெப&றா, $சீவ.நா.1437.3 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பதி 

வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) ெச	மM	 அச= த@,4தா� $சீவ.நா.1437.4 

 அச= த@,4 இ'_ெப.(இ'_ெப.) அஃகிய காலேய $சீவ.நா.1438.1 

 வசயி� ந@8கியினா, வழிகா*டலி� $சீவ.நா.1438.2 

 திச;	 யா�	 ெத64 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஏகினா� $சீவ.நா.1438.3 

 மிச;	 இ%ல ஓ, ெம�7 ெபாறி யா9கயா� $சீவ.நா.1438.4 

 பட	 5ன4 எ2திய_ெப.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ.வி% 

ப8கய� $சீவ.நா.1439.1 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) பல தமீஇய த9க நா3 அ $சீவ.நா.1439.2 

 வட	_ெப.(வட	_ெப.) ெக2 வ�ல மகளி,_ெப.) மாம ேபா�� $சீவ.நா.1439.3 

 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெப6 இனி அத� எ%ல 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1439.4 

 ேத	 கய� அணிமல, ெதகி:4த நா&ற�	 $சீவ.நா.1440.1 

 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மட4தய, 5ன4த ச4த�	 

$சீவ.நா.1440.2 

 ஆ8! எலா	 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க அளாய வாச�	 $சீவ.நா.1440.3 

 தா8கலா% த9க நா3 ஆய எ�பேவ $சீவ.நா.1440.4 

 ச-பக ந�மல, மால நா� சா4 $சீவ.நா.1441.1 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ப29 காயிேனா3 உவ ெம%லில $சீவ.நா.1441.2 

 உ- பத	_ெப.(பத	_ெப.) யாவ,9!	 ஊன	 இ%ல $சீவ.நா.1441.3 
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 வ- 5க: நா*ட வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) இ�னேத $சீவ.நா.1441.4 

 க	5_ெப.(க	5_ெப.) அணி வள வய%_ெப.(வய%_ெப.) 

காம,_ெப.(காம,_ெப.) தாமர $சீவ.நா.1442.1 

 வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) அண4 அத� Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா, ெச4ெந% 

$சீவ.நா.1442.2 

 அர8! அணி நாடக_ெப.அ.(நாடக	_ெப.) மகளி,_ெப.) ஆ� 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) $சீவ.நா.1442.3 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) E: இல	பக� ேதா&ற	 ஒ�தேத $சீவ.நா.1442.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) வா: ெகா34_ெப.அ.(ெகா3	_ெப.அ.) ற9 

க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) வாள ேம% $சீவ.நா.1443.1 

 ந-3_ெப.(ந-3_ெப.) உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) உ&� என ந38கி நாணினா% 

$சீவ.நா.1443.2 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) ஒளி� ஊ- ற4 ஒ38!	 வ @:5ன% $சீவ.நா.1443.3 

 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கிட8! அணி நகர	 O�வா	 $சீவ.நா.1443.4 

 அக: கிட8! அ	 கி% ஆ,4த பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) உ6 $சீவ.நா.1444.1 

 5க: த ேமகல நாயி% D- �ல $சீவ.நா.1444.2 

 திக: மணி9 ேகா5ர	_ெப.(ேகா5ர	_ெப.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) $சீவ.நா.1444.3 

 சிகழிக ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ெச%வி9! 

எ�பேவ $சீவ.நா.1444.4 

 நா*.ய மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) கட4 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அமி, $சீவ.நா.1445.1 

 ஊ*.A	 அதன வி*3 உறந, இ�மயா% $சீவ.நா.1445.2 

 ஈ*.ய வளநிதி இற ெகா' மாநக,� $சீவ.நா.1445.3 
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 E*3 வ� அனய அ�)ட,7 ெபா� இFசிேய $சீவ.நா.1445.4 

 எறி )ற= இளயவ, ஏ4 D8ெகா. $சீவ.நா.1446.1 

 மறி திர வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 5ர மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 

மா9கல	 $சீவ.நா.1446.2 

 ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

தி அனா, அ�த	 ேப, ஒலி $சீவ.நா.1446.3 

 அற கட%_ெப.(கட%_ெப.) வள நக, ஆய எ�பேவ $சீவ.நா.1446.4 

 மதி அக3 உ6F)	 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) மாட ந@' ம�! ேதா�	 

$சீவ.நா.1447.1 

 ெபாதி அவி: மால வ @:4 ெபா� ெச� ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) கல�க' சி4தி 

$சீவ.நா.1447.2 

 நிதி அற திற4 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ�ன 

ஓ, ந@,ம எ�தி7 $சீவ.நா.1447.3 

 5தியவ,9! இய8க% ஆகா7 ெபா&ெபா3 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1447.4 

 ேகமமா5ர	 எA	 ேக.% ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) இச7 $சீவ.நா.1448.1 

 Dமி ேம% திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) வ� அனய ெபா�னக,� $சீவ.நா.1448.2 

 தாம ந@' ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !ட� தரணி 

காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) $சீவ.நா.1448.3 

 நாம	 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நரபதி ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) எ�பேவ 

$சீவ.நா.1448.4 

 அ4 நக,9! அரசேன அனய ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) தக $சீவ.நா.1449.1 

 ெம�4 நிக, இலாதவ� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வாணிக� $சீவ.நா.1449.2 

 க4 நிக, அம4த ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) தா6ன� 

$சீவ.நா.1449.3 
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 ம4 நிக, மழ9 கணா, ம*ட வ!வா� $சீவ.நா.1449.4 

 வா, சில வ.7ப வ @8கி வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) என� 

திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா� $சீவ.நா.1450.1 

 ேசா, 5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) ெதால�த வ-க� )ப�திர� மனவி 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1450.2 

 சீ,நல	 கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகமச6 என� 

திசக' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.1450.3 

 ேப, நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெபாறி�த ெப-ம7 ெபவிள9! 

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

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1450.4 

 மா) இலா' பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஞா�ேற 

மதிவலா� விதியி� எ-ணி9 $சீவ.நா.1451.1 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) இலா' 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:ேத க	 என நாண7 

ப*டா� $சீவ.நா.1451.2 

 H)லா	 அ%!லா*!� ணவனா	 5ண,மி� எ�� $சீவ.நா.1451.3 

 ேபசினா� அ�� ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெப வி4 ஓ	5கி�றா� $சீவ.நா.1451.4 

 தா:த ப	ெபா� மல� தட மல,� தாம மால $சீவ.நா.1452.1 

 வ @: த மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச�மால இவ&றிட மி�னி� 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1452.2 

 E: வள� ேதாளி ெச	ெபா� Hணேய சா,4 

ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1452.3 

 ஊ:ப3 காதலான ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பி. R)7பினாேள $சீவ.நா.1452.4 

 ேசயிழ கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) திமக� திற� நாN	 

$சீவ.நா.1453.1 
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 ஆயிர� எ*3 ேந,4த ஆ, அ� அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) ஊ*. $சீவ.நா.1453.2 

 ஏயின வகயினாேல ஆ� இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) எ%ல ஆ-3 

$சீவ.நா.1453.3 

 ேபாயின எ�ப ம&� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) D8ெகா.� சாயலா*ேக 

$சீவ.நா.1453.4 

 �9கித: !லிக	 ஊ*. வ�தன ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) ெசJவா�� 

$சீவ.நா.1454.1 

 தி9 கவி� நிற4த ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க- பண �ல� ேத	 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) ேகாத7 $சீவ.நா.1454.2 

 569 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ெபா� ெச� ப	D- 5ன இழ ேகால	 ேநா9கி� 

$சீவ.நா.1454.3 

 த69கலா உகி ந;	 தடமல,9 ேகாத ந&றா� $சீவ.நா.1454.4 

 மா அ3 ம*3	_ெப.எ�.(ம*3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேநா9கி� மதி �க	_ெப.(�க	_ெப.) மழ9 க- மா)இ% $சீவ.நா.1455.1 

 Dெவா3 5ர;	 சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) 5ன நல	_ெப.(நல	_ெப.) தனி� வக 

$சீவ.நா.1455.2 

 ஏ அ3 பிணயி� ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இறவள கழல நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1455.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ப3	 யர	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேநா9கினாேன $சீவ.நா.1455.4 

 ேபா வா� திற4த ேபாேத D	 ெபாறி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ேச4தா8! 

$சீவ.நா.1456.1 

 ஊேம மகளி,9!_ெப.(மகளி,_ெப.+9!_ெகா.ேவ.) 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேபாக�	 அ�ன ஒ�ேற 

$சீவ.நா.1456.2 

 யா ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) கவல ேவ-டா ஆ, அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) உடய 

ந	பி $சீவ.நா.1456.3 
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 காதலா� தவ�தி� மி9கா� க-K� நாள எ�றா� $சீவ.நா.1456.4 

 ெபா� நில� எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, 

ெபாவி% D8ெகா. $சீவ.நா.1457.1 

 மி�A வி*3 எ6வ ஓ, நல�த' வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) $சீவ.நா.1457.2 

 பி�னிவி*டன !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) க- 

ேபதZ, $சீவ.நா.1457.3 

 �னின� ெதா3 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

!சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ�பேவ $சீவ.நா.1457.4 

 ம%லிக மண	_ெப.(மண	_ெப.) கம: மால வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

$சீவ.நா.1458.1 

 சி% )ண8! இள�ல� சி�மி த4த;	 $சீவ.நா.1458.2 

 ெச%வன� திநக,� ேச*ப*டா� அேரா $சீவ.நா.1458.3 

 ப%கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி 

பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) Dணினா� $சீவ.நா.1458.4 

 ெத� திச �ள� ஓ, ேகால� ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) )ட, $சீவ.நா.1459.1 

 ஒ�றி ம&� உ�தர	 வவ ஒ� அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.1459.2 

 ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) ெகா' மா,பினா� வ4 ஒ, ஆ% 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) $சீவ.நா.1459.3 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) உவ4 

இ4தன�_வி.�.(இ_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

ஆத%_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) சி4தியா $சீவ.நா.1459.4 

 !ட கவி� அனய ேகால மா �. $சீவ.நா.1460.1 

 அ. இண யாமயி� வ.= 

ெகா-டன_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.1460.2 
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 5டதிர' விலா=	 வி% வள4த ெபா&பி� $சீவ.நா.1460.3 

 க.கம: தாமர க-ணி� வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) 

$சீவ.நா.1460.4 

 !ற8! அணி மயிெரா3 ேகால	 

ஆ,4தன_வி.�.(ஆ,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.1461.1 

 பிற8கிய_ெப.எ�.(பிர8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உ�7பி� ேம% 

ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) ேநா9கின $சீவ.நா.1461.2 

 கற8! இச மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ழா எ�த	 கா-த! $சீவ.நா.1461.3 

 மற	_ெப.(மற	_ெப.) ெக2 ெப	5லி வாயி� 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.1461.4 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அக� மா,பிட வ6;	 

���_ெப.(���_ெப.) உள $சீவ.நா.1462.1 

 5ரத5 ெபா� 5ர நா=	 �'_ெப.(�'_ெப.) உட� $சீவ.நா.1462.2 

 அவர� ேதா'கN	 அமர, ேகா� களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) $சீவ.நா.1462.3 

 உ= ெகா' தட9கயி� உ= ெகா-டேவ $சீவ.நா.1462.4 

 இல8! ெபா� இ� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அனய ஏ4தM9! 

$சீவ.நா.1463.1 

 அல8! இத:� தாமர9 ெகா*ட அ�னதா� $சீவ.நா.1463.2 

 வல	 )ழி4 அமவர9 !ழி4த வா�7ெபா3 $சீவ.நா.1463.3 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கிள, நாபி;	 இனி நா�ேம $சீவ.நா.1463.4 

 த.� இற திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) த	 

அளவி&! ஏ&ற E% $சீவ.நா.1464.1 

 ெக.&� அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) அழி7பன கிள, ெபா� ேதாரய $சீவ.நா.1464.2 
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 க.7 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) Rழவற9 கதி,�த கவிர% 

$சீவ.நா.1464.3 

 அ3�த �9!_ெப.(�9!_ெப.) அமணி வயிர� ேதா*.ேய $சீவ.நா.1464.4 

 வா,4 இல8! எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அணிபவழ	 மா-டவா� 

$சீவ.நா.1465.1 

 ஆ,4த D அ8க;	 அ.;	 தாமர $சீவ.நா.1465.2 

 ேத,4தன� திமக' கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) ஆ	 என� $சீவ.நா.1465.3 

 த@,4�தன� ெசா% அள_இ� ேத, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏறின� $சீவ.நா.1465.4 

 ேத, இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ஊ,4தன, 

ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ% தல9 $சீவ.நா.1466.1 

 O, உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) வி3�த ஓ, ேகால மாலய7 $சீவ.நா.1466.2 

 ேப6ச வ @ணயி% E*.7 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ெகா.9 $சீவ.நா.1466.3 

 கா6க உல!_ெப.(உல!_ெப.) உண, கட='_ெப.(கட='_ெப.) பா3ேம 

$சீவ.நா.1466.4 

 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) ஓத வ-ண�_ெப.(வ-ண�_ெப.) விர த	5 D	 

பி-.� $சீவ.நா.1467.1 

 ேத8! ஓத �9!ட9 கீ:� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ெபமான� $சீவ.நா.1467.2 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ெபமன� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ, மல, 

சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1467.3 

 நாவி� நவி&றாதா, வ @*3 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ந-ணாேர $சீவ.நா.1467.4 

 அட% வ-ண ஐ	 ெபாறி;	 அ*3 

உய,4ேதா,_வி.அ.ெப.(உய,_வி.+4�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப�.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $சீவ.நா.1468.1 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) வ-ண�_ெப.(வ-ண�_ெப.) �9!ட9 கீ:9 

கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ�� உண,4தா� $சீவ.நா.1468.2 
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 கா)இ�� உண,4தா� கமல மல, அ.ய $சீவ.நா.1468.3 

 மா) இ�றி7 பாடாதா, வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ந-ணாேர $சீவ.நா.1468.4 

 D� ஒழியா7 பி-.9 கீ:7 ெபா8! ஓத வ-ணன $சீவ.நா.1469.1 

 நா� த2	ப ஏ�தாதா, வ @*3லக	 ந-ணாேர $சீவ.நா.1469.2 

 வ @*3லக	 ந-ணா, வின9க'வ, அல7ப $சீவ.நா.1469.3 

 ஓ*.3ப எ- !ணA	 ேகா*ப*3 உயிராேப $சீவ.நா.1469.4 

 �� உமி2	 �4ந@, மணிவ-ண� ���_ெப.(���_ெப.) 

உல!	_ெப.(உல!_ெப.+உ	_சா6.) $சீவ.நா.1470.1 

 ப�திமயா% பாட7 ப3வா� தா'_ெப.(தா'_ெப.) பாட9 

ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1470.2 

 ஒ� அர	ப அ�னா' உவ4 இவேளா3 ஒ7பா� ஓ, $சீவ.நா.1470.3 

 வி�தகன இ�ேன ெப�க_விய8.வி.�.(ெப�_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என 

உர�தா' $சீவ.நா.1470.4 

 நில	_ெப.(நில	_ெப.) தின9 கிட4தன நிதிய	 ந@' நக,7 $சீவ.நா.1471.1 

 5ல	5 அற7 ெபாலிெவா3 59க காலேய $சீவ.நா.1471.2 

 இல8! D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா.யன ஏழ ேநா9க�	 $சீவ.நா.1471.3 

 உல	 ெகா' ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) உ� வலி 

ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தேவ 

$சீவ.நா.1471.4 

 க- உற9 காளய9 கா-டM	 கவள $சீவ.நா.1472.1 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) உற� ேதா�4 அ. வ @:4தன மாம;	 $சீவ.நா.1472.2 

 உ' நிற_ெப.(நிற	_ெப.) நாண�	 உட4தன ேவ*க;	 $சீவ.நா.1472.3 

 ஒ'நிற� த@ விள�தா' உ9! உ&றா' $சீவ.நா.1472.4 
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 வா9! அண8! ஆ,மணி வ @ண வ%லா&! 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) $சீவ.நா.1473.1 

 ேநா9! அண8கா� மன ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெசய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெநா4தவ� $சீவ.நா.1473.2 

 வ @9! அண8! ஆ, �ல ேவ� ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேதாளி ஓ, 

$சீவ.நா.1473.3 

 தா9! அண8ேகா மகேளா என� தா:4தா� $சீவ.நா.1473.4 

 ந%வள� தாமர நாணிய வா'�க	 $சீவ.நா.1474.1 

 ெகா%வள, ேவ&கணினா' !ழ4தா' என� $சீவ.நா.1474.2 

 ெசா% வள,�தா, அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ேதாழிய, 

ேசா,!ழ% $சீவ.நா.1474.3 

 ம%வள, மா,பன வ4 வள�தா, $சீவ.நா.1474.4 

 நின7ப ந@' நிற_ெப.(நிற	_ெப.) நி75தி ேச,4 ஆ8! $சீவ.நா.1475.1 

 இன� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ� அனயா� 

எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ேநா9கி7 $சீவ.நா.1475.2 

 5ன9ெகா. ெபா&ெபா3 5-ணிய ந	பி $சீவ.நா.1475.3 

 வன7பினேய க-3 வா'க- அக�றா' $சீவ.நா.1475.4 

 வ'ளல வாச ெந� Dசி மணி9 !ட� $சீவ.நா.1476.1 

 ெத' அற%_ெப.(அற%_ெப.) ந@, ெசா64 ஆ*.ன, ேத	 5க $சீவ.நா.1476.2 

 உ'Nற உ-ட கலி8க	 உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பி� $சீவ.நா.1476.3 

 க' அவி: க-ணி கல�ெதா3 அணி4தா, $சீவ.நா.1476.4 

 ம8கல ெவ'ள வழி� �� ஈ,�த பி� $சீவ.நா.1477.1 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) அல, ேகாதய, ெக-3 அக	_ெப.(அக	_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1477.2 
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 அ	 கதி,7 ெபா� கல� ஆ, அமி, எ4தின, $சீவ.நா.1477.3 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணிய, சீ6� அயி�றா� 

$சீவ.நா.1477.4 

 ப�தியி% !யி&றிய ப	 ெபா� தி-ண ேம% $சீவ.நா.1478.1 

 சி�திர� தவிசிA' ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) சீ,ெபற $சீவ.நா.1478.2 

 நி�தில மணி_ெப.(மணி_ெப.) உற: கரக ந@6னா% $சீவ.நா.1478.3 

 அ�ற வி3�தன� அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தா6னா� $சீவ.நா.1478.4 

 இளி4த கா� கம: திர வாச	 ஈ-. ஓ, $சீவ.நா.1479.1 

 பளி8! ேபா:4 அ! ெபா� பதி�த ப�தியி� $சீவ.நா.1479.2 

 விளி	5 �� அ2�திய யவன9 கவின� $சீவ.நா.1479.3 

 ெதளி4த_ெப.அ.(ெதளி=_ெப.) ெபா� அட7ப;' பா! ெச�றேவ $சீவ.நா.1479.4 

 பாசில )*35 கறி�7 ப%லின� $சீவ.நா.1480.1 

 ேதசிக	 பட� ட� உமி:4 ேத	 கம: $சீவ.நா.1480.2 

 வாச	 வா�9 

ெகா-டன�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.

) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� !-டல	 $சீவ.நா.1480.3 

 வ @சி வி% வில8கி வி*3 உமிழ_!ைற.எ�.(உமி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

எ�பேவ $சீவ.நா.1480.4 

 ப- உலா	 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) பரவ ஏ4 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.1481.1 

 வ-ண ேமகல இவ வா�4த D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% $சீவ.நா.1481.2 

 உ-ணிலா�7 ப)8_ெப.அ.(ப)ைம_ெப.) கதி, உமி:வ பாவிேய� 

$சீவ.நா.1481.3 
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 க-ண;	 மன�த;	 கள	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ*டேவ 

$சீவ.நா.1481.4 

 க. கம: !ழலினா% க*. ெம�ெயலா	 $சீவ.நா.1482.1 

 ந3 ஒசி ேநா� சில7 5வ�தா% 5ட� $சீவ.நா.1482.2 

 அ3 மல, ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா% ஆவி ேபா:4திடா9 

$சீவ.நா.1482.3 

 ெகா.யவ' இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெகா%Mேம 

$சீவ.நா.1482.4 

 க.யன க�சினா% க*ட7 ப*டன $சீவ.நா.1483.1 

 ெகா.யன !8!ம	 ெகா*ட7 ப*டன $சீவ.நா.1483.2 

 அ. நில	_ெப.(நில	_ெப.) பர4 �� 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல $சீவ.நா.1483.3 

 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெச!7பன 

எ�ன எ� ெசயா $சீவ.நா.1483.4 

 க6ய_ெப.அ.(கைம_ெப.) உ' ெவறியன க*ட7 ப*டன $சீவ.நா.1484.1 

 56ெவா3 5ற�திட7 ப*ட D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

$சீவ.நா.1484.2 

 ெத6யி� ம&� எ� ெசயா ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந@-டன $சீவ.நா.1484.3 

 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) க- ேபால=	 ேப ெச�;ேம $சீவ.நா.1484.4 

 காத�ம க-Kேள அட9கி9 க- எA	 $சீவ.நா.1485.1 

 Hதினா% ணி ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) உண,�தி� 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) தம,9! $சீவ.நா.1485.2 
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 ஏதி�ம பட9 கர4தி*ட வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- ேநா9! $சீவ.நா.1485.3 

 ஓத ந@, அ�த�	 உல!	_ெப.(உல!_ெப.+உ	_சா6.) வி&!ேம $சீவ.நா.1485.4 

 மி! ெகாடா ��த	_ெப.(��த	_ெப.) E*. மீளிம த@,� மி�A	 

$சீவ.நா.1486.1 

 ந! ெகாடா மணிக' ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெதளி�9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந�ெபா� $சீவ.நா.1486.2 

 �க படா	 வ7ப ஆ' ெச&� அழ�� க- க64த �%ல� $சீவ.நா.1486.3 

 ெதா! க' தா	 ேகாத ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ணமணி 

�லக' தாேம $சீவ.நா.1486.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கறி க&ற Oழ� ச-பக மால ேவ%க- $சீவ.நா.1487.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) கறி க&ற கால� ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மணி� தட9க 

வேவ% $சீவ.நா.1487.2 

 O� பிற Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) ஓ, O&ற	 !வி�ல நம� க7 பாச	 

$சீவ.நா.1487.3 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) பிற� அளிய� வா:வா� ஆச7ப*3 

இ9கி�ேறேன $சீவ.நா.1487.4 

 திவி&!	 க&பக� ெத6ய% மலயா, $சீவ.நா.1488.1 

 உவி&! ஓ, விள9கமா	 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� 

D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) $சீவ.நா.1488.2 

 �க&!	 அந8க&!	 என9!	 ெமா�சட $சீவ.நா.1488.3 

 ஒவ&!	 பக�தியா% ஒ�தி_ெப.(ஒ�தி_ெப.) 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.1488.4 

 கல� ெதாக நல	_ெப.(நல	_ெப.) பல 

கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காள 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) $சீவ.நா.1489.1 
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 நல�தக அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

நின7ப நா�கA	 $சீவ.நா.1489.2 

 மல�ெதாக மத	_ெப.(மத	_ெப.) தவ: யான ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

$சீவ.நா.1489.3 

 நில�தவ,9! அறி=ற ெநறியி% ெச7பினா� $சீவ.நா.1489.4 

 இ. உமி: எறிதிர �ழ9கி� ப%லிய	 $சீவ.நா.1490.1 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அணி விய� நக, !2மி ஆ,� எழ9 $சீவ.நா.1490.2 

 க.மண	 இய&றினா, கட='_ெப.(கட='_ெப.) நாளினா% $சீவ.நா.1490.3 

 வ.மல,9 ேகாதய ம4த&! எ�பேவ $சீவ.நா.1490.4 

 மணி9!ட	 அ2�திவ� தனய ேதாளினா� $சீவ.நா.1491.1 

 கணி9! இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெகாடாநல	 கதி,�த கா6க $சீவ.நா.1491.2 

 அணி9! இட� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ6வ 

த�ெனா3	 $சீவ.நா.1491.3 

 பிணி� இடவிடா அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ�பேம $சீவ.நா.1491.4 

 D4கி% ெபாதிர ெபா	ம% ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல $சீவ.நா.1492.1 

 ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மணிவர இர9க	 

ந@,�தர8! $சீவ.நா.1492.2 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ�ேதா' இண 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ஆக வ� $சீவ.நா.1492.3 

 ஈ4த அ9கட% அவ&! அ�த	 எ�பேவ $சீவ.நா.1492.4 

 ச4தன� ேச&� இட� தாம வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.1493.1 

 ப4ெதா. படா �ல !ளி7ப7 பா�தலி� $சீவ.நா.1493.2 

 ம4தன தா,_ெப.(தா,_ெப.) !ழ4 உடய வா� திற4 $சீவ.நா.1493.3 
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 அ	 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) அணி அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கலெயா3 

ஆ,�தேவ $சீவ.நா.1493.4 

 ேகாத;	 !ழM	 ெபா8க9 !வி�ல9 !ழ8க% மால7 $சீவ.நா.1494.1 

 ேபா உக7 ெபா DK	 ெபாகட% ��	 �:க9 $சீவ.நா.1494.2 

 காதM	 களி75	 மி9!9 க8!M	 பகM	 வி'ளா, $சீவ.நா.1494.3 

 சாதM	 பிற75	 இ%லா� த�ம ெப&றவ,க' ஒ�தா, $சீவ.நா.1494.4 

 5ன மல,� தா6னாA	 ேபா அணி ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனாN	 

$சீவ.நா.1495.1 

 நன மல,9 கா=	 அ	 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) வாவி;	 

ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ஆ.� $சீவ.நா.1495.2 

 )ன மல,9 !வள !&�� E:மல,9 க-ணி E*. $சீவ.நா.1495.3 

 வின நல	_ெப.(நல	_ெப.) Rக,4 ெச%வா, விதியினா% 

மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) ந@ரா, $சீவ.நா.1495.4 

 ெபாழி4 உ! காத%_ெப.(காத%_ெப.) D-3 5%M க விடா ெச%ல9 

$சீவ.நா.1496.1 

 கழி4தன இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) காள;	 ம&� 

ஓ, நாளா% $சீவ.நா.1496.2 

 பிழி4 ெகா'வனய ெப-ம7 ெப�வள� ேதாளி 

த�ேனா3_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ3_க.ேவ.) $சீவ.நா.1496.3 

 அழி4 வ @: அவி9 !�றி% ஆ� மல,9 கா= 59கா� $சீவ.நா.1496.4 

 காFசன9 க�! கா� ெபா� கனி9 !ல வாழ E:4 $சீவ.நா.1497.1 

 DFசின நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) D மர9 க7Dர� ேசால 

$சீவ.நா.1497.2 

 மாFசின மயி%க' ஆட� ச-பக மல,க'_ெப.(மல,க'_ெப.) சி4	 

$சீவ.நா.1497.3 
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 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) )ன அவி9 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) சீ, 

ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏறினாேன $சீவ.நா.1497.4 

 தின விள சார%_ெப.(சார%_ெப.) ெசJவா�� சி� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ஓ7ப7 $சீவ.நா.1498.1 

 5ன வள� ேதாளி ெசா%ல9 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) என9 கி'ள ேபாகா 

$சீவ.நா.1498.2 

 நன விள ேகாத நாணி7 ெபா� அ6 மல ஓ�ச9 $சீவ.நா.1498.3 

 கன கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந-ணி9 

கவ, கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஓ7பினாேன $சீவ.நா.1498.4 

 ெகா4 அழ% ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணா% எ� ஆவி O*3-ட ெகா	ேப 

$சீவ.நா.1499.1 

 ெச4தழ அல8க% ஏ4தி� சீற. பரவ 

வ4ேத�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.1499.2 

 உ�4 இனி7 பணி ெச�ேவேனா உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) ஒழி� ஏ!ேவேனா 

$சீவ.நா.1499.3 

 ப4தழ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) பாவா� பணி என7 பரவினாேன 

$சீவ.நா.1499.4 

 வ @ண;	 !ழM	 பாM	 அ�த�	 க	5	 ேதA	 $சீவ.நா.1500.1 

 பாணியா: கனி;	 ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) 

ப8கிளி மழல� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% $சீவ.நா.1500.2 

 வாணிக மகளி,_ெப.) தாேம வாணிக	 வ%ல, எ�னா7 $சீவ.நா.1500.3 

 D- �ல ெபாதி,7ப7 5%லி7 5ன நல	_ெப.(நல	_ெப.) பகினாேன 

$சீவ.நா.1500.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) அ	 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) ெசJவா� இட9 கிட4 

இம7பேத ேபா% $சீவ.நா.1501.1 
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 !8!ம	 மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

D-ட_ெப.எ�.(D-_வி.+*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !ளி, கதி, 

ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) மி�ன $சீவ.நா.1501.2 

 ம8கேயா3 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா: ஓ, 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) க-3 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1501.3 

 க8!%_ெப.(க8!%_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

ந@8க%_ெதா.ெப.(ந@8!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) உ&�9 கம: மல, 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாரா� $சீவ.நா.1501.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இ	 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ேகாத 

ம உண வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா: அ8! 

$சீவ.நா.1502.1 

 இண வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அ8! இற4பா.�றி இ9!ேம இர8க% 

இ�றா�� $சீவ.நா.1502.2 

 ண வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) Fசி� ந@;	 F)வ எ�� நி�க- $சீவ.நா.1502.3 

 பணி ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ�மயா% 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) ப6ெவா3	 

இ9!	_ெப.எ�.(இ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.1502.4 

 !ழவியா�7 பிற4 ெவ�ேயா� !மரனா� ��கி இ7பா% $சீவ.நா.1503.1 

 விழ= த@, கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி29கதி, உல4 

வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1503.2 

 மழல வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உழல 

ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம%லிக அல8க% E*.9 

$சீவ.நா.1503.3 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 5ர கிளவிேயா3	 ெகா2	 5க அமளி ேச,4தா� 

$சீவ.நா.1503.4 
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 தி� யி% ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப� தி4 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) உழ9க இ�ப $சீவ.நா.1504.1 

 வ�த	_ெப.(வ�த	_ெப.) உ&� அச�த ேகாத வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஒளி� 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) $சீவ.நா.1504.2 

 ெபா�தM	 ெபா� அனாள7 5ற9கணி� எ24 ேபாகி7 $சீவ.நா.1504.3 

 ப� )ட,7 பவழ ேநா� தா:7 பனி மணி9 கத= ேச,4தா� $சீவ.நா.1504.4 

 அ%லி;' பாவ அ�னா' அறி=றா வகயி� ஒ&றி $சீவ.நா.1505.1 

 ெம%லேவ திற4 ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மி�A 

வி*3 இல8! ப	 D- $சீவ.நா.1505.2 

 ெகா% சின மட8க% அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) ெகா2 நிதி 

மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) ந@4தி7 $சீவ.நா.1505.3 

 பலகதி,7 பதி ேபால7 பா� இ'_ெப.(இ'_ெப.) ஏகினாேள $சீவ.நா.1505.4 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) உட� தட	_ெப.(தட	_ெப.) ெகா' ெசJவி� தாமர7 ேபா 

ேபாM	 $சீவ.நா.1506.1 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) உட �க�தினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) வ�ல� 

தட�தி� வகி $சீவ.நா.1506.2 

 நாளிA	 ெப!கி�ற நகமதி அனய காத%_ெப.(காத%_ெப.) $சீவ.நா.1506.3 

 ேக'வன9 கனவி% காணா'_வி.�.(கா-_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) 

கிள,மணி7 Dணினாேள $சீவ.நா.1506.4 

 அர	 தின7 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப	 ெபா� 

அ	பிய_ெப.எ�.(அ	5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �லயினாள9 

$சீவ.நா.1507.1 

 கர4தவ� க8!%_ெப.(க8!%_ெப.) ந@8க9 கதி, வள அண8!	 ெம�ேதா' 

$சீவ.நா.1507.2 

 வர	_ெப.(வர	_ெப.) த ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) அ�னா' வகி' 

அன4த% ேதறி7 $சீவ.நா.1507.3 
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 பர4 எலா� திச;	 ேநா9கி7 பயேவ ப6= 

ேகா-டா'_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1507.4 

 திமணி !யி�ற_ெப.எ�.(!யி%_வி.+�&_இ.க.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச	ெபா� 

தி4 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா' 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1508.1 

 கமணி7 பாவ அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) கர4ழி9 

கா-ட% ெச%லா' $சீவ.நா.1508.2 

 எ6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள9க	 மாட� இ'_ெப.(இ'_ெப.) அ� கா�	 

ஓ. $சீவ.நா.1508.3 

 அமணி இழ4 ஓ, நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) அலமகி�ற ஒ�தா' 

$சீவ.நா.1508.4 

 யா-டயா� ஐய அFசிென� ஆயி, $சீவ.நா.1509.1 

 ஈ-3 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) ஒழி� ஏக வலி9!மா% $சீவ.நா.1509.2 

 ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளவேன 

நிற_ெப.(நிற	_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) இேல� $சீவ.நா.1509.3 

 கனி ெகா' காம	_ெப.(காம	_ெப.) கல4 உயி, ஒ�றலி� $சீவ.நா.1510.1 

 இனிய, ம8கய, எ�ப O�வா� $சீவ.நா.1510.2 

 பனி ெகா' மாமதி ேபா% பச75 ஊர யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

$சீவ.நா.1510.3 

 தனிய' ஆவ த9கேவா ெசாலா� $சீவ.நா.1510.4 

 கழM	 ெநFேசா3 க வள ேசாமா% $சீவ.நா.1511.1 

 )ழM	_ெப.எ�.()ழ%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) க-கN	 E3 உ� 

ெபா� என $சீவ.நா.1511.2 

 அழM	 ேமனி;	 ஆ&றெல� ஐயேவா $சீவ.நா.1511.3 

 நிழலி� ந@7ப	 காதM	 ந@�திேயா $சீவ.நா.1511.4 
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 தி4 ம%லிக� ேத	 கம: மாலயா� $சீவ.நா.1512.1 

 564 E.A	 D8ெகா. R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1512.2 

 வ4மா% மடவா� எA	 வFச ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1512.3 

 கர4 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) நய9 கா-டM	 வ%லேயா $சீவ.நா.1512.4 

 ெதா-ட வா� இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ெத�யி% வன 

�ல $சீவ.நா.1513.1 

 க-3 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) கனிப எ�� ஏ�வா� $சீவ.நா.1513.2 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) Oறிய வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) அறி4திேல� 

$சீவ.நா.1513.3 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி9!	 விர� தா6னா� 

$சீவ.நா.1513.4 

 �ல வ�த தட�திட �'_ெப.(�'_ெப.) கMறி� $சீவ.நா.1514.1 

 தல வ� நில� அ. தவவா� $சீவ.நா.1514.2 

 சில வி�தகேன ெதேள� அNளா� $சீவ.நா.1514.3 

 உலவி�தன எ� உயி, காவலேன $சீவ.நா.1514.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) நி�தில	 வ�த கதி, �லயி� $சீவ.நா.1515.1 

 இட� எ�ண அ�ண;	 எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1515.2 

 உட� ஒ� உறவா� உழ வாரலேன% $சீவ.நா.1515.3 

 மட� ஒ� உள எ� உயி, வா:வேவ $சீவ.நா.1515.4 

 ெப�	_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�பின' எ�ப 

ேபசி� அலா% $சீவ.நா.1516.1 

 அ�	 அ�பின' எ�� அறவா, இலயா% $சீவ.நா.1516.2 
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 இ�	 எ�ெபா3 ந4 நேவ&! அளி $சீவ.நா.1516.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கம: தாரவேன நKகா� 

$சீவ.நா.1516.4 

 Rன சீற. ேநாவ நட4 ெசேல% $சீவ.நா.1517.1 

 என ஆவி அக� உறவா� எA	 ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1517.2 

 5ன தாரவேன ெபா� உர�தனயா% $சீவ.நா.1517.3 

 வினேய� ஒழிய� தனி ஏகினேய $சீவ.நா.1517.4 

 ப�� உற;	 பண ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) $சீவ.நா.1518.1 

 தி �� அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) திளயா அமயா $சீவ.நா.1518.2 

 எ6 ெமா�� அனM	 இக% ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) எ65- $சீவ.நா.1518.3 

 மம� அனM	 வக ெச�தனேய $சீவ.நா.1518.4 

 5ன மா மயிேல ெபாழிேல 5னேல $சீவ.நா.1519.1 

 வனமா, வழேய வரேய திரேய $சீவ.நா.1519.2 

 இனமா மணி_ெப.(மணி_ெப.) E: எ6 Dணவன� $சீவ.நா.1519.3 

 ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ெப�ேகா ெதா2ேத� உரய,ீ $சீவ.நா.1519.4 

 ெகா3 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சில வா�9 கணயி� ெகா.தா� 

$சீவ.நா.1520.1 

 ந3 நா'_ெப.(நா'_ெப.) இரவி� நவதா� மி!மா% $சீவ.நா.1520.2 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நிலவி� நிமி, ேத, 

ப6யா $சீவ.நா.1520.3 

 அ3மா% வழி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அறேன 

அளா� $சீவ.நா.1520.4 

 கயலா% இவ எ�� கவி:4 கிட4 $சீவ.நா.1521.1 
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 அயேல� அறியாம உர�த எலா	 $சீவ.நா.1521.2 

 இயலாதேவா இனிேய&! இனிய,ீ $சீவ.நா.1521.3 

 உயலாவ க-மல,கா' உரய,ீ $சீவ.நா.1521.4 

 ெநறிந@, வள;	 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) நி�தில�	 $சீவ.நா.1522.1 

 ெபாறி ந@ர 5ன4 எ2தி7_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+7_ஒ&.) 

5க2	_ெப.எ�.(5க:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1522.2 

 ெவறி தாரவ� எJவழி ஏகின� ந@, $சீவ.நா.1522.3 

 அறிவ @, உரய,ீ அம, ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) இணகா' $சீவ.நா.1522.4 

 இ2தா, )ட, ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) இளயா� அகல� $சீவ.நா.1523.1 

 உ2த@, உட� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �லகா' வயிர� $சீவ.நா.1523.2 

 ெதா2வா� விடய9 ெதாட,கி&றிலி, எ�� $சீவ.நா.1523.3 

 அ2தா' தடமாக அண8! இழேய $சீவ.நா.1523.4 

 தக வா.ய த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) க- உ!ந@, 

$சீவ.நா.1524.1 

 வக வா. வ4தி_வி.எ�.(வ4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ2வ க-3 

$சீவ.நா.1524.2 

 அகேய% அம, ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அேழ% அவேரா $சீவ.நா.1524.3 

 பகயாபவ, எ�றன' பா% ெமாழிேய $சீவ.நா.1524.4 

 ெவறி மாலக' வ @:4 நில	_ெப.(நில	_ெப.) 5தய7 $சீவ.நா.1525.1 

 ெபாறி மால 5ன நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) காணலளா� $சீவ.நா.1525.2 

 ெநறி நா.ய ேபாயின' ந@.ன' க-3 $சீவ.நா.1525.3 

 எறி வா% வல ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) வ	 

இனிேய $சீவ.நா.1525.4 

 மடமா மயிேல !யிேல மழல $சீவ.நா.1526.1 
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 நடமா- அனேம நல	_ெப.(நல	_ெப.) ஆ, கிளிேய $சீவ.நா.1526.2 

 உட� ஆ3	 எ� ஐயன எ�� உகா� $சீவ.நா.1526.3 

 ெதாட யா: மழல ெமாழி ேசா,4தனேள $சீவ.நா.1526.4 

 ம% உற அல8க% மா,ப� பி6=_ெப.(பி6=_ெப.) எA	 எ6;' வ @:4 

$சீவ.நா.1527.1 

 க% உற நா!_ெப.(நா!_ெப.) ேவ�� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) கதி, 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) ெசJவா� $சீவ.நா.1527.2 

 வி% உற 5வ மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ெவ4தன' கிட7ப மி� ேதா� 

$சீவ.நா.1527.3 

 இ% உற ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இர8கி_வி.எ�.(இர8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உர9!	 அ�ேற 

$சீவ.நா.1527.4 

 5-ணவா	 5ல= வா'க7 ெபால� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 5ன4த ப4தா,9 

$சீவ.நா.1528.1 

 க-ணவா	 வன7பினான9 காமேன 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:	 $சீவ.நா.1528.2 

 ப-ணவா	 பவள� ெசJவா�7 படா �ல7 பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.1528.3 

 ெப-ணாவா 

நி&!	_ெப.எ�.(நி%_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

எ�றா% பிண அனா*! உ�த%_ெதா.ெப.(உ�_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

உ-ேடா $சீவ.நா.1528.4 

 கட� இட9 கவள	 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� கனிய� ேதா�� இனிய&ற 

$சீவ.நா.1529.1 
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 தட9கயா% ெகா3�7 5%M	 தவ: மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

ந@8கி�_நி.எ�.(ந@8!_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1529.2 

 மட7பி.9! உ�த%_ெதா.ெப.(உ�_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) உ-ேடா வா% 

அ.9 !Fசி E*3	 $சீவ.நா.1529.3 

 ெகாட9 கயா� 7664த_ெப.எ�.(பி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற9 

ேகாதயா*! உ�த%_ெதா.ெப.(உ�_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) உ-ேடா 

$சீவ.நா.1529.4 

 �ய8கினா� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-டா� �கி:�ல� ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) ேசர $சீவ.நா.1530.1 

 உய8!வா' உண,4 ேக'வ&! ஊன�	 பி6=	 அFசி $சீவ.நா.1530.2 

 இய8!வா� ந@�ற ஆவி தா8கின' எ�ப ேபாM	 $சீவ.நா.1530.3 

 வய8!_எவ.(வய8!_வி.) ெபா� 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@லமா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

�லயினாேள $சீவ.நா.1530.4 

 வFச வா�9 காம� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) வ-3கா' ந@, $சீவ.நா.1531.1 

 F)ேவ� யர	 த@ர� ெதா2த! ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) ஆவ @, 

$சீவ.நா.1531.2 

 மF) ேதா� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� மாட� எ� மன த�A' எ�றா' 

$சீவ.நா.1531.3 

 பF) ேம% 

மிதி9!	_ெப.எ�.(மிதி_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேபா	 பனி9!	 சீற.யினாேள $சீவ.நா.1531.4 

 ெநா4 எ39கலா வ @8!	 வன �ல R)7பி� ேத�4த ஓ, $சீவ.நா.1532.1 

 ப4 எ39கலாத ந8க பா% கட ெவ-ெண�7 பாவ $சீவ.நா.1532.2 
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 ெவ4 உட� ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) உ&றா8! ெமலி4 உக 

விள8!	_ெப.எ�.(விள8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெவ'ளி 

$சீவ.நா.1532.3 

 வ4 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ*ட )*. வன7ெபா3 �ள�த அ�ேற 

$சீவ.நா.1532.4 

 எ6Rதி உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) மாவி� 

இள4_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) தளி, ேபா�� மா:கி7 $சீவ.நா.1533.1 

 56 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) இசயி� த'ளி7 5� க- உ&� அ2தலாேல 

$சீவ.நா.1533.2 

 அ6!ர% ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) அக�தவ,9! இச7ப ஈ-. $சீவ.நா.1533.3 

 திவி6 ேகாத ந&றா� நி75தி ேச,4 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1533.4 

 வி2�திண7 பிற4 ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ேவ*க ேவ, 

அ64 ெம� நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1534.1 

 இ29க	 ஒ�றாA	 இ�றி 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தவ�தி� வ4 

$சீவ.நா.1534.2 

 வ29!த% இ�றி வி-ேணா� வ�சிர Rதியி� இ*ட $சீவ.நா.1534.3 

 எ2�தனா� த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) இ�A	 ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ெப�தி எ�றா' 

$சீவ.நா.1534.4 

 பிற8கின ெக3	 க' யா=	 5ண,4தவ, பி6வ, ேபசி� $சீவ.நா.1535.1 

 இற8கின வ @2	_ெப.எ�.(வ @:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேமலா� 

ஓ8கிய_ெப.எ�.(ஓ8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ-ணி% ேயானி7 

$சீவ.நா.1535.2 

 பிற4தவ, சாவ, ெச�தா, பிற7பேவ எ�ன ேநா9கி9 $சீவ.நா.1535.3 
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 கற8! இச வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பா3	 ேகாத ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

கவல% எ�றா' $சீவ.நா.1535.4 

 எ6�தல9 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம� 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) ந@,75'ளி அ&றா% $சீவ.நா.1536.1 

 பி6வி� க- பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �ப	 

ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) அனய ஒ�றா% 

$சீவ.நா.1536.2 

 உகி ந4 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) ந@8கி�_நி.எ�.(ந@8!_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

இ	மேயா3 உ	ம இ�றி $சீவ.நா.1536.3 

 இதல7 பயA	 எ�தா, எ�� யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) ேக*3	 

அ�ேற $சீவ.நா.1536.4 

 ம�A ந@, ெமா9!' ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மானிட, இளம இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) $சீவ.நா.1537.1 

 மி�னி� ஒ� இற9!	 ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) 

ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) உ� பனியி� ந@8!	 $சீவ.நா.1537.2 

 இ�னிச இர8! ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) யா: இளியிA	 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா%லா� $சீவ.நா.1537.3 

 அ�னதா% வினயி� ஆ9க	 அ28!வ எ�ன எ�றா' $சீவ.நா.1537.4 

 பF) இற ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப	 ெபா� 

கல 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) E:4 வ� $சீவ.நா.1538.1 

 நF)_ெப.(நF)_ெப.) இற 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நாக7 பட	 பழி� 

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

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.1538.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிற7 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ஆக வி2�ல� தட� 

வக� $சீவ.நா.1538.3 
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 த	 சிற7 ப39கலாதா, த	 ப6= 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா' $சீவ.நா.1538.4 

 வாச	 மி9!டய தாரா� வ-.A9! உர�த மா&ற7 $சீவ.நா.1539.1 

 பாச�தா% ஆ9க7ப*ட ஆவிய' அ%ல எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.1539.2 

 ேபசி� ஓ, பிணய% மால பிச4திட7 ப*ட ஒ�தா' $சீவ.நா.1539.3 

 H) உலா	 பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) Hமணி7 பாவ அ�னா' 

$சீவ.நா.1539.4 

 ப அர வி28க7 ப*ட ப)8_ெப.அ.(ப)ைம_ெப.) கதி, மதிய	 ஒ� $சீவ.நா.1540.1 

 ெம� எ6 ய6� �:க விதி, விதி,� உகி ந;	 $சீவ.நா.1540.2 

 ம இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) !ழலினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ம4தன 

வலயி� E:4 $சீவ.நா.1540.3 

 கய69 ெகா-3	 காணா'_வி.�.(கா-_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) 

காள;	 காலி� ெச�றா� $சீவ.நா.1540.4 

 காழக� ேச&�' த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பா% கதி,மணி9 !ட�தி� ஏ4தி 

$சீவ.நா.1541.1 

 வ @:தர� ெசா6வேத ேபா% விள8! ஒளி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 5�ேத' 

$சீவ.நா.1541.2 

 E: இ'_ெப.(இ'_ெப.) ெதா2தி �:க� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கதி, 

ெசா64 ந%லா, $சீவ.நா.1541.3 

 மாழ ெகா' �க�தி� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வள 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) �ள�த அ�ேற $சீவ.நா.1541.4 

 ஏ� அனா&! இள ந@8க9 க விள9! ஏ4தி ய8!_வி.அ.(யா8!_வி.அ.) 

$சீவ.நா.1542.1 
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 வ @� உய, மதிய	 ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

விரெவா3 ேபாய பி�ற $சீவ.நா.1542.2 

 மா� இலா7 பதி வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) வதிர �ள�த ஆ8க- 

$சீவ.நா.1542.3 

 ஆ� ெச% ஒவ&! அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அணிகல	 அள% 

உ&றா� $சீவ.நா.1542.4 

 எJ`6, எ7பதி9!7 ேபா4த@, R	_தி6.(R	_��.ஒ.) மனவிய, தா	 

எனவ, ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) $சீவ.நா.1543.1 

 ஒJவாதா, தா	 எனவ, ஒ7பா, ம&� எனவ, ந@, உரமி� எ�றா&! 

$சீவ.நா.1543.2 

 இJ`ேர� இ7பதி9!7 ேபா4ேத� எ� மனவிய	 நா%வ, 

ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) $சீவ.நா.1543.3 

 ஒJவாதா, தா	 இ%ல ஒ7பா� ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) என உர�தா� 

சா�ேறா� $சீவ.நா.1543.4 

 ஒ7பா� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மகேன நா%வ, ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) 

வயி&�' பிற4தா� எ�ன $சீவ.நா.1544.1 

 ந9கா� ெபF_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) சா�ேறா� ந	பிேபா% யா, உலகி% 

இனியா, எ�ன $சீவ.நா.1544.2 

 மி9கா� உர7ப=	 மி9கேத ேபாMமா% வினவி9 

ேக*ேப�_வி.�.(ேக'_வி.+7_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.1544.3 

 த9கா� !றி�த_ெப.எ�.(!றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உர எ�றா� 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) உர7ப9 ேக*கி�றாேன $சீவ.நா.1544.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) தான	 சீல	 ந38கா� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) அறிவ, 

சிற75_ெப.(சிற75_ெப.) இ4 நா�!	 $சீவ.நா.1545.1 

 ம&� ஆ8!� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மனவிய, இ4நா%வ, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) வயி&�' 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1545.2 
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 உ&றா� ஒமகேன ேம% கதி9!9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா	 உரேவா� 

த�ன $சீவ.நா.1545.3 

 ெப&றா, மக7 ெப&றா, அ%லாதா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) 

ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) பிறேர க-], $சீவ.நா.1545.4 

 பட நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ேதா% உ6�தா% ேபா% ற4 

க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

ெம� பனி7ப ேநா&றி*3 $சீவ.நா.1546.1 

 உடனாக ஐ	 ெபாறி;	 ெவ�றா,9! உவ4 

ஈத%_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த%_ெதா.ெப.!றி.) தான	 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1546.2 

 திடனாக� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேதA	 ெத' ம*3	 உயி,9 !ழா	 ஈ-. 

நி&ற&! $சீவ.நா.1546.3 

 இடனா!	 ஊA	 இவ ற�தேல சீல	 எ�� உர�தா, மி9கா, $சீவ.நா.1546.4 

 ஓவா இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) உவ=	 அ*டமி;	 ப*.னி வி*3 

ஒ29க	 கா�த% $சீவ.நா.1547.1 

 தாவா� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) எ�றா, த-மதி ேபா% �9!ட9 கீ:� தாத 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) $சீவ.நா.1547.2 

 Dேவ 5க சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) )-ண	 விள9! இவ&றா% 5னத% 

நாN	 $சீவ.நா.1547.3 

 ஏவா இவ பிற=	 Dசன எ�� 

ஈ-.ய_ெப.எ�.(ஈ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) S% கர க-டாேர 

$சீவ.நா.1547.4 

 இ4 நா%வ, ணவியரா9 காத%_ெப.(காத%_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) இவனா 

உடயா, ேபாகி7 $சீவ.நா.1548.1 

 ெபா� ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,பி� 5ர4தரரா�7 Dமி 

�2வ	 ஆ-3 $சீவ.நா.1548.2 
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 ம� ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �9!ட9 கீ: வாம� 

சிற75_ெப.(சிற75_ெப.) 

இய&றி_வி.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) இ% இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) $சீவ.நா.1548.3 

 பி�னா விளவி�7 பிறவா உல!_ெப.(உல!_ெப.) எ�த% ேபசலாேம 

$சீவ.நா.1548.4 

 ம*டா, D	 பி-. வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெக2 �9 !ட9 கீ: மாேல க-], 

$சீவ.நா.1549.1 

 �*டாத இ�ப7 5தா� திற9!	 தா'_ெப.(தா'_ெப.) உடய �,�தி 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) $சீவ.நா.1549.2 

 எ*டாA	 ப�தாA	 இ%லாதா,9! இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உலகி% 

இ�பேம ேபா% $சீவ.நா.1549.3 

 ஒ*டாேவ க-], வின அவன� ேதறாதா,9! உண,4த@, அ�ேற 

$சீவ.நா.1549.4 

 ேவ&�வ, இ%லா Rம,_!றி.வி.�.(R	_பதி.ெப.+அ,_பட,.ப�.) ஊ,9ேக 

ெச%லிA	 ெவ!-], ேபால $சீவ.நா.1550.1 

 ஆ&� உணா9 ெகா'ளா அ. 5ற� வ7பேீர அ%^, ேபாM	 $சீவ.நா.1550.2 

 O&ற	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஓட� தமிேய 

ெகா3 ெநறி9க- ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேபா:தி� $சீவ.நா.1550.3 

 ஆ&� உணா9 ெகா'ள @, அழகலா% அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) ஒ��	 இலிேர 

ேபாM	 $சீவ.நா.1550.4 

 அளவ காம	_ெப.(காம	_ெப.) அ3 நற= ெந� 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஊA	 பி�னா 

$சீவ.நா.1551.1 

 விளவ த@வினேய க-], இவ ���	 வி3மி� எ�றா% $சீவ.நா.1551.2 
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 தள அவி: ேகாதயா, தாம	 ேச, ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல ேபா% 

வ @8கி9 க- ேச4 $சீவ.நா.1551.3 

 உளய உ�தி உர7பார ஓ பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) உணராேர கா- 

$சீவ.நா.1551.4 

 இ2 அ�ன ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) நிண�த ெச4த.9ேக ஏ*ட7ப*3 

இ	பி% ேபா,�த $சீவ.நா.1552.1 

 ப2 எ-K	 வ� மன�தா, ஓ*ட மர� ெசவிய, 

ேகளா,_வி.�.(ேக'_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ஒ.) பா% ேபா�� 

$சீவ.நா.1552.2 

 ஒ2கி அ� ஊ�	 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அற�த ஓ,கில, ஊ�ெச� 

ேகா*ட9! $சீவ.நா.1552.3 

 க2!_ெப.(க2!_ெப.) உ-ண_!ைற.எ�.(உ-_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வ'aரேம )ம4 5'ளி&ேக 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ெச�கி�றா, $சீவ.நா.1552.4 

 கயா% ெபாதி� ணேய கா*ட9 கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணா' அதன9 

கா*டா' $சீவ.நா.1553.1 

 ஐயா விள	பழேம எ�கி�ற@, ஆ8! அத&!7 பவ	_ெப.(பவ	_ெப.) 

அ�� எ� $சீவ.நா.1553.2 

 ெச�ேகா என� சிற4தா' ேபா% சிறவா9 க*3ரயா% 

!றி�த_ெப.எ�.(!றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.1553.3 

 ெபா�ேய ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) உரயா ��ேன ெகா3� உ-ட% 

56மி� க-], $சீவ.நா.1553.4 

 பனிமதியி� கதி, ப!	 ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) ேபா% $சீவ.நா.1554.1 

 �னிமதி �க�திய, ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) ந	பினா, $சீவ.நா.1554.2 

 னிவள, கதிகN' ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) $சீவ.நா.1554.3 
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 கனிய நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ3வ, கட இ% 

காலேம $சீவ.நா.1554.4 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) நிமி, ெந3மதி நிக, இ% த@8கதி,7 $சீவ.நா.1555.1 

 பழன ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தாமர பனி9!மா� ேபா% $சீவ.நா.1555.2 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) நிமி, கிளவியா, ேகால	 அFசினா, $சீவ.நா.1555.3 

 ெதாழ நிமி,4 அமரரா�� ற9க	 ஆ'வேர $சீவ.நா.1555.4 

 இ�னவா� உ�தி Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ6மணி 

வயிர	 ஆ,4த $சீவ.நா.1556.1 

 ெபா� அவி, கல8க' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ெபாலிெவா3 5க�� 

ந@*.� $சீவ.நா.1556.2 

 ெச%மி� ந@, எ�� Oற வல	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெதா2 ெச�றா� 

$சீவ.நா.1556.3 

 வி% மUஇ_வி.எ�.(ம6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா� 

ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) கட	_ெப.(கட	_ெப.) ந@4த% உ&றா� $சீவ.நா.1556.4 

 இர8! ேமகல அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) இ� கனி� ெதா-ட அ	 வ,வா� 

$சீவ.நா.1557.1 

 அர8க9 O�திக- அ�பி� மனயவ' ற4 

ெச%பவ,_வி.அ.ெப.(ெச%_வி.+7_ெபா.உ.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப

�.) ேபா% $சீவ.நா.1557.2 

 பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	5ன% 

மத	_ெப.(மத	_ெப.) ப&� வி*3 இனமயி% அக=	 $சீவ.நா.1557.3 

 மர	_ெப.(மர	_ெப.) ெகா% யானயி� மத	_ெப.(மத	_ெப.) நா� 

அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) )ர	_ெப.()ர	_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ெசல&! எ24தா� 

$சீவ.நா.1557.4 
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 கலவ மாமயி% எ�தி% க.மல, அவி:4தன காயா $சீவ.நா.1558.1 

 உலக ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) திநா' ஒளி�. அணி4 நி�றவ, 

ேபா% $சீவ.நா.1558.2 

 பல=	 D�தன ேகா8க	_ெப.(ேகா8க	_ெப.) ப4கி% �. அணி4 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) பி� $சீவ.நா.1558.3 

 உல= காF)கியவ, ேபா% D�தன மரவ	_ெப.(மரவ	_ெப.) அ8! ஒ8ேக 

$சீவ.நா.1558.4 

 ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) மா% வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வரயா3 

உழ9கலி� உட4 உ! ெப4ேத� $சீவ.நா.1559.1 

 தா8! ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) தரள� 

த2வி_வி.எ�.(த2=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:வன தக சா% 

$சீவ.நா.1559.2 

 ஆ8க- மா% உல!_ெப.(உல!_ெப.) அள7பா� ஆழி ச8கெமா3 ஏ4தி 

$சீவ.நா.1559.3 

 ேத	 ெகா' மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) இட� திள9!	 ெச	ெபா� 

ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) ஒ� உளேவ $சீவ.நா.1559.4 

 வ @:4 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மழ 

தவ2	_ெப.எ�.(த:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வி-_ெப.(வி-_ெப.) 

உ� ெபவர ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) 

$சீவ.நா.1560.1 

 ஊ:4 ேதா% உ67பன ேபா% ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ம&� அவ&� அவி $சீவ.நா.1560.2 

 தா:4 வ @:4தவ �ழவி� த	பின மகர	 பாட� $சீவ.நா.1560.3 

 E:4 மா மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ஆ. நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) ள9! 

உ��தனேவ $சீவ.நா.1560.4 
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 கவி_ெப.(கவி_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) என� 

H8!	_ெப.எ�.(H8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கதி, அணி 

இ�8ெகா3 தின E: $சீவ.நா.1561.1 

 ெபாவி% யானயி� ப27 ேபா% ெபா8! கா�9!ல அவர $சீவ.நா.1561.2 

 அவி ஐவன	_ெப.(ஐவன	) க	5	 அட9க8 கவ9 கதி, வர!	 

$சீவ.நா.1561.3 

 உவ எ' பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ24	 அ%ல=	 எ%ல இ�� உளேவ 

$சீவ.நா.1561.4 

 யாண ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ம75_ெப.(ம75_ெப.) உல9க அற 

உர%_ெப.(உர%_ெப.) ஐவன	_ெப.(ஐவன	) இ.�த $சீவ.நா.1562.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� வாசவ% !வவி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கனி 

வாழயி� பழA	 $சீவ.நா.1562.2 

 ஊன உ-டவ, உ!	 ப)4தின7 பி-.;	 ஒ8ேக $சீவ.நா.1562.3 

 மானி� ேநா9கிய, ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வழி 

ெதா�	 ஈவ அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வழிேய $சீவ.நா.1562.4 

 !றிசி_ெப.(!றிFசி_ெப.) எ%லயி� ந@8கி9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) �%ல 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) மகி:4 ஆட� $சீவ.நா.1563.1 

 ெசறி4த_ெப.எ�.(ெச6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� இத:7 ப4தா,9 

ெகா�ற அ	 ெச%வ&!9 !ரவ	_ெப.(!ரவ	_ெப.) $சீவ.நா.1563.2 

 அறி4 பாவய9 ெகா37ப� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ	 )ட, 

ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1563.3 

 நிற4த D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !4 உ! ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ந@, ெப� 

ஆ,�தன_வி.�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) )	ேப 

$சீவ.நா.1563.4 

 அர9! உ- பFசிக' திர*. அமணி மரகத7 பலக7 $சீவ.நா.1564.1 
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 பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ*டன ேபால9 ேகாப8க' 

பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) மிச7 பரவ $சீவ.நா.1564.2 

 உர�த ெம�தயி,7 பி�த9 ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.) 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) உலவ $சீவ.நா.1564.3 

 நிர9 க- மாமணி கற8க_!ைற.எ�.(கற8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@' 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) கட4தன� ெந.ேயா� $சீவ.நா.1564.4 

 வ'ளி_ெப.(வ'ளி_ெப.) வா6ய !ழியி� வள, ெபா�A	 வயிர�	 இம9!	 

$சீவ.நா.1565.1 

 )'ளி ேவலியி� ந@8கி� ற9க	 59கி3	 என� E:4 $சீவ.நா.1565.2 

 ெவ'ளி ெவ-திர' விசி� நில�ெதா3 தறி 5ட�தவ ேபா% $சீவ.நா.1565.3 

 'ளி வ @: உய, அவி வன கி6 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அவேண 

$சீவ.நா.1565.4 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெசM	 ��னா 

அணிமல,7 D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) அதA' $சீவ.நா.1566.1 

 வ-ண மா�)ன மாந@, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதளி� அனய த	பி� 

$சீவ.நா.1566.2 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) எ� தாமர க2ந@, ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) தா அவி: 

ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) $சீவ.நா.1566.3 

 எ- இ% ப�மல, கஞலி இனவ-3 பா-_ெப.(பா-_ெப.) �ர�� உளேத 

$சீவ.நா.1566.4 

 கானக�தி� ஏ!கி�றா� க. ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) கவி� க-3 

எ�தி� $சீவ.நா.1567.1 

 தான�தி% இ�தேலா3	 தயலா' ஒ�தி_ெப.(ஒ�தி_ெப.) தாேன 

$சீவ.நா.1567.2 

 வான�தி� இழி4 வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மகN	 ஒ7பா' $சீவ.நா.1567.3 
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 நான�	 D=	 சா4	 நாற வ4 அ! 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1567.4 

 !றிFசி7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாத ேபாM	 !8!ம �லயினா' 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1568.1 

 நிற4த ெபா� கலாப	 ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கி% விளி	5 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ4தி� 

$சீவ.நா.1568.2 

 ெசறி4த_ெப.எ�.(ெச6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, மலர9 கி'ளி� 

ெதறி�திடா� சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேநா9கா $சீவ.நா.1568.3 

 ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 5க� H வி*3 நக�க	 ேகா*. 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1568.4 

 அணிகல அரவ�தாM	 அமி: உற: நா&ற�தாM	 $சீவ.நா.1569.1 

 பணிவF சி8க ேநா9கி% பண எ� உறழ 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1569.2 

 மணிமல, நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) சா,4 வழேயா3 மரவ ந@ழ% $சீவ.நா.1569.3 

 ணிவF சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) ேதா�ற% 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) க-ணி� க-டா� $சீவ.நா.1569.4 

 க-டவ� க-ணி� ேநா9க_!ைற.எ�.(ேநா9!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந38கி� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) காதி% 

தா:4த_ெப.எ�.(தா:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1570.1 

 !-டல	 )டர ஒ%கி9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ந39!&ற 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1570.2 

 R- கி% ேபா,வ ேசார Rழ மழ மி�னி� நி&ப $சீவ.நா.1570.3 

 எ- திச ம8!	 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இய9கி ெகா% இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ம&� எ�றா� 

$சீவ.நா.1570.4 
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 எ-ண�தி% இய9கி எ�ேற இ7ப ம&� எ2தலாகா $சீவ.நா.1571.1 

 வ-ண7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க-க' அ	பா வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 5வ	 வி%லா $சீவ.நா.1571.2 

 உ' நிற_ெப.(நிற	_ெப.) உடய எ�வா� உவ� சாதக�9! ஏ&ப7 

$சீவ.நா.1571.3 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபத ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) கனிய 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1571.4 

 ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) �� சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேதா&றா �க 

ெநறி� அனய உ-க- $சீவ.நா.1572.1 

 !� ெநறி பயி�ற_ெப.எ�.(பயி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) !�	ப% கா% ஆவி9 ெகா'ளா� $சீவ.நா.1572.2 

 சி� Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 5வ	 ஏ&றா� ேச, கி% தான ேசார $சீவ.நா.1572.3 

 அறி;ந, ஆவி ேபா2	 அந8கன ஐ8கண;	 எ�தா' $சீவ.நா.1572.4 

 வ37 பிள= அனய க-ணா' வ%லவ� எ2த7ப*ட $சீவ.நா.1573.1 

 பட�திட7 பாவ ேபா�� ஓ, ேநா9கின' 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி&ப $சீவ.நா.1573.2 

 அ.7 ெபாலி4தா,9!	 ெச	ெபா� அணிமணி9 கழலினா� அ	 

$சீவ.நா.1573.3 

 மட�தக !றி75_ெப.(!றி75_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மன� இ 

சி4தி9கி�றா� $சீவ.நா.1573.4 

 க. மால E.9 க7Dர	 �9கி� $சீவ.நா.1574.1 

 ெதாட மால ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �லயா, ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம4த, $சீவ.நா.1574.2 
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 கட மால ம&� அவேர க- 5த7ப� 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1574.3 

 நட மால� இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ந��_ெப.(ந��_ெப.) அேரா ெநFேச_ெப.(ெநF)_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.1574.4 

 நாவி அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

Rதலா, $சீவ.நா.1575.1 

 ஆவி தளி,7ப அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

ேம% Fசினா, $சீவ.நா.1575.2 

 Hவி ஒழி 5'ளி� ேதா�றி� ய, உழ7ப9 $சீவ.நா.1575.3 

 காவி ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- 5த� ஆ8! அக%வா, 

ெநFேச_ெப.(ெநF)_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.1575.4 

 இ�5க ஆ,4த இ2தா, ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) 

ேம% $சீவ.நா.1576.1 

 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) உ! ந%லா, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

ேத' ேம% Fசினா, $சீவ.நா.1576.2 

 த	 5ல�க' !�றி� தளர� த	 காதலா, $சீவ.நா.1576.3 

 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) உ! க- 5த� ஆ8! அக%வ, 

ெநFேச_ெப.(ெநF)_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.1576.4 

 எ�பின நர	பி% பி�னி உதிர	 ேதா�� இற�சி ெம�தி7 $சீவ.நா.1577.1 

 5� 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ேதால7 ேபா,� மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) 

5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ெபாலிய_!ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ேவ�4தி*3 $சீவ.நா.1577.2 

 ஒ�ப வாயி%_ெப.(வாயி%_ெப.) ஆ9கி ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) பயி% !ர	ப 

ெச�தா� $சீவ.நா.1577.3 
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 ம� ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) த�ச� 

ந%ல�_!றி.வி.�.(ந%_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) மய8கினா, 

மள_!ைற.எ�.(ம'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.1577.4 

 வின7 ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) த�ச� 

ந%ல�_!றி.வி.�.(ந%_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) ெம�	ம 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) ேநா9க% உ&றா% $சீவ.நா.1578.1 

 என9! உ&�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�� 

ஆ8! இகK	 5த� வ9!	 $சீவ.நா.1578.2 

 நின7பினா% ெப6ய, எ�னா� ந@4தினா, கலக' எ�னா� $சீவ.நா.1578.3 

 மன�த;	 !ழய� ெச�	 மா-பின� மாேதா எ�றா� $சீவ.நா.1578.4 

 எ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) இ7ப 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) எ� வர=_ெப.(வர=_ெப.) இச7பி� அ%லா% 

$சீவ.நா.1579.1 

 ஒ��	 ம&� உக% ெச%லா� எ�� எ3� ஓகி�றா' $சீவ.நா.1579.2 

 ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) அ	 ேதாழிமா' வன� இட7 ப-ண ஆட9 

$சீவ.நா.1579.3 

 !�� இட9 !ளி,9!	 மி� ேபா% !ழா	 மழ �க*.% 

ெச%வா�_வி.�.(ெச%_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1579.4 

 மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) இ6ய ஆ8! ஓ, மடமயி% 

த2வி9 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1580.1 

 ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) 

ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ேபால விFசய� எ� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏக� $சீவ.நா.1580.2 

 யிலிய க&பினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ணவி க-3 இ3வி�தி*டா' 

$சீவ.நா.1580.3 

 அயி% இய% கா*3' வ @:4ேத� அந8க மா வ @ண எ�ேப� $சீவ.நா.1580.4 
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 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இலா9 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) ேபால� சாய, எ� 

கி�ேற� $சீவ.நா.1581.1 

 ேவ� உலா	 ேதாளினா, த	 வி2�ண9 ேக'வ நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

க-3 $சீவ.நா.1581.2 

 ஆயிேன� ற9க	 ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) 

அளி� அளா வி*டா%_நி.எ�.(வி3_வி.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1581.3 

 த@யிA' அமி,த	 ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ8! 

எ� உயி, ெச!7ப% எ�றா' $சீவ.நா.1581.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) எ2 அனய ேதாN	 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) என 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,5	 $சீவ.நா.1582.1 

 தணி= அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கய�7 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாமர அனய க-K	 

$சீவ.நா.1582.2 

 பணி= அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ப!தி அ�ன �க�	 எ�� அய,4 காம7 

$சீவ.நா.1582.3 

 பிணி எ24 அவலி9கி�ற ேபத ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ேக' இ எ�றா� 

$சீவ.நா.1582.4 

 ேபாெதா3 நான	 �:கி7 D	 5க தவ:4 �%ல9 $சீவ.நா.1583.1 

 ேகாத க- ப39!	 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) !ர வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

பி�ேதா3 ஐேய� $சீவ.நா.1583.2 

 ஏத	 ெச� மல8க' ெந��ேதா, இற�சி எ�5 ஈ' �ள $சீவ.நா.1583.3 

 ேகாத	 ெச� !ட,க' 5� ேதா% நர	ெபா3 வ2	பி எ�றா� $சீவ.நா.1583.4 

 வி29ெகா3 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நF)_ெப.(நF)_ெப.) அ%லா 

உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) உமி: க- பளீ7 $சீவ.நா.1584.1 

 527 பயி% !ர	ப ெபா%லா� த. த.9 கீ:4த ேபா:தி% $சீவ.நா.1584.2 
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 விழி�தியா, ேநா9! கி&பா, பி'ளயா, க-K' கா9க $சீவ.நா.1584.3 

 ெகாழி7ப	 ெபா�னி� 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெகா'க�தா% 

ெகா.ேய எ�றா� $சீவ.நா.1584.4 

 உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) எ�� உர�தியாயி� நிற4த ேதா% �தி த�ன7 

$சீவ.நா.1585.1 

 5வ�	 க-K	 �9!	 5ல7பட 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ�தா% $சீவ.நா.1585.2 

 கவ ஆ8! ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ-ேடா கா7பிய9 கவிக' காம 

$சீவ.நா.1585.3 

 எ6 எழ_!ைற.எ�.(எ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) விக&பி�தி*டா, இற�சி7 

ேபா, இதன எ�றா� $சீவ.நா.1585.4 

 காத%_ெப.(காத%_ெப.) மாம� மட மகேள க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ேம% வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இ7பிA	 

$சீவ.நா.1586.1 

 ஏத	 உ&� �6;	 R)75 எ�� உ�னிய%5 ஏ�ேவ� $சீவ.நா.1586.2 

 ஓத	_ெப.(ஓத	_ெப.) ேபால உட�� உட�� நய ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) தாமர9 $சீவ.நா.1586.3 

 ேகாத ேபா%வா� ஒளி� ஒழித%_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

ெகா	ேப !ண�_ெப.(!ண�_ெப.) ஆ!ேம $சீவ.நா.1586.4 

 வ-ண� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) மதி �க�த வாேளா 

க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கய%கேளா $சீவ.நா.1587.1 

 உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) O&ேறா ஒளி 

ேவேலா ேபாேதா உண,கேலனா% $சீவ.நா.1587.2 

 ப-ணி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசாலா� படா �ல7 பாவா� ெகா.ேய 

பா8கி� $சீவ.நா.1587.3 
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 உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேதேன 

அமி,ேத எ� இ� உயிேர எ8கணாேயா $சீவ.நா.1587.4 

 இலவ	_ெப.(இலவ	_ெப.) ேபா ஏ, எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) தகய சீற.க' அFசி 

ஒ%கி7 $சீவ.நா.1588.1 

 5லவ� சி�தி6�த ெபா� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) நக7 D நில� ேம% 

$சீவ.நா.1588.2 

 உல=	 ேபா:	 எ� ஆவி மல, ேம% மிதி� ஒ8!வா� $சீவ.நா.1588.3 

 கலவ மFஞ அனயா� க- காத%_ெப.(காத%_ெப.) ஒழிக%ேலனா% 

$சீவ.நா.1588.4 

 பணி ெச� ஆய�7 ப4தா3 கி�றாய9 க-3 மா:கி7 $சீவ.நா.1589.1 

 பிணி ெச� ேநாேய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) கிட7ப7 

பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) வா� அ ேக*டM	 $சீவ.நா.1589.2 

 ணிக ேபா	 என வி3�தா� ேபா4ேத� ய, உழ7ப ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

$சீவ.நா.1589.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� ேமகலயா� மா&ற	 தாரா� மற4 ஒழிதிேயா 

$சீவ.நா.1589.4 

 இய9கி நி�ேனா3 இண 

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

நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெச!7பா� $சீவ.நா.1590.1 

 மய9கி9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா� 

வ�தா� எ� மாதர� த4 அ' ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1590.2 

 நய7ப எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) தவ% என� ெதா2 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) யான த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1590.3 

 வய7பி. ெக3� மாழா4த 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மதி மய8கினா� 

$சீவ.நா.1590.4 
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 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வள� ம�திம 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நா*3 வ- தாமர $சீவ.நா.1591.1 

 5%M	 ேபb,7 5க:� த�த� காத%_ெப.(காத%_ெப.) சின த�த9!	 

$சீவ.நா.1591.2 

 ெச%வ நாம&!	 சி�திரமா மால9!	 )&ற�தா,9!	 $சீவ.நா.1591.3 

 அ%ல% ெச�ேத� அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) 

ெச�றா%_நி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) எ� உர9ேக� எ� 

ெச�ேகேனா $சீவ.நா.1591.4 

 உ-K ந@, ேவ*3 அச4ேத� என உர7ப9 கா*3' நா. $சீவ.நா.1592.1 

 ந-ணி7 ெபா�க தல7ப*3 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) தாமர இலயிA' 

$சீவ.நா.1592.2 

 ப-ணி ந@, ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

வ4ேத�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) படா �ல7 பாவா� எ�� 

$சீவ.நா.1592.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) 

ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ2 அ2 ெவ4 உகி 

நகி�றாேன $சீவ.நா.1592.4 

 !ழ ெகா' வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க�9 ேகா% வளய9 காணா� !ழ4 

அ2கி�ற $சீவ.நா.1593.1 

 அழக� ெசா%M	 அணி ெச� ேகாத காம�	 க-3	 ேக*3	 $சீவ.நா.1593.2 

 �ழ=� ேதாளா� ��வலி� ஈ8ேக இ ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) எ�� 

$சீவ.நா.1593.3 

 இழய� ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இறயா� 

இளயான எ�தினாேன $சீவ.நா.1593.4 

 எ�ன ேகள @, எ� உ&ற@, எ�ன ெபயU, எ�றா&!7 $சீவ.நா.1594.1 
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 ெபா� அ	 !�றி� ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ந	பி ஒெபா� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) $சீவ.நா.1594.2 

 எ�A	 ந@ராள ஈ8ேக ெக3�ேத� எ� பாவ�தா% $சீவ.நா.1594.3 

 ப% S% ேக'வி உடேய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) பவத�த� எ�ேப� 

எ�றா� $சீவ.நா.1594.4 

 க7 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ெகா3�	 க&ற% க&றபி� க-K	 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1595.1 

 ெம�7 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) விள9!	 ெநFசி� ெமலிவி&! ஓ, ண;	 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1595.2 

 ெபா�7 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) பிறக' ெபா�னா	 

5க2	_ெப.எ�.(5க:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ	 ணவி ஆ9!	 

$சீவ.நா.1595.3 

 இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�ற@, இர8!வ எ�ன 

எ�றா� $சீவ.நா.1595.4 

 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) Sலாக இ�ெசா% அல, ெதா3� அம4த 

காத%_ெப.(காத%_ெப.) $சீவ.நா.1596.1 

 இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) ெச� காம� சா4தி� க5ன4 ஏ&ற மால $சீவ.நா.1596.2 

 ந�பக% E*. வி'ளா ஒ2கிA	 ந8க மா,9!7 $சீவ.நா.1596.3 

 பி� ெசM	 பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) க- உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) பிண 

அனா,9! அ.ய அ�ேற $சீவ.நா.1596.4 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) என7 ப3வ ேக-ேமா ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) இல பிற75 

ேநா9கா $சீவ.நா.1597.1 

 உ' நிற_ெப.(நிற	_ெப.) உடய அ%ல ஓ, ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) மன�த 

வா!	 $சீவ.நா.1597.2 
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 எ-ணி7 ப� அ	க இ*டா% இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) மகN	 ஆ8ேக 

$சீவ.நா.1597.3 

 ெவ-ெண�9 !�� எ6 உ&றா& ேபா�� ெமலி4 பி� 

நி&!	_ெப.எ�.(நி%_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அ�ேற $சீவ.நா.1597.4 

 சா	 எனி% சாத% ேநாத% த�னவ� தண4த கால7 $சீவ.நா.1598.1 

 DமA	 5னத% இ�றி7 ெபா&5ட� 

5ல	ப_!ைற.எ�.(5ல	5_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வகி9 $சீவ.நா.1598.2 

 காமன எ��	 ெசா%லா, கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) கெதா2 வா:வா, 

$சீவ.நா.1598.3 

 ேதமல,� திேவா3 ஒ7பா, ேச,4தவ� ெச%ல%_ெப.(ெச%ல%_ெப.) த@,7ப, 

$சீவ.நா.1598.4 

 அ�ன' நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஐயா 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) எ�ன9 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா% $சீவ.நா.1599.1 

 பி�ன� தா�_த&.).(தா�_த&.).) பிறர ேநா9கா7 ெபமட மா த�ன 

$சீவ.நா.1599.2 

 எ�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) இழ4 வா2மா� என இர8கினாA9! 

$சீவ.நா.1599.3 

 அ�னேளா எ�� ந9கா� அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ழ=� ேதாளா� 

$சீவ.நா.1599.4 

 இனய% ேவ-டா இ	 ம4திர�த ஓதி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ஒவி% ஏ 

அள= $சீவ.நா.1600.1 

 அனய எ%ல ெச�றா%_நி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) இய9கி 

ெகாண,4 அN	ந@ $சீவ.நா.1600.2 

 5ன ெச� ேகா% வளய9 க7 ப3தி எ�� ஆ8! 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேபாதM	 $சீவ.நா.1600.3 
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 அனய மாதர9 க-3 ஆ8! அ. 5%லி வ @:4 அர&றினா� $சீவ.நா.1600.4 

 ப*ட எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ப6யா உர�தா� அவN	 ேக*டா' 

$சீவ.நா.1601.1 

 வி*டா' ஆ,வ	 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) க- 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேம% ம4 உறவினா% 

$சீவ.நா.1601.2 

 ம*டா, ேகாத மன ற4தா' ம4தA	 ம8க ேமேல $சீவ.நா.1601.3 

 ஒ*. வி'ளா ஆ,வ�தன� ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ஓதினா� $சீவ.நா.1601.4 

 ெம2! ெச�பட	 வ @:�கி% ம�தக� $சீவ.நா.1602.1 

 ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) அவி� திர' ஓட E:4 $சீவ.நா.1602.2 

 இ2! ெபா� மத�தி� வர9 !Fசர	 $சீவ.நா.1602.3 

 ெதா2 ேவ� �த% Hச	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏறினா� 

$சீவ.நா.1602.4 

 நிர�த த@வின ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா, $சீவ.நா.1603.1 

 வர9க- ஏறலி� வா% அ67 ெபா� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) $சீவ.நா.1603.2 

 உர� மி� இ'_ெப.(இ'_ெப.) ேம% கிட4தாM	 ஒ� $சீவ.நா.1603.3 

 அர� அல�தக	 ஆ,4த ஒ, பா% எலா	 $சீவ.நா.1603.4 

 சா4	 ேகாத;	 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 

)-ண�	 $சீவ.நா.1604.1 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) D	 5க;	 அவி;	 )ம4 

$சீவ.நா.1604.2 

 ஏ4 ெபா� விள9! ஏ4தி இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெபறா $சீவ.நா.1604.3 
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 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) )	ம 

மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ, பா% எலா	 

$சீவ.நா.1604.4 

 ற4த ம�னவ, H�. ேதா'வள $சீவ.நா.1605.1 

 நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) ெகா' ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) ப	 D- 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) !-டல	 $சீவ.நா.1605.2 

 பிற8! ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கதி, மி�ெனா3 பி�னி வ @:4 

$சீவ.நா.1605.3 

 உற8!கி�றன ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ, 

பா% எலா	 $சீவ.நா.1605.4 

 கவி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கல க;ற9 கீ-3ட� $சீவ.நா.1606.1 

 மவி7 ப8கறி வா67 பழ	 தழ@இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1606.2 

 ெவவி நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) பிளி&ற விர4 உரா� $சீவ.நா.1606.3 

 அவி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அதி	 ஒபா% 

எலா	 $சீவ.நா.1606.4 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கதி,9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) விய� ேத, வர� 

$சீவ.நா.1607.1 

 த8! ச4தன9 ேகா*3 இட7 ப*3 என7 $சீவ.நா.1607.2 

 ெபா8! மா� !ள	பி� !ட ெபா� க' $சீவ.நா.1607.3 

 ம8!லா�� திச யாவ;	 அ%கி�ேற $சீவ.நா.1607.4 

 )னய ந@ல�	 )'ளி;	 E:மல, $சீவ.நா.1608.1 

 நனய நாக�	 ேகா8க�	 நா� இண,� $சீவ.நா.1608.2 

 சினய ச-பக	 ேவ8கேயா3 ஏ&�5 $சீவ.நா.1608.3 

 �னவ� ேம% தி �&� எ3� ஓதினா� $சீவ.நா.1608.4 
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 �னிம �க3 ஆய �வா �த%வ�_ெப.(�த%வ�_ெப.) $சீவ.நா.1609.1 

 தனிம� தலம தன தா�_த&.).(தா�_த&.).) எ�ப $சீவ.நா.1609.2 

 தனிம� தலம தன தா�_த&.).(தா�_த&.).) எ�றா% $சீவ.நா.1609.3 

 பனிமல, H� நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) பழி�சவா� 

எ�ேன $சீவ.நா.1609.4 

 மல, ஏ4 ேசவ.ய மா% எ�ப மாலா% $சீவ.நா.1610.1 

 அல, ஏ4தி அFசலி ெச� அFச7 ப3வா� $சீவ.நா.1610.2 

 அல, ஏ4தி அFசலி ெச� அFச7 ப3ேம% $சீவ.நா.1610.3 

 இலேர மல, எனிA	 ஏ�தாவா� எ�ேன $சீவ.நா.1610.4 

 களிேச, கண உடய காமன;	 

கா�4த_ெப.எ�.(கா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1611.1 

 அளிேச, அறவழி அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) எ�ப, $சீவ.நா.1611.2 

 அளிேச, அறவழி அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) இவேன% $சீவ.நா.1611.3 

 விளியா9 !ண�தி நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) வி�தாவா� எ�ேன 

$சீவ.நா.1611.4 

 இ�னண	 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இறவ� அ. 

ெதா2 $சீவ.நா.1612.1 

 அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) 

உற8!	_ெப.எ�.(உற8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மணிவர ேம% 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1612.2 

 ெபா�ன	 கழலா� இழி4 ெபாழி மழ $சீவ.நா.1612.3 

 மி�னி� நட4 மி!)ர	 ெச�றா� $சீவ.நா.1612.4 

 மால9 கதி,ேவ% மல8க மணிமல,9! $சீவ.நா.1613.1 
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 ஓல வி3க- உ! ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1613.2 

 ஏல	 கம: !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ஏழயவ, அ�ன $சீவ.நா.1613.3 

 ஆல9 க	பி� அக நா3 அண4தா� $சீவ.நா.1613.4 

 வழ�ச� சா. ம*3 அயி�� ம'ள, தா	 $சீவ.நா.1614.1 

 கழ9 க	5_ெப.(க	5_ெப.) எறி4 க- உட9!	 எ4திர	_ெப.(எ4திர	_ெப.) 

$சீவ.நா.1614.2 

 மழ9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) என மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அகவ வா, ெச4ெந% 

$சீவ.நா.1614.3 

 5ழ9 கட7 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) அல� 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெபா&பி&ேற 

$சீவ.நா.1614.4 

 தாமர மல, தல அ3�� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) கம: $சீவ.நா.1615.1 

 Hமல,9 !வள கா% அண�� ேதா% அ.9 $சீவ.நா.1615.2 

 காம ெபட தழ@இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) க-ப3	 $சீவ.நா.1615.3 

 ேதமல,� தட	_ெப.(தட	_ெப.) தழ@இ� திச9க- ம%கி�ேற $சீவ.நா.1615.4 

 க- பயி% இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) க�! எ�தி� கா� பUஇ9 

$சீவ.நா.1616.1 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம4திக' எறிய9 ேகா*3 இட� $சீவ.நா.1616.2 

 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) கனி �)9கல சித�	 ேத	ெபாழி% $சீவ.நா.1616.3 

 ம-3 அம, கட4தவ� மகி:ெவா3 ஏகினா� $சீவ.நா.1616.4 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) மா� கதி,� ெச4ெந% கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) நா*3 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1617.1 
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 ஒளி� ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நரபதி நகர	 ஒ� என7 $சீவ.நா.1617.2 

 பிளி� வா, இ. �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) ஆ,7ப7 ெப�கழ% $சீவ.நா.1617.3 

 ெவளி� இலா9 ேக'வியா� வி7ெபா3 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1617.4 

 5ற நக, மண மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) ேபாத,வா� 

$சீவ.நா.1618.1 

 இற மக�_ெப.(மக�_ெப.) வினாயினா� எ�ன ேபரேவ $சீவ.நா.1618.2 

 ற வள, நா*ெடா3 நகர	 ெசா% என $சீவ.நா.1618.3 

 அறிக எ�� அல6 வா� கமழ9 Oறினா� $சீவ.நா.1618.4 

 ம�திம ேதசமா	 நா3 ம&� இ4 நா*3 $சீவ.நா.1619.1 

 எ�திச நிதிய�	 இற ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ%லவ,9! $சீவ.நா.1619.2 

 உ��	 ஊ, ெகா37பவேர ஏமமா 5ர	 $சீவ.நா.1619.3 

 இ�திச9! ஐய ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 5திய_ெப.அ.(5திய_ெப.அ.) ேபா�	 

என $சீவ.நா.1619.4 

 அ�னேத எ�றலி� அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) காலமா% $சீவ.நா.1620.1 

 எ�ெனா3 ேபசினா� தவி, ம&� ஈ8! என7 $சீவ.நா.1620.2 

 ெபா� நக, 59க பி� அறிவ% ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

எ�றா� $சீவ.நா.1620.3 

 வி% மUஇ_வி.எ�.(ம6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா8கிய 

வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) ேதாளினா� $சீவ.நா.1620.4 

 5ண, ம75_ெப.(ம75_ெப.) யானயி� 5ய%ெகா' �	மத	 $சீவ.நா.1621.1 

 மணமக' க75 என நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மாநக,� $சீவ.நா.1621.2 

 ணமல,9 க-ணி;	 ெச	ெபா� மால;	 $சீவ.நா.1621.3 
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 இணமல,� தா6னா� இடறி ஏகினா� $சீவ.நா.1621.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ெகா75ளி� உK	 மால மா,பன9 $சீவ.நா.1622.1 

 க-3 உவ75 அளி�தவ, கட9க- ஏ9கற $சீவ.நா.1622.2 

 ம-டப7 பளி9! அற ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) ஒ, மா நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) 

$சீவ.நா.1622.3 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அவ&! 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, !ளி, ெகா' 

ெபா�கேய $சீவ.நா.1622.4 

 வ-சிற7 பவள� ெசJவா�7 ெபட அ�ன மடம Oர� $சீவ.நா.1623.1 

 த-கய ந@' க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) பிறி எ�� எ-ணி9 

$சீவ.நா.1623.2 

 க-டன	 க'வ ம&� உ� காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) த�ன ந@,9 கீ:7 

$சீவ.நா.1623.3 

 ப-டய	 அ%ல	 ேவ-டா ப39க எ�� ஊ.&� அ�ேற $சீவ.நா.1623.4 

 ெசயி,7ெபா3 சிவ4 ேநா9கி� ேசவலி� அகல� ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) 

$சீவ.நா.1624.1 

 அயி,7ப எ� நி�ன அ%லா% அறியேல� அ�றி �9கி� $சீவ.நா.1624.2 

 உயி,7ப_!ைற.எ�.(உயி,77+வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ� பணியினாேல 

ஊட% ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) எ�� ப%கா% $சீவ.நா.1624.3 

 பயி,75 அற� சிறகா% 5%லி7 பணி4 பா-_ெப.(பா-_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1624.4 

 கல உண, மகளி,_ெப.) ெநFசி% காம�தி� கனி4த ஊட% $சீவ.நா.1625.1 

 நில உண, ம4த, ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ெநறியினா% 5ண,4த_ெப.எ�.(5ண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1625.2 
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 அல, மிச7 ெபடயி� ஊட% அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) ெகா' 

ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) ந@9கி9 $சீவ.நா.1625.3 

 !லவிய 5ண,�சி_ெப.(5ண,�சி_ெப.) ேநா9கி9 !�� அனா� சி4தி9 

கி�றா� $சீவ.நா.1625.4 

 த�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) �க�த ேநா9கி� 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) �ல �க�த 

ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1626.1 

 பி�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) பல=	 ேபசி% தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) மிழ&�	 ப	 D- $சீவ.நா.1626.2 

 ெபா� அவா	 )ண8! ேபா,�த ெபா8! இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �லயினா' 

எ� $சீவ.நா.1626.3 

 ��னயா' ேபா�� த�த �க�ேள ேதா�� கி�றா' $சீவ.நா.1626.4 

 ப6= உ&றா% பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�றி;	 பாவமா, $சீவ.நா.1627.1 

 �6= உ&றா,களி� �,�சன ெச�பவா% $சீவ.நா.1627.2 

 பி6வி% ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேப, 

அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) என7ப3	 $சீவ.நா.1627.3 

 எ6யி� �:கி இற4 ப3	 ெகாேலா $சீவ.நா.1627.4 

 வாளி அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) அன வா'_ெப.(வா'_ெப.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

க-ணி த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1628.1 

 ேதாN	 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல7 பார�	 

ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) $சீவ.நா.1628.2 

 நாN	 நாளிA	 ந4 ந4 உ' )ட7 $சீவ.நா.1628.3 

 Dள ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அண ேம% 

5ரN	_ெப.எ�.(5ர'_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெகாேலா 

$சீவ.நா.1628.4 
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 உகி வா. எ� உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா% என9 

$சீவ.நா.1629.1 

 ககி வா.ய காம ேகாத த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1629.2 

 இ க- ந@	 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �ல பா�4 உக9 

$சீவ.நா.1629.3 

 !!_ெப.(!!_ெப.) பா� தட	_ெப.(தட	_ெப.) ஆக அ2	 ெகாேலா 

$சீவ.நா.1629.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) வா: பயி% ேகாத மண	_ெப.(மண	_ெப.) �த% 

$சீவ.நா.1630.1 

 க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஞா�� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) க- எA	 ககளா% $சீவ.நா.1630.2 

 ெநா-3 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

பகிய_ெப.எ�.(ப!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா9க	 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) $சீவ.நா.1630.3 

 உ-3 எ� ஆவி உ9கி இ3வேத $சீவ.நா.1630.4 

 காதலா' உடM' உயி, கவி.� $சீவ.நா.1631.1 

 ஏத	 எ� உயி, எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இற9!	 

ம&� $சீவ.நா.1631.2 

 ஆதலா% அழி=_ெப.(அழி=_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

இல'_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+அ'_பட,.ஒ.) அ%லHஉ	 $சீவ.நா.1631.3 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) விFச;	 வ%லN	 அ%லேளா $சீவ.நா.1631.4 

 காத%_ெப.(காத%_ெப.) மி9!ழி9 க&ற=	 கெகாடா $சீவ.நா.1632.1 

 ஆத%_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) க-ணக� அFசன	 ேபாMமா% 

$சீவ.நா.1632.2 

 தா &�5 த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அனா,9! $சீவ.நா.1632.3 
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 ஏத	 இ&� என எ-K	 எ� ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) அேரா $சீவ.நா.1632.4 

 நற ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேகாதய, ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) காதலா� $சீவ.நா.1633.1 

 மற ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) காம� வ4&ற த@வின7 $சீவ.நா.1633.2 

 பறவ� ேத, நரக�7 பத9!8கா% $சீவ.நா.1633.3 

 அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+J_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) அ%ல அ8! ஆ, 

சர- ஆ!வா, $சீவ.நா.1633.4 

 ேவ*க ஊ,தர வி	�ற= எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1634.1 

 மா*சி உ'ள�த மா&றி மல,மிட $சீவ.நா.1634.2 

 கா*சி9! இ� ெபா�க9 காம,_ெப.(காம,_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) உ-3 

$சீவ.நா.1634.3 

 மீ*3	 அ8! இ4தா� விட ஏ� அனா� $சீவ.நா.1634.4 

 ேநரா,_ெப.(ேநரா,_ெப.) ேந	 ந@' நிதி F)	 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) $சீவ.நா.1635.1 

 ஆரா ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேபா, ஆ� தடமி�த� அரச&!	 

$சீவ.நா.1635.2 

 நாரா, க&பி� நாகிள ேவ�� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) நளின9!	 $சீவ.நா.1635.3 

 சீரா% ேதா�றி� ெச%வேமா3 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) தி� த9கா� 

$சீவ.நா.1635.4 

 வி-டா,� ேத�9!	 ெவ	ப6 மா� ேத, விசய� எ�� $சீவ.நா.1636.1 

 உ-டா நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 5க: ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உல!_ெப.(உல!_ெப.) 

ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1636.2 

 வ-டா, ேசால வா, மண	_ெப.(மண	_ெப.) நாற7 5!கி�றா� $சீவ.நா.1636.3 
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 க-டா� ேச,4தா� காளய9 க%வி9 கடலாேன $சீவ.நா.1636.4 

 இ4நா*3 ்இJ`, இJவிட	 எ�தா, இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) வா:வா, 

$சீவ.நா.1637.1 

 எ4நா*3 எJ`, எ7ெபயரா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) உர எ�றா&! 

$சீவ.நா.1637.2 

 அ4 நா*3 அJ`, அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபய, அ%லா7 ெபய, 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1637.3 

 ெபா�4 நா*ேடA	 ெபா� அல ஆ&றா% 5க: ெவ�ேயா� $சீவ.நா.1637.4 

 வாமா� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, வ'ளM	 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) 

மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ	 $சீவ.நா.1638.1 

 ேகாமா&! உ�7ப� ெகா' பய�_ெப.(பய�_ெப.) மி9ேகா� ெகால ேவலா� 

$சீவ.நா.1638.2 

 ஏ மா� இ%லா இ4திரேன;	 இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ஒJவா� $சீவ.நா.1638.3 

 ேபாமா� ஆ�ெவ� ெபா&ேபா3 

O3	_ெப.எ�.(O3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வக எ�றா� 

$சீவ.நா.1638.4 

 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கழலான7 5-ணிய ந	பி �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1639.1 

 ஈ8! இ நி�நா3 இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பதி 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ஊ, இ நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) இ% 

$சீவ.நா.1639.2 

 வ @8கிய தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ெவ% 5கழா� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) கிள எ�றா&! $சீவ.நா.1639.3 

 ஆ8! அ எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அ-ணM	 ேந,4 ஆ8! அமக 

எ�றா� $சீவ.நா.1639.4 
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 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) ஆ8! ஓ, 

மா8கனி உ-ண% உ&� $சீவ.நா.1640.1 

 மி� அவி, கணயி� ப% கா% பிழ75 எ� 

மீ-3_வி.எ�.(மீ'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) நி&ப7 $சீவ.நா.1640.2 

 ெபா� அவி, கழலினா� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபா சில கணயி� 

வா8கி $சீவ.நா.1640.3 

 இ� அமி, ஊ�கி�ற இ8_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கனி அற எ�தி*டா� 

$சீவ.நா.1640.4 

 எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) 

கண;	 மாவி� இ8_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கனி அ=	 Dமி9! $சீவ.நா.1641.1 

 எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) 

சிலயி� எ%ல அKகM	 ஏ4த% 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1641.2 

 எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

விட� நி�ேற எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) தட9க ெகா-டா&! $சீவ.நா.1641.3 

 எ�த� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஐய� ஆர� 

த2வி9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இதன� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1641.4 

 வ- சில ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 

வா,கண ெதா3�த வா�	 $சீவ.நா.1642.1 

 க- கண வ�த வா�	 க% ெச� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.நா.1642.2 

 தி-சர	 வி*டவா�	 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேகா% ேபா4த வா�	 $சீவ.நா.1642.3 

 க-3 எலா	 விய4 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வி% உட9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) எ�றா� $சீவ.நா.1642.4 
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 மரா மர	_ெப.(மர	_ெப.) ஏ2	 எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வா8!வி% தட9க வ%வி% $சீவ.நா.1643.1 

 இராமன வ%ல� எ�ப இச அலா% 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ%ல $சீவ.நா.1643.2 

 உரா மன	_ெப.(மன	_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) க- 

இ�றி உவ9!மா ெச�வ% எ�� $சீவ.நா.1643.3 

 !ராமல,9 காவி� ந@8கி9 ேகாயிேல 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59கா� $சீவ.நா.1643.4 

 வழிவர% வ�த	_ெப.(வ�த	_ெப.) ஓ	பி வயிர7 D- 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப� $சீவ.நா.1644.1 

 அழிக=' யான ேவ4த&! அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

திற	_ெப.(திற	_ெப.) அறிய� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1644.2 

 ெமாழி எதி, வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) �6வி% தட9க யா&!9 $சீவ.நா.1644.3 

 கழி ெப �கம� Oறி9 காதல	 காள எ�றா� $சீவ.நா.1644.4 

 கிM�த	 O,7 பர8க' எ�A	 இர-.A' கிM�த	 சா,4 $சீவ.நா.1645.1 

 நல�த! விர%க' ஐ4தி� இ	ப, � விரலி� ந@ள	 $சீவ.நா.1645.2 

 சில� த2	பியான� ேதாலி� S&�ர சி� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1645.3 

 இல9கண9 கிட9க_!ைற.எ�.(கிட99_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) க-ேட 

ஏவிA9! அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) எ�றா� $சீவ.நா.1645.4 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 சில வலா' அேமாக மா ஆசானி� பி� 

$சீவ.நா.1646.1 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) ந! ெவ'ளி ெவ&பி� விFசய, உலகி� அ%லா% 

$சீவ.நா.1646.2 
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 ம-ணக� இ%ல எ�பா, வாயின மட8க 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1646.3 

 5-ணக� உற;	 ேவலா� என7 5க:4 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1646.4 

 வி% திற%_ெப.(திற%_ெப.) ந	பி 

ேத&றா�_வி.�.(ேத&�_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ�_பட,.ஒ.) 

வி4தின� இவA	 அ�றி $சீவ.நா.1647.1 

 ம&�	 ஓ, நா%வ, உ'ளா, மா-பினா% 

வள,4த_ெப.எ�.(வள,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ%ல $சீவ.நா.1647.2 

 ெகா&ற	_ெப.(ெகா&ற	_ெப.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ெகா39க% ேவ-3	 

!ற என9 !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேந,4தா� $சீவ.நா.1647.3 

 அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) ஆதி ஆக 

அவ,கN	 பயிMகி�றா, $சீவ.நா.1647.4 

 கழலி� ெச4தாமர அ.க' 5%லி� த	 காத%_ெப.(காத%_ெப.) Oர 

$சீவ.நா.1648.1 

 நிழலி� ந@8கா, நின�தன நின7பி� அமவா� ஆ9கி $சீவ.நா.1648.2 

 அழலி� சாரா அகலா ஒ2க ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேபாகி7 $சீவ.நா.1648.3 

 ெபாழிலி� மி9கதனி% 59கா� மணமகளி, ேபா% ெபாலி4தேத $சீவ.நா.1648.4 

 பாசி7 பாச�7 ப	ெபா� நிர�தாலி 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ8க $சீவ.நா.1649.1 

 மாசி% ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கில ந@, ேதா�� ேம% ேபா,�த 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) ேபா% $சீவ.நா.1649.2 

 காசி% ம*3 ஒ2க7 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அழிFசி% க- ஆ, கவி� 

ெகா-டன_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.1649.3 
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 ேபசி்% ெச4தலய ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கறய 5�க	 ெபா6 

அணி4தேவ $சீவ.நா.1649.4 

 ேகா3 தயா9 !ழிசிேயா3 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) ெகாள9 !யி&றிய 

$சீவ.நா.1650.1 

 ஓ3 ேத,9கா%_ெப.(ேத,9கா%_ெப.) மல,4தன வ!ள	 உய, ச-பக	 

$சீவ.நா.1650.2 

 O3 ேகாழி9 ெகா2 �'_ெப.(�'_ெப.) அ	பின அ	 ேகாசிக $சீவ.நா.1650.3 

 ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) D�தன பாதி6_ெப.(பாதி6_ெப.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கட	5_ெப.(கட	5_ெப.) ப4தணி4தேவ 

$சீவ.நா.1650.4 

 ெவ! ேவ*ப� சி67பன ேபா% �க�த �%ல 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) வா� $சீவ.நா.1651.1 

 அர= ப� ஆவி� அ�ன அ	கா4த' அவி:4 அல,4தன $சீவ.நா.1651.2 

 !ரவ	_ெப.(!ரவ	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

!�	_ெப.அ.(!�	_ெப.அ.) D:_ெப.(D:_ெப.) ேபா% ெகா28கா% �க 

)ம4தன $சீவ.நா.1651.3 

 !தி9 O, எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) O�திய, க- 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா.� தளவேம 

$சீவ.நா.1651.4 

 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ%லன=	 வ @: 

பலவி� E: )ளகN	 $சீவ.நா.1652.1 

 ந�ம Sலி� நய	_ெப.(நய	_ெப.) 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந�ெபா� 

விர%_ெப.(விர%_ெப.) Rதியினா% $சீவ.நா.1652.2 

 ப� மணி;	 ��	 பவள�	 ப	 ெபா�A	 ேகா�தா% 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1652.3 
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 எ�ன அமர	 மள� ெதா3�தா� இன மாலேய $சீவ.நா.1652.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உ- சி8க9 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) 

எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) ஏ, ஒளி எயி&றினா� $சீவ.நா.1653.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ- ேபாதி� பிணயM	 ப4	 5ன4 ேத	 ஆ,4த 

$சீவ.நா.1653.2 

 நான	 ேதா�� நன கலவ 

நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மத	_ெப.(மத	_ெப.) 

ெதளி�த பி� $சீவ.நா.1653.3 

 பா% உ- த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா%லா' ஓ, ப3வி 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ4 

இறFசினா' $சீவ.நா.1653.4 

 ெந.ய வா'_ெப.(வா'_ெப.) க-க' வாயா இம75 எA	 

ெசா%லி�_நி.எ�.(ெசா%_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ம&� எ	 $சீவ.நா.1654.1 

 ெகா.யி&! ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இவ எ�றா' 

ந	பி;	 ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� 

$சீவ.நா.1654.2 

 வ3=	 ேவM	 மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

கயM	 வன75_ெப.(வன75_ெப.) 

அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க- $சீவ.நா.1654.3 

 அ. அ	 சில	பினா*! உ�� இறFசி9 கா*ட 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

ேகா-டா'_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1654.4 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேகாத மல, எ2� 

ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விரலி� ேம% தா8கி 

ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1655.1 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

!ழலா' வ	 �லக' பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வ-தா, $சீவ.நா.1655.2 
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 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி7ப ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- தா	 ஆ3	 நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) $சீவ.நா.1655.3 

 க-3 வாழாதவ, வா:9க எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) சவர, வா:9கேய 

$சீவ.நா.1655.4 

 ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) 

நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அர9கா, பவள வாயா, 

அ�த	 அ�னா, $சீவ.நா.1656.1 

 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) ப� தா8! அனய பவழ7_ெப.(பவழ	_ெப.+7_ஒ&.) பட 

அர= அ%!லா, $சீவ.நா.1656.2 

 தா	பல	 ம*ட அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 

தவ2	_ெப.எ�.(த:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) Dவண9 $சீவ.நா.1656.3 

 கா	பி� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) கவி� 

வளர_!ைற.எ�.(வள,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வக% கல75 எ�பேவ 

$சீவ.நா.1656.4 

 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஓ, மணி7 பலகயாக �லக' 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆக7 $சீவ.நா.1657.1 

 ேபாக9 ேக&ற 5ன பவழ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கழக	 ஆக $சீவ.நா.1657.2 

 ஏக இ�ப9 காம9 கவறாட% இயவ அ�ேற% $சீவ.நா.1657.3 

 ஆக ேநா&றி*3 அட8க% ஆ-ம9! அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) எ�பேவ 

$சீவ.நா.1657.4 

 பி�னி வி*ட பி.� தட9க இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) ேபா�� 

திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அழகா, $சீவ.நா.1658.1 

 க�னி9 கலி8க	 அகிலா,4 கவவி9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !ற8கினா' $சீவ.நா.1658.2 

 மி�A9 !ழ;	 ெபா� ேதா3	 மிளிர எ�த	 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ேகா*. 

$சீவ.நா.1658.3 
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 எ�A	 இமயா' நின4 இ4தா' இய9கி 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) 

ஒ�தா' $சீவ.நா.1658.4 

 ெகா3 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிலய9 ெகாள அம�9 ெகாதி ந@,7 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெகாளவா8கி9 $சீவ.நா.1659.1 

 க3 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) !றவ�_ெப.(!றவ�_ெப.) எய7ப*ட க�னி7 

பிணயி� நில கல8கி� $சீவ.நா.1659.2 

 ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) நட7ப� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

ேத	ப� ண ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �லக' பச75 ஊர $சீவ.நா.1659.3 

 ெந3மா� ெதாக ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) 

ெநFசி&!_ெப.(ெநF)_ெப.+!_ெகா.ேவ.) இJவா� உர9கி�றா' 

$சீவ.நா.1659.4 

 ஒ�ேற எயி&ற ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) உலக�த அ8கா4 $சீவ.நா.1660.1 

 நி�றா& ேபால நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) உமி:4 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1660.2 

 இ�ேற !தி_ெப.(!தி_ெப.) வான வா� அ8கா4 எ�ன வி28!வா� 

$சீவ.நா.1660.3 

 அ�ேற வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ	 மால அளிேய� 

ஆவி யாதா	 ெகா% $சீவ.நா.1660.4 

 வ4தி_வி.எ�.(வ4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஈ�றா' மற4 

ஒழி4தா' வள,�தா' ெசா% 

ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ% க.4தா' $சீவ.நா.1661.1 

 �4தி� கா�	 Oழய �னிவா, நி�ன எ� �னிவா, $சீவ.நா.1661.2 

 ெபா4தி&� அ�றா% இ எ�னா� ெபா��	 அளி� 

இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உயி, எ�னா� $சீவ.நா.1661.3 
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 தி4 ேசால9 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !யிேல சில	ப 

இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) O=தியா% $சீவ.நா.1661.4 

 ெப ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) மா% அக7D 

மல4 ெப*ப ந!கி�ற $சீவ.நா.1662.1 

 உ= ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

!ர%_ெப.(!ர%_ெப.) அ�றி% உயி, ேம% ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) உலா� 

நிமி	 $சீவ.நா.1662.2 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) பாேல� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ஆக உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1662.3 

 எ6ெகா�� ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இல7 பலிேபா% 

இ�தியா% எ� இ�Aயிேர $சீவ.நா.1662.4 

 ேவ	 எ� ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) ெம� ெவ	5	 வி39!	 ஆவி 

ெவ�யி,9!	 $சீவ.நா.1663.1 

 D ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) !ழலா, 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந!வா, ந!வ 

ஆயிேன� $சீவ.நா.1663.2 

 தாம மா,ப� தா�_த&.).(தா�_த&.).) 5ன4த த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) எ� 

மால 5ண ஆக $சீவ.நா.1663.3 

 யாம9 கடல ந@4ேவ� யா	 இ%லா� தமிேயேன $சீவ.நா.1663.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� கட	ப� ெசJேவM	 காம� சிலயி% ெதா3� 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1664.1 

 அ	5	 ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) வ6 ெந38 க- 

அ	 மாமதி வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க�தினா' $சீவ.நா.1664.2 

 வ	5 D� �!_ெப.(�!_ெப.) உலா�� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா75ளி� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, $சீவ.நா.1664.3 
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 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) த@யிட7 ப*ட ஒ�தா' 

விர ெச� ேகாதேய $சீவ.நா.1664.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மாம சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) 

வளெயா3 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) �)	 $சீவ.நா.1665.1 

 அணிநிற7 ேபா,வ ஆய அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

நாK	_ெப.எ�.(நாK_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வி&�7 $சீவ.நா.1665.2 

 பணி நல	_ெப.(நல	_ெப.) 5திய_ெப.அ.(5திய_ெப.அ.) உ-டா� ப� மல, 

மால ெகா-ேட�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) $சீவ.நா.1665.3 

 பிணி நிற7 5றF ெசா% எ�A	 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ஞVமி� 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.1665.4 

 காதலா� காத%_ெப.(காத%_ெப.) ேபால 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ந@-3 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

க- $சீவ.நா.1666.1 

 ேபா உலா	 ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) 5ன4 அல, ெதா3�த மால 

$சீவ.நா.1666.2 

 ஆதலா% அலர_!ைற.எ�.(அல_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆகா ஒழி;ேம 

அ28க% எ�� $சீவ.நா.1666.3 

 மா உலா	 மழல� ெசJவா� மட9கிளி ெமாழி4த அ�ேற $சீவ.நா.1666.4 

 எ�ன உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) பிணி� எ� நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

கவ,4த_ெப.எ�.(கவ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஈ,4 தா6னா� 

$சீவ.நா.1667.1 

 த�ன யாA	 பிணி7ேப� என� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மணி� ெச7பிA' 

$சீவ.நா.1667.2 

 ம�A	 மால ெகா3� அவA9! உ�� ஈ என� ெதா2 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1667.3 
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 அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) எ�ன ஒ8கி� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) அர&ற� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அKகினா' 

$சீவ.நா.1667.4 

 அKகி �� நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அந8க 

விலாசினி அ	 க O7பி7 $சீவ.நா.1668.1 

 பிணய% ந@*ட7 ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) தக அஃ ஏலா� 

�க	_ெப.(�க	_ெப.) ேநா9கM	 $சீவ.நா.1668.2 

 ணயி% ேதாக எ� ந8க9!� ெதா8க% ெதா37பா;	 ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

$சீவ.நா.1668.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

ம4 ந@ ்ஆயி	 ந@ேய% எ�றா' $சீவ.நா.1668.4 

 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) உறவா, ெபாறி ெசறி�த 

மா-பினேர $சீவ.நா.1669.1 

 எ�ன அFசினா� எ�� அவன ந9கா*! அஃ அ�� ேகாதா� $சீவ.நா.1669.2 

 இ�ன ெகா'கேய&! ஏலா எ�ன இல8! எயி&றினா' $சீவ.நா.1669.3 

 அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) அ�ன நடயினா' தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

வ4	 என ேந,4தா� $சீவ.நா.1669.4 

 !லிக	 ஆ,4த ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) தாமர அ�ன வ- க ந@*. 

$சீவ.நா.1670.1 

 ஒலிய% ஏ&றா� இஃ ஊ: வினயா% உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) )3மா% 

எ�ன $சீவ.நா.1670.2 

 இல ெகா' ப	 D- இள�லயா' ேபாகி9 கனக மால $சீவ.நா.1670.3 

 ெமலிய_!ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவ	பி நகி�றா' உ�;	 

வக ெதாட8கினா'_வி.�.(ெதாட8!_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1670.4 

 ந@, ெச� கா4த மணி_ெப.(மணி_ெப.) O4தள	 பாவ ந@-3 

அழகிய_ெப.அ.(அழ!_ெப.) $சீவ.நா.1671.1 
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 ஏ, ெச� சா4தி� க2ந@, விர 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) D9க' ேகா�த 

$சீவ.நா.1671.2 

 வா, ெச� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) தாமர வள அம வரயி� 

ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) அவி ந@, $சீவ.நா.1671.3 

 சீ, ெச� ேகாமகள� ேச,�தினா' சீத	 

ெச�யா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஒழி4தனேவ 

$சீவ.நா.1671.4 

 பJவ� த8க- பிற4 பனி ெபய,9!	 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) ஊ&ற 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1672.1 

 எJவ	_ெப.(எJவ	_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) பட 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

வி&!	_ெப.எ�.(வி%_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அமணியின� $சீவ.நா.1672.2 

 ெசJவ� Sலி% சி�தி69க7 ப*ட அதன� ேச,�தி7 பி�A	 $சீவ.நா.1672.3 

 மJவ% நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) !ழலா*! 

ம&�	 இவக' நா.னா' $சீவ.நா.1672.4 

 களிெச� ேகாசிக ந@, விழ9 க. மால ேம% ெதாட,4 கீ: $சீவ.நா.1673.1 

 நளி ெச� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) DFசல	 சயன	 ஆ9கி 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ந@, பிலி&�	 வா�9 $சீவ.நா.1673.2 

 !ளி, ெகா' சா4 ஆ&றி ெபா� ஆலவ*ட	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏ4தி வ @ச� 

$சீவ.நா.1673.3 

 சளிெகா' ச4தி� ெகா2F_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) 

ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) �2	 ெம2கினா' $சீவ.நா.1673.4 

 ெகா	ம ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �லயி% சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) !ளி, 

ெசயா ஆவி வா*ட $சீவ.நா.1674.1 
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 அ	 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மால �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

க6ய_ெப.அ.(கைம_ெப.) ந@, N	ப 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ந@._வி.எ�.(ந@3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1674.2 

 ெவ	ம மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) ெதா3�த விள8! 

மால $சீவ.நா.1674.3 

 ெபா	ம% ஓதி9!� தாேன ண ஆ	 5ண ஆயி&ேற $சீவ.நா.1674.4 

 வாசந@ல	 க2ந@, !வள பட சா&றி வ4 $சீவ.நா.1675.1 

 ஓசன9 க- உட;	 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- கனகமால 

$சீவ.நா.1675.2 

 தாசி H ஆக� தாம	 5ண ஆக� 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நாN' 

$சீவ.நா.1675.3 

 காசி% க%வி9 கடல9 கர க-டா, காள மாேர $சீவ.நா.1675.4 

 ெபா சர	 சலாக ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) 5க�றன, 

ர9! மா�	 $சீவ.நா.1676.1 

 வகண வில9! மா�	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) அம, ந@4 மா�	 $சீவ.நா.1676.2 

 கவி;' கர9! மா�	 கண 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) காK மா�	 $சீவ.நா.1676.3 

 வி6ய ம&� அவ,9!9 கா*ட வ @&� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) அவ	 

க&றா, $சீவ.நா.1676.4 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) உட� தட9கயா,க' ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) ேம% 

ெச�றேபா:தி% $சீவ.நா.1677.1 

 கா% இட9 கர9! மா�	 க இட� தி6; மா�	 $சீவ.நா.1677.2 

 வா% இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மறி;மா�	 

ம75_ெப.(ம75_ெப.) இட9 !ளி9! மா�	 $சீவ.நா.1677.3 
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 S% இட9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வாேற 

Rனி�தவ� ெகா37ப9 ெகா-டா, $சீவ.நா.1677.4 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத6� ேபா	 !Fசர	 

!றி�த_ெப.எ�.(!றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா	 $சீவ.நா.1678.1 

 க3 நட7 5ரவி7 ேபா	 கர7பற9 க&� 

�&றி_வி.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1678.2 

 இட� அறி4 இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வ 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) சில !4த	 ���	 

$சீவ.நா.1678.3 

 உட� அறி4 உ	பரா,9! உர7ப4 தகய, ஆனா, $சீவ.நா.1678.4 

 தான;' அ�றி நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தனி 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) ஒ&றி ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) $சீவ.நா.1679.1 

 தான ேம% ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:	 

ெவ�றியி% தள,த% இ�றி� $சீவ.நா.1679.2 

 தானய உட9!	 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேபா,� த9கினா, ம4த, எ�� 

$சீவ.நா.1679.3 

 தான E: ம�ன&! உ��தா, ம�னA	 தக எ�றா� $சீவ.நா.1679.4 

 மழெயா3 E:4 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) க' சிலயி� ந@9கி9 $சீவ.நா.1680.1 

 !ழ �க	_ெப.(�க	_ெப.) ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ந9க9 ேகால வி% 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வா8கி $சீவ.நா.1680.2 

 இழ பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இம7பி� எ�தி*3 எறி4 மி� 

தி6வேவ ேபா% $சீவ.நா.1680.3 

 விழ=� !மர, 59!� சா6ய விய�த, ஆனா, $சீவ.நா.1680.4 

 விசயேன விசய� வி% ேபா,9 கத	பேன �க� ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

ேபா,� $சீவ.நா.1681.1 
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 திச எலா	 வண9!	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ேபா,9! அ4தண� 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� நாம� $சீவ.நா.1681.2 

 அச= இலா� யான� ேத,7 ேபா,9! அலசேன அசல கீ,�தி $சீவ.நா.1681.3 

 வச இலா� 5ரவி� ேச� எ�� யாவ	 5கழ7 ப*டா, $சீவ.நா.1681.4 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) ஆ9க	 க-3 க- 

!ளி,4 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1682.1 

 ஏவலா� அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ஒ�ேறா இ பிற7 பாள� அ%லா,9! 

$சீவ.நா.1682.2 

 ஆவ அ�� இ�ன மா*சி அவன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) நிகள	 ெப� 

$சீவ.நா.1682.3 

 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ெச�தி3வ% வ%ேல காளய9 ெகாண,மி� எ�றா� 

$சீவ.நா.1682.4 

 க%வி;	 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ேபாM	 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) காள 

த�ன $சீவ.நா.1683.1 

 ஒ%லல� சிற ெச�கி�றா� எ�றவ� கதி&� 

ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1683.2 

 ப%சன	 ப64 நி&ப7 பா,�திப !மர� ேச,4தா� $சீவ.நா.1683.3 

 வி% வலா� ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ேவ� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இதன� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1683.4 

 5'_ெப.(5'_ெப.) �2 இறF)	 ேகா*37 ெபா களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

அனய ேதா�ற% $சீவ.நா.1684.1 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) �2 அ�றி வாA	 வ4 க Oட� 

த4தா�_வி.�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ.) $சீவ.நா.1684.2 

 க- �2 உட	பி% ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) 

காள க	மா� காேண� $சீவ.நா.1684.3 
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 ப- �2 உட&�	 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% பாவ 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) பால' எ�றா� $சீவ.நா.1684.4 

 �. ெக2 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

ெசா%ல_!ைற.எ�.(ெசா%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெமா� ெகா' 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ேத&றா�_வி.�.(ேத&�_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1685.1 

 வ.வம மன� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆக வா9! ஒ�றா ம��த ேலா3	 

$சீவ.நா.1685.2 

 த. )வ� ஒளி�	 ேவலா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) கயா% �� க ப&றி 

$சீவ.நா.1685.3 

 இ. �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) அனய ெசா%லா% இ&ெறன விள	5 கி�றா� 

$சீவ.நா.1685.4 

 Dவிய% ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� அனா' அனய 

ந8க $சீவ.நா.1686.1 

 காவிய	 க-ணி வ4 பிற�தM	 கணிக' ஈ-. $சீவ.நா.1686.2 

 �விய% தி6த% இ�றி� சாதக �றயி% ெச�தா, $சீவ.நா.1686.3 

 ஏவிய% சிலயினா�9ேக உ6ய' எ�� உர7ப ேந,4தா� $சீவ.நா.1686.4 

 வா, உலா	 �லயினா*!	 வ6சில� தட9க யா&!	 $சீவ.நா.1687.1 

 சீ, உலா	 ேகால	 ெச�தா, ெச7பினா, வவ ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.நா.1687.2 

 பா, எலா	 அறிய_!ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) படா �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) 

ஆ,7ப� த@ ேவ*3 $சீவ.நா.1687.3 

 ஏ, உலா	 ேகாத இ�ப� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ப!கி�றா� $சீவ.நா.1687.4 
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 ேமா*3 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) !	ப அ�ன �ல9 கடா9 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) ��த	_ெப.(��த	_ெப.) $சீவ.நா.1688.1 

 E*.ய ஓட ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) எA	 ேதா*. மா&றி $சீவ.நா.1688.2 

 ஆ*.ய சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) எ�A	 �க படா	 அழி� ெவ	ேபா, 

$சீவ.நா.1688.3 

 ஓ*டற ஓ*.7 ப4தா, உழ9கி இ*3 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1688.4 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மணி9 !ழ வி% 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒளி,4 ெபா� ஓல மி�ன 

$சீவ.நா.1689.1 

 வ-ண ேமகலக' ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஒலி7ப ��	 $சீவ.நா.1689.2 

 க-ணி;	 ப)	 ெபா� 

நாK	_ெப.எ�.(நாK_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கதி, �ல 5ட7ப9 

காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.1689.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 !மர� 

த�ெனா3_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ஆயிழ ஆ.னாேள $சீவ.நா.1689.4 

 �)ேத� வா6 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ப*டபி� �லக' எ�A	 

$சீவ.நா.1690.1 

 மா) அ� க4தி� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) மணி� 

ெதாட,9 ெகாN�தி வா'க- $சீவ.நா.1690.2 

 ஆ) அ� வயிர� ேதா*. Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) அணி4 அ�த� ெசJவா� 

$சீவ.நா.1690.3 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) அ� கவள	 ஆக9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேகா' ப*ட 

அ�ேற $சீவ.நா.1690.4 
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 ஒ75 இண தன9! இலாதா� உ�வர அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) �:கி� 

$சீவ.நா.1691.1 

 ெச75 இண அனய ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ேக: வன �ல ெபா ேச7ப9 

$சீவ.நா.1691.2 

 க&பக மர�த7 5%லி9 க விடா ஒழி4 காம� $சீவ.நா.1691.3 

 75ர= உமி2	 காம வ%லியி� ேதா&ற	 ஒ�தா' $சீவ.நா.1691.4 

 கா�=� ேவ*க த�னா% க8!M	 பகM	 வி'ளா� $சீவ.நா.1692.1 

 ேவ� ெவ�� அம4த ேதாளா� வி2�திர அ�த	 எ�� $சீவ.நா.1692.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) தி நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெதளி�தி*3 ஆ&ற 

$சீவ.நா.1692.3 

 வா� விடா' பகி இ*டா' மட9 கி'ள 

ம*3	_ெப.எ�.(ம*3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெசா%லா' 

$சீவ.நா.1692.4 

 திர இட9 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ�ன@, 

அ� உயி, ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�A	 

$சீவ.நா.1693.1 

 உர உட9 ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ஒளி நல	_ெப.(நல	_ெப.) Rக,4 நாN	 

$சீவ.நா.1693.2 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) உட மா,ப� அ8க- வகின� எ�ப 

மாேதா $சீவ.நா.1693.3 

 கர கட%_ெப.(கட%_ெப.) அனய தான9 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) 

காதலாேன $சீவ.நா.1693.4 

 வாளினா% மிட4த க-ணா' வ�ல� தட�' வகி� $சீவ.நா.1694.1 

 ேதாளினா% மிட4 5%லி� ெதா-ட வா� அ�த	 மா4தி9 $சீவ.நா.1694.2 
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 காள ெச%கி�ற நாN' க*.ய8 கார� �H, $சீவ.நா.1694.3 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) !சி&! உ&றா,9! 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) விள	ப% உ&ேற� 

$சீவ.நா.1694.4 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி 

இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ேபா% 

விடல9!� த	பி மாழா4 $சீவ.நா.1695.1 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மதி� E:�சி மி9கா� உ' உழி உண,த% ெச%லா� 

$சீவ.நா.1695.2 

 5'_ெப.(5'_ெப.) மதி� உட4த ேபா ெபாழி4 ம*3 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ந%நா*3 

$சீவ.நா.1695.3 

 உ'மதி வ4த_!ைற.எ�.(வ4�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நா. ஒளி நக, 

எ�தினாேன $சீவ.நா.1695.4 

 ெவ'ளி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மல9! ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

ஒமக' ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- பாவ $சீவ.நா.1696.1 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) இழ அவள9 ேக*பா� உ�வலி 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ8க- 

$சீவ.நா.1696.2 

 வ' இத:_ெப.(இத:_ெப.) ேகாத தாேன இ*ட ஓ, 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) த�ன9 $சீவ.நா.1696.3 

 ெகா'ள� தா�_த&.).(தா�_த&.).) �ரல% உ&�9 ேகாலம வ @ண 

ேகா-டா'_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1696.4 

 ஆடக� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ஆணி ஆ� ெந� வா,4 அனய R-ேகா% 

$சீவ.நா.1697.1 

 மாடக	 ெநா-3 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

மா�திர நிறய வ @9கி� $சீவ.நா.1697.2 
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 Eடக	 அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �� க� ெதா! 

விர%_ெப.(விர%_ெப.) ேச7ப எ&றி� $சீவ.நா.1697.3 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அல, ேகாத கீத	 ணிவினி% பா3கி�றா' 

$சீவ.நா.1697.4 

 இ�	 ம8!% ேபா அணியி� எ�� இன4 கயி� $சீவ.நா.1698.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல,க'_ெப.(மல,க'_ெப.) சி4வா, ந-ணா, ற4தா, 

$சீவ.நா.1698.2 

 ந-ணா, ற7ப நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வள;	 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

ற7ப9 $சீவ.நா.1698.3 

 க- ஓவா �� உற7ப� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) கழிேவேனா $சீவ.நா.1698.4 

 Dமால E.� ெபாற ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

R- ம8!% $சீவ.நா.1699.1 

 ஏமாரா எ�� இனவா, எ-ணா, ற4தா, $சீவ.நா.1699.2 

 எ-ணா, ற7ப இன வள;	 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ற7ப $சீவ.நா.1699.3 

 ம-ணா, ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- யிலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

ம'ேவேனா $சீவ.நா.1699.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஊத அ	 ம8!% ேநா	 எ�� D மால 

$சீவ.நா.1700.1 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஓ�)	 காதலா, 

Oடா, ற4தா, $சீவ.நா.1700.2 

 Oடா, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ற7ப9 ேகா% வள;	 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ற7ப� $சீவ.நா.1700.3 

 ேதாடா, D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க- யிலா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

ய,ேவேனா $சீவ.நா.1700.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) தக,�த அனய ேபா��	 ஊ3 எ6 �ள7ப ேபா��	 

$சீவ.நா.1701.1 
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 ேதா�� D இலவ� அ8க- ெதாக அணி% அனய ப8கா� $சீவ.நா.1701.2 

 கா�ற ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பFசி ஆ,4த ெம%லண யா: க ந@9கி� 

$சீவ.நா.1701.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) தய8!_வி.(தய8!_வி.) இண, ெப� ேகாத சி4தயி� 

ந@*.னாேள $சீவ.நா.1701.4 

 R-ணிய_ெப.எ�.(R-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ6ெயா3 

திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேநா9!ந, $சீவ.நா.1702.1 

 க- மன	_ெப.(மன	_ெப.) கவ&றிய காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெதா-ட வா� 

$சீவ.நா.1702.2 

 அ-ணல நின4 ெவ� யி,7ப ஆ� நல	_ெப.(நல	_ெப.) $சீவ.நா.1702.3 

 வ-ண�தி� ம28கி_வி.எ�.(ம28!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) க-ணி வா.னா' $சீவ.நா.1702.4 

 மி� தவ: மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மால 

மா,பன7 $சீவ.நா.1703.1 

 ெபா� தவ: இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல ெபா 5%M	 நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

$சீவ.நா.1703.2 

 எ�� ெகா% என நின4 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெசJவி;' $சீவ.நா.1703.3 

 ெச�றன� சீவக&! இளய ெச%வேன $சீவ.நா.1703.4 

 ஐ விலி� அகல_!ைற.எ�.(அக%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ8! அ. ெதா2 

இறFசினா&! $சீவ.நா.1704.1 

 ம வில ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா' ம4தன 

ம-3_வி.எ�.(ம'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேநா9கி9 

$சீவ.நா.1704.2 

 க விM	 கண;	 இ%லா9 காம� ேபா4 இ9க எ�ன $சீவ.நா.1704.3 
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 ெமா� ெவ%M	_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+உ	_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.!றி.) 

!தி_ெப.(!தி_ெப.) ேவலா� �வி% க- இறFசி 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1704.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க�	 ேநா9கா� தி�ல� 

தட�	 ேநா9கா� $சீவ.நா.1705.1 

 அ	 கதி,9 கலாப	 மி�A	 அணி அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) பர75	 

ேநா9கா� $சீவ.நா.1705.2 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணினா' 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) சீற.� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1705.3 

 எ8! உளா, அ.க' எ�னா இ�னண	 இய	பினாேன $சீவ.நா.1705.4 

 ெபாறி !லா�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� 

5-ணிய� ெபா�றினாேன% $சீவ.நா.1706.1 

 ெவறி !லா�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மால 

ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) வள ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1706.2 

 ெநறியினா% ேநா&ற% எ�ேறா ந@' எ6 5!த% ஒ�ேறா $சீவ.நா.1706.3 

 அறியெல� ெகா2ந� மா�4தா% அணி )ம4 இ7ப எ�றா� $சீவ.நா.1706.4 

 கா� தழ% கவர7 ப*ட க&பக மர�தி� க�றி $சீவ.நா.1707.1 

 ஆ� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வா. 

அ&5� த@ அழM' நி&ப $சீவ.நா.1707.2 

 வா� ெமாழி4 உர9க% உ&றா' வன!ழ% க&ற வ- தா,� $சீவ.நா.1707.3 

 ேதா� பிழி ளி9!	 க-ணி� )	5_ெப.()	5_ெப.) E: ெகா	பனாேள 

$சீவ.நா.1707.4 

 ம �க� அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாத மா&ற	 

ம4த&! உர7பா' $சீவ.நா.1708.1 
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 ெகாதி �க9 !தி_ெப.(!தி_ெப.) வ ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) !சிேலா ந	ம 

உ'ளா� $சீவ.நா.1708.2 

 விதி �க மண8க' எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @&� 

இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) உ�7ப $சீவ.நா.1708.3 

 மதி�க	 அறி;	_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ	_பட,.ஒ.) நாேம வா3வ 

எ�ன எ�றா' $சீவ.நா.1708.4 

 ேவ-.ய_ெப.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

எம9!_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+9!_ெகா.ேவ.) ேந6� வி% வலா� 

R	_தி6.(R	_��.ஒ.) ஐயனார9 $சீவ.நா.1709.1 

 கா-. எ�� உர7ப9 காள எ2ம;	 அ.ம ேநர $சீவ.நா.1709.2 

 மா-ட ஓ, விFச ஓதி மதி�க	 தவ4தி*டா' $சீவ.நா.1709.3 

 ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெப6	 அ�றி நின�ழி 

விள9கி&� அ�ேற $சீவ.நா.1709.4 

 ெபா&5ட அமளி அ8க- Dவண7 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ேமலா% 

$சீவ.நா.1710.1 

 க&பக மால ேவ�4 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) க 

ெச�வான $சீவ.நா.1710.2 

 �&பட9 க-3 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) ெகா' �க�த� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1710.3 

 வி& பட நிமி,4த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா� 

ெதா2 ெம� !ளி,4 நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1710.4 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) விFசய� ேதெமாழி 

மா&றM	 $சீவ.நா.1711.1 

 மய% ெநFெசா3 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி, தா6னா� $சீவ.நா.1711.2 

 ெபா�ய அ�மயி� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கழலா� அ.9! $சீவ.நா.1711.3 



480 

 

 எ�ேக� அளா� எ�� இறFசினா� $சீவ.நா.1711.4 

 ம9க மால;	 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி, சா4த�	 $சீவ.நா.1712.1 

 59க�) ஆ,4த ெபா� வாN	 )6க;	 $சீவ.நா.1712.2 

 க7பி� நான�	 காம,_ெப.(காம,_ெப.) கல8கN	 $சீவ.நா.1712.3 

 பதி9க- த	 என7 பாவ;	 ஏவினா' $சீவ.நா.1712.4 

 மணியி� ேம% 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ேபா,� அ�ன மா9கதி, $சீவ.நா.1713.1 

 ணிய வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ள8! ஒளி 

ேமனிய� $சீவ.நா.1713.2 

 பணியி� ப% கல	_ெப.(கல	_ெப.) தா8!5 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� $சீவ.நா.1713.3 

 அணிெச� ேகாத அ	 காமினி ஓதினா' $சீவ.நா.1713.4 

 சா4தினா% ெம2கி� தட மாமல, $சீவ.நா.1714.1 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாம8க' நா&றி 

அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க $சீவ.நா.1714.2 

 ஏ4தி இ*3 இளயாெரா3 ந@8கினா' $சீவ.நா.1714.3 

 கா4தி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உK	 க&பக9 ேகாதேய $சீவ.நா.1714.4 

 Hம	 ஆ,4த கி% அண7 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ேம% $சீவ.நா.1715.1 

 காம� த	பியி� காள கிட4தபி� $சீவ.நா.1715.2 

 ஏம மா5ர� இ*ட ஓ, மா ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) $சீவ.நா.1715.3 

 நாம ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ஒளி ந4தன எ�பேவ $சீவ.நா.1715.4 

 மி�A	 DK	 மிளி, கதி, ஆர�	 $சீவ.நா.1716.1 

 ெபா�A	 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, க&பக7 Dமர	 

$சீவ.நா.1716.2 

 அ�ன காள அம, யி% ேதறினா� $சீவ.நா.1716.3 
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 ம�A	 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) )ட, மா9க% இவ,4தேத $சீவ.நா.1716.4 

 ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா� ெந.ய க-ணா' 

ெச%க_விய8.வி.�.(ெச%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என வி39க7 ப*ட 

$சீவ.நா.1717.1 

 ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) தட9க 

வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) இ�தM	 விசய� எ�பா� $சீவ.நா.1717.2 

 கயவா	 சிலயினான9 க-3 வ4 அ! ேச,4தா� $சீவ.நா.1717.3 

 பயவா�7 பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) பாவய,9! அமி,த	 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1717.4 

 ெத�வேம கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ&.) தி ஒளி 

கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� $சீவ.நா.1718.1 

 ஐய ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) யார எ�றா&! 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) உர ெகாடா வி*டா� 

$சீவ.நா.1718.2 

 பயேவ ெபய,4 ேபாகி7 பனிமல,9 ேகாத மா,பி� $சீவ.நா.1718.3 

 மய% அ	 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபாM	 ம�ன&! இதன� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1718.4 

 ச4தன9 களி;	 D=	 தமனிய9 !ட�' ந@	 $சீவ.நா.1719.1 

 ெக4த	 நா� அகிM	 ��9 கிள, ஒளி விள9!	 ஏ4தி $சீவ.நா.1719.2 

 அ4தி% வி% பயி&�	 தான	 வழி பட ஆ8!� ெச�றா' $சீவ.நா.1719.3 

 ம4திர மட4த அ�னா' வ)4த6 வ4 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1719.4 

 ஆ, அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) ேச9க 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெவ� நில� அ.க' தாேம 

$சீவ.நா.1720.1 
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 ந@6தி� கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ� ெகா% எ�� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) நின4 ேபாகி� $சீவ.நா.1720.2 

 ேச, ண கழற� ெச�ேற� ெச%விேயா3 ஆ8!9 க-ேட� $சீவ.நா.1720.3 

 ேபா, பல கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவேலா� மாய	 

ெகா% ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ�றா' 

$சீவ.நா.1720.4 

 கண க. க-ணி ெசா%ல9 காணிய யாA	 ெச�ேற� $சீவ.நா.1721.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இல8! ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� வவா' ேகடக 

ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) வ�த $சீவ.நா.1721.2 

 இண க. சீய	 அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) இளம;	 

வன75	 ஏ	 $சீவ.நா.1721.3 

 ண அம வ.=	 ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�ெபாறி ஒ&றி9 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1721.4 

 ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

ெந.ய ெச8க- ந@லமா�� )64த !Fசி7 $சீவ.நா.1722.1 

 D-ட_ெப.எ�.(D-_வி.+*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, 

ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேமனி7_ெப.(ேமனி_ெப.+7_ஒ&.) 

ெபா� உர� இ*ட ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1722.2 

 கா-த! காதி% தா:4த_ெப.எ�.(தா:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

!-டல	 !வள7 ப4தா, $சீவ.நா.1722.3 

 ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) தக அழக� யா, ெகா% 

அறியல�_வி.�.(அறி_வி.+அ%_எதி,.ம.+அ�_பட,.ஒ.) அவன எ�றா� 

$சீவ.நா.1722.4 

 இன� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ� ேபாM	 

எ�:_ெப.(எ�:_ெப.) வலி உர�த மா&ற	 $சீவ.நா.1723.1 
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 மன� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மகி:4 

ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ம4த� ந4த*டேன ஆ	 

$சீவ.நா.1723.2 

 5ன� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) 

அனாளா% ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) உர 

ெப&�_வி.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1723.3 

 என� தவிரா ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ8! 

எ�தின'_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) எ�ப அ�ேற 

$சீவ.நா.1723.4 

 க�கி% ெபா.�த ெவ�ேயா� கடலிட நட7பேத ேபா% $சீவ.நா.1724.1 

 தி�க	 )டர ேநா9கி� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேச,4தா� $சீவ.நா.1724.2 

 தமன அ6தி� க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தனFசய� ேபால� த	பி $சீவ.நா.1724.3 

 திமல,� தட9க O7பி� ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) ெதா2 வ @:4தா� 

$சீவ.நா.1724.4 

 தாமர� தட9க O7பி� தா'_ெப.(தா'_ெப.) �த% 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த	பி $சீவ.நா.1725.1 

 தாமர� தட�த ஒ�தா� தமயA	 பதி ஒ�தா� $சீவ.நா.1725.2 

 தாமர9 !ண�தினான �	 �ற த2வி9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1725.3 

 தாமர� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கணாA	 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உ� ப6= 

த@,4தா� $சீவ.நா.1725.4 

 எ� உ� நிலம ஓரா எ6 உ� தளி6� வா.7 $சீவ.நா.1726.1 

 ெபா� உ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க�றி7 ேபாயின @, ெபாறி இலாேத� 

$சீவ.நா.1726.2 



484 

 

 �� உற இதன ஓேர� �67 ேப, ஒ9க% எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.1726.3 

 பி� உ� ப6= ெச�ேத� ேபதேய� கவல% எ�றா� $சீவ.நா.1726.4 

 ஆ9க�	 ேக3	 உ&ற@, அ.கேள அ%^, ேமல7 $சீவ.நா.1727.1 

 D9 !லா	 அல8க% மால7 5'_ெப.(5'_ெப.) ெகா.யா&!	 உ-ேட 

$சீவ.நா.1727.2 

 வ @9! வா, �லயினா, ேபா% ெவ� உயி,� உகி நய $சீவ.நா.1727.3 

 ேநா9கின @, எ�ன எ�றா� Rதி அழ% !*ட	 ஒ7பா� $சீவ.நா.1727.4 

 !ரவர7 ேபண% இ�றி9 !றி75_ெப.(!றி75_ெப.) இக4 ஆய 

பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) $சீவ.நா.1728.1 

 தரவ4த பய�தினா% இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) தாமர7 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ந@8கி7 $சீவ.நா.1728.2 

 பவ4 �ப	 உ&ேற� பாவிேய� எ�� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$சீவ.நா.1728.3 

 திவ. மிசயி� வ�� சில	ப ெநா4 அ2தி*டாேன $சீவ.நா.1728.4 

 ப64 அ2கி�ற த	பி ப8கய	 அனய ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) 

க-_ெப.(க-_ெப.) $சீவ.நா.1729.1 

 ெபா45 ட� ேவ-டா 5ல	5த% காள எ�� $சீவ.நா.1729.2 

 ம4 அனா' உற;	 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) ம3� உட� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59கா� $சீவ.நா.1729.3 

 அ4ததி9 க&பினாள அ. பணி4 அவA	 க-டா� $சீவ.நா.1729.4 

 ெகா2நன9 !றி7பினாேல !மர� யா, எ�� ேநா9க9 $சீவ.நா.1730.1 

 க2மிய க&பினா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ம�ன� ஐய� எ�ன 

$சீவ.நா.1730.2 
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 எ2ம;	 ெப�க_விய8.வி.�.(ெப�_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) இ�ன 

இள8கிள� )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) எ�றா' $சீவ.நா.1730.3 

 ெகா2 மல,� தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- ெசJவா�9 !வி�ல9 

ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனாேள $சீவ.நா.1730.4 

 !டவர அனய மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) !8!ம	 

எ2தி9_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+9_ஒ&.) ேகால 

$சீவ.நா.1731.1 

 வடவர வர� சாதி வா% ஒளி 

கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப	 D- $சீவ.நா.1731.2 

 தடவர மா,பி� மி�ன த	பிேயா3 அமி,த	 உ-டா� $சீவ.நா.1731.3 

 பட அர= அ%!லாN	 பா�மயா% வி4 ெச�தா' $சீவ.நா.1731.4 

 வி4 அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற� த	பி;	 தாA	 

ேவறா $சீவ.நா.1732.1 

 இ4ழி எ�ன9 காண உ&றத எவ� ெகா% எ�� $சீவ.நா.1732.2 

 ெபா4தினா, ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 5ர வி3� உரேமா எ�ன9 $சீவ.நா.1732.3 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) 

க-_ெப.(க-_ெப.) ப4தா,9 காள ஈ உர9கி�றாேன $சீவ.நா.1732.4 

 5- உமி: !தி_ெப.(!தி_ெப.) ேபா,�த ெபா கள	 ேபா�� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1733.1 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 கதி	 அ�த	_ெப.(அ�த	_ெப.) அட4 

ெசJவா� ெகா' அ4தி� $சீவ.நா.1733.2 

 - என9 கள�தி� ந@8கி� ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நக,7 5ற�� 

ெதா9ேக $சீவ.நா.1733.3 

 எ-Kமி� ெச�வ எ�றா� ப�க� எ6;	 ேவலா� $சீவ.நா.1733.4 
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 மி� என மிளி	 ப	D- 5�திேச� ெவ!-3 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1734.1 

 க% நவி% ேதாளினான9 கா-கேல	 ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

இ�ேன $சீவ.நா.1734.2 

 ம�னன வாளினாேல வானக	 கா*. �H, $சீவ.நா.1734.3 

 த�ன;	 சவ*.7 ேபாகி� சாமிய� சா,	 எ�றா� $சீவ.நா.1734.4 

 சிலெயா3 திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ேதவ மாத�த� எ�பா� 

$சீவ.நா.1735.1 

 மல உட உமி� சீறி மா&றல� உயிர உ-ட% $சீவ.நா.1735.2 

 இல உட9 க-ணிய,ீ9! இஃ எளி ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

!சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) உ-ம $சீவ.நா.1735.3 

 உலவிேனா3 இ�ம ஆரா�4 ஒ�7பேத ணிமி� எ�றா� $சீவ.நா.1735.4 

 பJவ�7 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) பதி ேபா% திறலினா&!� 

$சீவ.நா.1736.1 

 ெதJவர9 கிழ8கிேனா3	 தி��_வி.எ�.(தி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ெசா�னவாேற $சீவ.நா.1736.2 

 எJவ�த� தணி�	 எ�றா� சீத�த� எ�னேலா3	 $சீவ.நா.1736.3 

 மJவ% அ	 மண4த_ெப.எ�.(மண_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) ப�க� இதன� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1736.4 

 ந	பி ந4த*ட� ேக*க ந8க*!9 !ரவ, உ'ளா, $சீவ.நா.1737.1 

 த	 ப6= அக&றி ஓ	பி ந@,9 கட�_ெப.(கட�_ெப.) மர5_ெப.(மர5_ெப.) தா8! 

இ9_)*.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) $சீவ.நா.1737.2 

 க	ப	 ெச� ப6= ந@8கி9 க&பி7பா,9! உவ,�� ெசா%லா, $சீவ.நா.1737.3 
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 இ	ப, இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஒ7பா�9! 

எ�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) உர7ப எ�றா� $சீவ.நா.1737.4 

 ஓ	 பட சா&ற% பால உ'ளவ,9! 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1738.1 

 ஆ	 5ட எ�க- இ%ல அ8க எ� க-களாக� $சீவ.நா.1738.2 

 ேத	 ப3 தாUன @,9!	 ெச%வ&!	 ெச�வ ெச�ேத� $சீவ.நா.1738.3 

 கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) அ3 கா*3� த@யி� கன�� உட� 

எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�ேற� $சீவ.நா.1738.4 

 ேகா*3 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) !ழவி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) அ�ன எயி&�9 ேகாேள $சீவ.நா.1739.1 

 ேவ*ட ஓ, சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ8கயி� இன�தி� 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1739.2 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) பட எ24 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

எ�A	 ஆ8க- $சீவ.நா.1739.3 

 பா*.ன ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) எ8க' ப6= அற7 பா.னாேன 

$சீவ.நா.1739.4 

 வவ,_வி.�.(வா_வி.+J_இ.இ.கா.+அ,_பட,.ப�.) ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

ேக'வ, இ�ேன வா'_ெப.(வா'_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) பசல 

த@ர_!ைற.எ�.(த@,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1740.1 

 உகி ந4 உட�� �� க வள உக 

ெமலிய_!ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவ-டா $சீவ.நா.1740.2 

 அவி �	 மத�த யான அதி,4ழி9 கா, எ�� எ-ணி� $சீவ.நா.1740.3 

 ெத6வில ேபத �%ல D�தன ெதளி இ எ�றா� $சீவ.நா.1740.4 

 பா*.ன9 ேக*டேலா3	 பழ	 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ந*5	 ஆேம $சீவ.நா.1741.1 
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 ஓ*.;	 ேகா�	 அ�ேற ந	பி தா�_த&.).(தா�_த&.).) உ-ம ெப&றா% 

$சீவ.நா.1741.2 

 நா*.ட	 பர4 ேபாகி நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

நா8க' எ�னா $சீவ.நா.1741.3 

 ஈ*ட�	 ேவ�	 ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இல75ர 

கிள�தி*ேடேம $சீவ.நா.1741.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாதி கிலி� 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மF) E: 

வரக' நா. $சீவ.நா.1742.1 

 அணி நக, யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மால த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

மனய� ேச,4ேத� $சீவ.நா.1742.2 

 ண மல,9 க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) ஊ:�� ெசா6வ ேபா% 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ��க $சீவ.நா.1742.3 

 அணி வள நல�ேதா3 ஏக அ8ஙன	 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) நவா' 

$சீவ.நா.1742.4 

 எ�ன9 க-3 அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) ஆ9க ஐய,9! எ�� 

அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) ந@8க7 $சீவ.நா.1743.1 

 ெபா�ன9 க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அனய 

சாயலவ, 564 அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) ஏ4த� $சீவ.நா.1743.2 

 �னி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

மFஞ� ேதா&ற	 ேபா% இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந8க $சீவ.நா.1743.3 

 பி�ன நா'_ெப.(நா'_ெப.) !வள ந@, வ @: ெப&றிய 

க-ண'_!றி.வி.�.(க-_ெப.+அ'_பட,.ஒ.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1743.4 

 அ.கள இ�றி ந@ேர உ-ண=	 வ%^, ஆன@, $சீவ.நா.1744.1 
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 க.யி, ந@, ஐயன @ேர என9 கசி4 உகி9 கா� ெபா� $சீவ.நா.1744.2 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) க' ஆ,4த வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) !ழ4 

மாநில� வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1744.3 

 ெபட மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) சயலா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேப க-3 ஆ8! 

மீ-ேட� $சீவ.நா.1744.4 

 ெச%வன இ�� நா.� ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) ெதா2த% ஒ�ேறா 

$சீவ.நா.1745.1 

 அ%ல இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) 

ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவ&�ல! அடத% ஒ�ேறா 

$சீவ.நா.1745.2 

 எ%ல இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) இர-.� ஒ�ற இ7பக% �.7ப% 

எ�னா $சீவ.நா.1745.3 

 ம%லிக9 ேகாத ஐ	 பா% மலமக' மனய� ேச,4ேத� $சீவ.நா.1745.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலி வ @ண ப-ணி மா-ட ேகா% தடவ 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $சீவ.நா.1746.1 

 அணி�ல� தட�தி� ஒ&றி ெவ7பரா% த*ப	 மா&றி7 $சீவ.நா.1746.2 

 பிண மல,9 ேகாத கீத	 பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ெப6	 ேப&� $சீவ.நா.1746.3 

 இண மல,9 க-ணி9! ஒJவா இளி வ கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) $சீவ.நா.1746.4 

 ெசா%லிய_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�ன ேநா9கி� 

ள8க% R	_தி6.(R	_��.ஒ.) அ.க' பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) $சீவ.நா.1747.1 

 5%ல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 5ண,7ப% எ�� ெபா2 ேபா�7 ப*ட 

பி�ற $சீவ.நா.1747.2 

 எ% இ'_ெப.(இ'_ெப.) விFச ஓதி இJவழி இ3வி�தி*டா' 

$சீவ.நா.1747.3 
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 ெசா%Mமி� அ.க' ந@	 ேபா4தவா� என9!	 எ�றா� $சீவ.நா.1747.4 

 தாதயா, உவ7ப� ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

தா: க�சி% பிணி75-3 ஐய $சீவ.நா.1748.1 

 ேபாதரா நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% 

ேபா,75லி9 !ழா�தி� சீறி9 $சீவ.நா.1748.2 

 காத%_ெப.(காத%_ெப.) ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) க இல8! எஃக	 ஏ4தி� $சீவ.நா.1748.3 

 சாதேல 564 ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

த�ம அ4 நக6% க-ேட� $சீவ.நா.1748.4 

 க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� நி�ன9 கா-ெப�-

வி.�.(கா-_வி.+7_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) கவர உல	பி7 ப%கா% 

$சீவ.நா.1749.1 

 வி-3=	 உடய வாலி� ெவ.�ரா� ெவ!-3 ேநா9கா $சீவ.நா.1749.2 

 எ- திசேயா	 எ'க9 !Fசர	 இ6ய7 

பா;	_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1749.3 

 ஒ-திற% சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) அ�ன கத: ஒளி உட&சி க-ேட� 

$சீவ.நா.1749.4 

 சின	_ெப.(சின	_ெப.) தல7 ெப9கி� த@9 ேகா' உ�7பின� )9கி� 

த@7ேபா% $சீவ.நா.1750.1 

 அன�� நி%லாத க-ணா% நி��தின ெசவியி&றாகி $சீவ.நா.1750.2 

 �ன	 5க அட9கி7 பி� ேபா4 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) பா�வா� அம4த 

$சீவ.நா.1750.3 

 இன	_ெப.(இன	_ெப.) தல7 5லிேயா3 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேதாழ, 

நி�னிட�தி% க-ேட� $சீவ.நா.1750.4 

 Oட ந@, நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெப&றி க-3 

இ7பா% ேநா9!ேவ&! ஓ, $சீவ.நா.1751.1 
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 ேகடக	 வாெளா3 ஏ4தி9 ெக3க இ4 நகர	 எ�னா $சீவ.நா.1751.2 

 மாட�தி� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மல மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

த�ம க-ேட $சீவ.நா.1751.3 

 ஆடவ,9! உ2வ ஒ7பா� அFசிேன� அத�க- எ�றா� $சீவ.நா.1751.4 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) இட, வி37ப வா:வி� சாதேல ெப6 

ந��_ெப.(ந��_ெப.) எ�� $சீவ.நா.1752.1 

 எ-ணிேன� நம,க' வ @;	 இய%பினா� ெந8க7 ப*39 $சீவ.நா.1752.2 

 க-ணி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ.) இய9க� த�ன� சி4தி�ேத� 

கட='_ெப.(கட='_ெப.) 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1752.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) வ4 அ28க� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ8! எ�ன9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா4தா� 

$சீவ.நா.1752.4 

 ம4திர	 ���	 த4 வானவ� வி37ப� ெச%ேவ&! $சீவ.நா.1753.1 

 இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) திவி% 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இன மழ9 !ழா�தி� 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.1753.2 

 ெகா4தழ% கா*3� த@யா% வள75-ட !ழா�த ேநா9கி� $சீவ.நா.1753.3 

 சி4தி�9 கவ�� நி&ப� திமழ 

ெபாழி4த_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1753.4 

 ெவ% களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) விரெவா3 வன�தி� ஏகி7 

$சீவ.நா.1754.1 

 ப%லவ ேதய	 ந-ணி� தனபதி எ�A	 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

$சீவ.நா.1754.2 
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 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) வன75டய ேதவி திேலா�தம 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	பி $சீவ.நா.1754.3 

 ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ம&� உேலாக பால� திமக' பம எ�பா' 

$சீவ.நா.1754.4 

 அ6!ர% ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) நாம� அர= 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) க.�த ஆக� $சீவ.நா.1755.1 

 திவிழ அவள� த@,�ேத� த@,விலா ந-5 ேவ-.7 $சீவ.நா.1755.2 

 ெபா களி யான ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 5ன இழ அவள� த4தா� 

$சீவ.நா.1755.3 

 இ மதி கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இரா7 ெபா2தி% ேபா4ேத� 

$சீவ.நா.1755.4 

 வாவி7 5'_ெப.(5'_ெப.) நடயினாள வFசி�� த9க நா*ட $சீவ.நா.1756.1 

 ேமவி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) காண% உ&�� சா,தM	 இ7ப, 

உ'ளா� $சீவ.நா.1756.2 

 Hவி7 ெபா� மாட �H,� )ப�திர� எ�ன9 க-ேட $சீவ.நா.1756.3 

 ஆவி9 க- அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) ேபால அளவளா� அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) 

ப*டா� $சீவ.நா.1756.4 

 ப- அம ேத6� ஏறி அவெனா3 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) ேபாகி $சீவ.நா.1757.1 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) உய, ெச	ெபா� மாட� இழி4 அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) 

விள8க7 59ேக� $சீவ.நா.1757.2 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நிலா ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

�ல� தட	_ெப.(தட	_ெப.) கணாள $சீவ.நா.1757.3 
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 ம-_ெப.(ம-_ெப.) எலா	 ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மகி:�சியி� மகி:4 

த4தா� $சீவ.நா.1757.4 

 அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வழி இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பி� அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) இ% 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1758.1 

 இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வழி நா3 கா-பா� வதM	 இறவ� க-ேட 

$சீவ.நா.1758.2 

 ெசJ_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வழிபாட, ஆகி� சில� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) 

சி�வ,_ெப.(சி�வ,_ெப.) க&ப_!ைற.எ�.(க%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1758.3 

 ம வழி ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணாள� த4தன� மதல எ�றா� 

$சீவ.நா.1758.4 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) உழ4 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

த	பிய உணர9 Oறி� $சீவ.நா.1759.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உழ4 அர&�	 தாரா� !ரவர� சி4தி�தா&! 

$சீவ.நா.1759.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இழி4தா8!9 க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) மா,பக	 

நன7ப9 கயா% $சீவ.நா.1759.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உமி:4 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேவலா� ஒ&றி 

ம&� இதன� ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1759.4 

 ந-ெபா3 ெப-.,_ெப.(ெப-3_ெப.+இ,_பட,.ப�.) ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) 

யாவ;	 ந-ண% ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1760.2 
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 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஆவ ஐயா உட� பிற75 

ஆ9க% ஆகா $சீவ.நா.1760.3 

 எ	பிய ஈ8!7 ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) எ� 

என9! அ6ய எ�றா� $சீவ.நா.1760.4 

 ேதனி% பா% என� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) த	பிேயா3 $சீவ.நா.1761.1 

 ஆனிய	 பல கழிய_!ைற.எ�.(கழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆயிட 

$சீவ.நா.1761.2 

 ேவனி%_ெப.(ேவனி%_ெப.) !�� என� ேதாழ, ெவ4 ெம� $சீவ.நா.1761.3 

 ஊனி� நகி�றா, ெச�வ உ�னினா, $சீவ.நா.1761.4 

 நா3மி� இனி நா8க' ெச�வ எ�� $சீவ.நா.1762.1 

 ஈ.னா% இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நா%வ	 

$சீவ.நா.1762.2 

 ஆ3	 மFஞ அ	 சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) த�த ெம� $சீவ.நா.1762.3 

 வாட% ஒ�றில' வFச	 ஆ	 ெகாேலா $சீவ.நா.1762.4 

 க'ள	 உ-3 எனி% கா-3	 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) என $சீவ.நா.1763.1 

 ெம'ள எ�தினா, வினவ9 Oறினா' $சீவ.நா.1763.2 

 வ'ள&! உ&ற	 மற4த_ெப.எ�.(மற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ண�	 $சீவ.நா.1763.3 

 ெவ'ளி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மல ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

பாவேய $சீவ.நா.1763.4 

 ம&� அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ெசா%ல9 ேக*ட 

ம4த,க' $சீவ.நா.1764.1 

 இ&ற த	 உயி, இய%பி� ேப,� அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.1764.2 
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 ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா4த6� ெப6 ெம� 

!ளி,4 $சீவ.நா.1764.3 

 அ&ற	 அ�மயி� அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) ந@8கினா, $சீவ.நா.1764.4 

 திவி� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) சீற.� 

சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) $சீவ.நா.1765.1 

 உவ9 !Fசிவா� உ��தி ஒ� என $சீவ.நா.1765.2 

 உ!	 உ'ள�தி� உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) வ @8கினா, $சீவ.நா.1765.3 

 ப! காதலி� பா. ஆ.னா, $சீவ.நா.1765.4 

 ப� அரவ� திர சி4திய_ெப.எ�.(சி4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப%கதி, 

$சீவ.நா.1766.1 

 ெமா�� எ6 நி�தில	 வ�த அன ப%லின' $சீவ.நா.1766.2 

 இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) திவி� உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ெதா2தா, 

தம $சீவ.நா.1766.3 

 எ�ய	 ெக3	 எ�� இன 

ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1766.4 

 ஐயன யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) எ�வ	 ஆயிழ 

$சீவ.நா.1767.1 

 ெநா�தி� உர ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) உ-3 எனி� ெநா� என 

$சீவ.நா.1767.2 

 ம எ2� ஊசியி� மா-ட ஓ, ேதா*.ட9 $சீவ.நா.1767.3 

 க வள, ேகாத கர4 எ2�தி*டா' $சீவ.நா.1767.4 

 ஆ8! உ9கா, அர9! இ*3 அத� மீ மிச7 $சீவ.நா.1768.1 

 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !ழயா% ெபாறி ஒ&�5 ந@*ட� $சீவ.நா.1768.2 

 ேத	 !ழலா' ெதா2தா' திச 

ெச%க_விய8.வி.�.(ெச%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என7 $சீவ.நா.1768.3 



496 

 

 பா8க, அ8!7 பட,!&றன, அ�ேற $சீவ.நா.1768.4 

 ேவ4 இ6ய9 கண வி�திய_ெப.எ�.(வி��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சில9 $சீவ.நா.1769.1 

 கா�4 இ69!	 5வ9 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) க-ணிய, $சீவ.நா.1769.2 

 ஆ�4 அ69!	 நறவ	 மல, மாலய $சீவ.நா.1769.3 

 ேவ�4 அ69!	 மிஞV� ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வி3�தா' $சீவ.நா.1769.4 

 அல8! ெவ-மதி ஐ7பசி அடய அ7பகேல $சீவ.நா.1770.1 

 நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஓ8கின நிர	பின 5க,_ெப.(5க,_ெப.) )ழி உடய $சீவ.நா.1770.2 

 உல	பி �� இதா'கN	 உமி:வன ேபா%வ $சீவ.நா.1770.3 

 வில8! பா�வன வி3கண வில9!வ கலிமா $சீவ.நா.1770.4 

 அ'ள%_ெப.(அ'ள%_ெப.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அமண% 

5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) அவர7 ப.A	 $சீவ.நா.1771.1 

 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) ேபா% ெச%வ உர� அச= இ%லன அம' 

$சீவ.நா.1771.2 

 ெகா'ளி_ெப.(ெகா'ளி_ெப.) ம-.ல	 ேபா% ெகா.பட� தி64தி3வ 

$சீவ.நா.1771.3 

 ெவ'ளி மா% வர� தா:வதி% ேம	பட7 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1771.4 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐF c&றின இபதி� �ரணிய ெதாகய $சீவ.நா.1772.1 

 வ @ர,_ெப.(வ @ர,_ெப.) ஏறின விள8! ஒளி7 ப9கர அம4த $சீவ.நா.1772.2 

 தா	 5*.M	 அர&�வ சாமர 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1772.3 

 ஓ	 O.ன ம'ள	 ஒலி� எ24தனேர $சீவ.நா.1772.4 
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 வ.�த ேபா�ெதா3 வ� ெசல%_ெதா.ெப.(ெச%_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

அ�தி6 $சீவ.நா.1773.1 

 க3�த ஒ*டக	 கா% ெச%வ யாவ;	 $சீவ.நா.1773.2 

 ெநா.7பி� மா�திர S&� வி% ஏ!வ $சீவ.நா.1773.3 

 எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப-ட	 இய4 உட� 

எ�பேவ $சீவ.நா.1773.4 

 ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) வி&பன ப8கிளி ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நிற� 

$சீவ.நா.1774.1 

 ஆM	 மா பவள9 !ள	5 

ஆ,4தன_வி.�.(ஆ,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.1774.2 

 காலி� ெநா�யன க- ெவௗ= கா*சிய $சீவ.நா.1774.3 

 நா%! ப-ணின, நா%வ	 ஏறினா, $சீவ.நா.1774.4 

 நாN	 5'N	 நய�த! ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நில9 $சீவ.நா.1775.1 

 ேகாN	 ஓர;	 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நிமி�த�	 $சீவ.நா.1775.2 

 ஆN	 மா4த6� ஆ�4 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆயிட� 

$சீவ.நா.1775.3 

 தாளி� ஊ9!5 சா�ெதா3 எ24தேவ $சீவ.நா.1775.4 

 பற;	 ச8!	 பர4 ஒலி� ஆ,� எழ_!ைற.எ�.(எ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1776.1 

 உற ெகா' வாளிேனா3 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) )ட,ேவ% மின� 

$சீவ.நா.1776.2 

 சிற அழி4த_ெப.எ�.(அழி_வி.+4�_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, ெச	5ன% ேபா�� 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.1776.3 
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 அற கட%_ெப.(கட%_ெப.) பட ஆ,7ெபா3 எ24தேவ $சீவ.நா.1776.4 

 கா��த_ெப.எ�.(கா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச4ெநலி� தா: கதி, 

ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ேம% $சீவ.நா.1777.1 

 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �%லயி� ேபா ெபாழி4 உக 

$சீவ.நா.1777.2 

 ந@�த ந@, வய%_ெப.(வய%_ெப.) அ�ன�	 நார;	 $சீவ.நா.1777.3 

 ஏ�த% சா% �3 ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

இ64தேவ $சீவ.நா.1777.4 

 அள! ேசவெலா3 ஆ. அ	 கா�9!ல $சீவ.நா.1778.1 

 மிள! வா, ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ஊச%_ெப.(ஊச%_ெப.) 

வி75_ெப.(வி75_ெப.) உYஉ	 $சீவ.நா.1778.2 

 )ள! வா, ெசவி� H8!க9 !Fசர	 $சீவ.நா.1778.3 

 இள! கா3_ெப.(கா3_ெப.) இளக7 ப6 ெகா-டேவ $சீவ.நா.1778.4 

 அவி9 !�ற�	 ஐவன� சாரM	 $சீவ.நா.1779.1 

 !வி_ெப.(!வி_ெப.) ஆ,� எ2 ெகா� 5ன9 கான�	 $சீவ.நா.1779.2 

 திவி% த@,4தவ, ேதய�	 ேத,4 ேபா� $சீவ.நா.1779.3 

 மவி மாதவ, ப'ளி;' வி*டேத $சீவ.நா.1779.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) யி% 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

!யி%_ெப.(!யி%_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அகவி 

$சீவ.நா.1780.1 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) ம வி*3 வி6 ேபா பல ெபாளி9 $சீவ.நா.1780.2 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) தளி, ேவ�4 சின 

தா:4 நன ஆ,4 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) $சீவ.நா.1780.3 
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 உ-3 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) இமயவ,க' உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

உ�வேவ $சீவ.நா.1780.4 

 காவி க2ந@, !வள ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) க.9 கமல	 $சீவ.நா.1781.1 

 Hவி மட நார ண அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) பயி% � மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

$சீவ.நா.1781.2 

 ேமவி உற வ-.ெனா3 ம%கி விழதகய $சீவ.நா.1781.3 

 வாவிெயா3 காவி� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) பதி ெகா-டா, $சீவ.நா.1781.4 

 ஐய, உற ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) ஆ-3 அழக, காண� 

$சீவ.நா.1782.1 

 ெச� கழல, தார, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) எ8!	 தி6கி�றா, 

$சீவ.நா.1782.2 

 ெகா�தகய D	 ெபா	ப,9 !ளி	 மர7 பலக $சீவ.நா.1782.3 

 ெச�யவளி� சிறி மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேசயவள9 

க-டா, $சீவ.நா.1782.4 

 அ4 R- கி% க% அர�த	 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) அ வ�த� 

$சீவ.நா.1783.1 

 ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) R- கி% உ�த6ய	 5த4 )வ% 

வ�த_!ைற.எ�.(வ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1783.2 

 ம4 R- !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) 

மன	_ெப.(மன	_ெப.) வ�த_!ைற.எ�.(வ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ. 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- $சீவ.நா.1783.3 

 க4 ெநா-டன கவ&சி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வ�த9 கM:4 

ஆ&றா' $சீவ.நா.1783.4 

 மாெசா3 மிட4 மணி_ெப.(மணி_ெப.) S&� அனய ஐ	பா% $சீவ.நா.1784.1 
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 D)தM	 இ�றி7 பிணி 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) 

தாழ $சீவ.நா.1784.2 

 வாச மல, மற4த_ெப.எ�.(மற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வழி வாம� 

அ.9! ஏ&றி� $சீவ.நா.1784.3 

 ேதாசமற� திக' மன� ஓதி� ெதா2 இ4தா' $சீவ.நா.1784.4 

 சி4தி7ப% எ� சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) திற	_ெப.(திற	_ெப.) இனி எ�� 

எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ெந38க- $சீவ.நா.1785.1 

 வ4 பனி வா,4 �ல9 கலி8க	 அ நன7ப $சீவ.நா.1785.2 

 அ4தி% இ4தா' அவN9! அட4 மன	_ெப.(மன	_ெப.) ந38கி 

$சீவ.நா.1785.3 

 வ4தி� இ4தா, மகி:4 காத%_ெப.(காத%_ெப.) 

மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மாேதா $சீவ.நா.1785.4 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) 

இடமாக அதி% ேமேயா' $சீவ.நா.1786.1 

 விர உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா உற;	 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா'ெகா% 

$சீவ.நா.1786.2 

 உர உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா=ற;	 

ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) Rத%ெகா% அ�றி� $சீவ.நா.1786.3 

 திர உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதெமாழிெகா% எ�� 

ெத6க%லா, $சீவ.நா.1786.4 

 ம8கல	 ம.4த தி மா மகள ஒ7ப,ீ $சீவ.நா.1787.1 

 இ8! வர=_ெப.(வர=_ெப.) எ�ன !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) யா அ.க*! எ�ன 

$சீவ.நா.1787.2 

 எ	 !ல�	 எ	 வர=	 ேவ-.% எளி அ�ேற $சீவ.நா.1787.3 
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 R	_தி6.(R	_��.ஒ.) !ல�	 R	_தி6.(R	_��.ஒ.) வர=	 ந@, 

உரமி� எ�றா' $சீவ.நா.1787.4 

 ேமா*3 � ந@, மல8! ெமா��த இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாள $சீவ.நா.1788.1 

 D*3 சில இறவிெனா3 ெப யி% ம.;	 $சீவ.நா.1788.2 

 ஈ*ட	 உடயவ,க' உற இராச5ர	 எ�A	 $சீவ.நா.1788.3 

 நா*ட	 உட நகர	 எம ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

உற பதிேய $சீவ.நா.1788.4 

 ெபா� உடய மா,பி� 5க: ம4தி6 ெபால4தா, $சீவ.நா.1789.1 

 த�Aடய R- உண,வி� சாகர&!� த9கா' $சீவ.நா.1789.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெந.ய வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- !த�த சீத�த� 

$சீவ.நா.1789.3 

 ம� ந38க வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) திர' ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) மட8க% 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1789.4 

 அள75 அ6ய நா�மறயினா� அசல� எ�பா� $சீவ.நா.1790.1 

 திள9!	 தி ஒ75 உடய திேலா�தம த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) $சீவ.நா.1790.2 

 விள� இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) ேம�4 

ஒழி4த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி�சி% 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,ப� $சீவ.நா.1790.3 

 இள7ப% இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ேத) உர7பி� 

5�திேச� இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வி4தா� $சீவ.நா.1790.4 

 ெச*. தனபால� மனயா' சின= வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- $சீவ.நா.1791.1 

 ப*ட	 Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) மி�னி� ந! பவி�திர9!� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1791.2 

 ம*3 மல, மா,பி� மத யான எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உ2தா8! 

$சீவ.நா.1791.3 
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 இ*ட!றி தா,_ெப.(தா,_ெப.) திவள7 ப�க� இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

வி4ேதா� $சீவ.நா.1791.4 

 ெபா� நக' ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ெபயரா% ெபாறி;	 ெப&றா� 

$சீவ.நா.1792.1 

 வி% ம6ய ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) விசய த�த� உயி,9 கவச	 $சீவ.நா.1792.2 

 பி� அ6ய க&பினவ' பிUதிமதி காத%_ெப.(காத%_ெப.) $சீவ.நா.1792.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மகென� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) அ.க' 

ேதவத�த� எ�ேப� $சீவ.நா.1792.4 

 எ8க' வினயா% இறவ� வ @.ய அF ஞா�ேற $சீவ.நா.1793.1 

 எ8க' உயி, ந	பிெயா3 யா8க' பிற4ேத	 ஆக $சீவ.நா.1793.2 

 எ8க' தம, ந	பி9! இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ேதாழ, என ஈ4தா, 

$சீவ.நா.1793.3 

 எ8ெகழி% எ� ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) என இ�னண	 வள,4ேத	 

$சீவ.நா.1793.4 

 யா-3 நிற4 ஏகிய பி� ந4த� அவ&! இளயா, $சீவ.நா.1794.1 

 மா-ட !ண�தா, ந5ல வி5லெரா3 ம�A	 $சீவ.நா.1794.2 

 ஈ-ட வள,4ேத	 ஏ4 தவிசி� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) மிச எ�தி� $சீவ.நா.1794.3 

 த@-ட அ6ய ெவ	மெயா3 தி9 கய8க' எனேவ $சீவ.நா.1794.4 

 வி% ெதாழிM	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ெதாழிM	 வ @ண ெபா ெதாழிM	 

$சீவ.நா.1795.1 

 ம% ெதாழிM	 ேத,� ெதாழிM	 வாரண�தி� ெதாழிM	 $சீவ.நா.1795.2 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெதாழில வாசிெயா3 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) கலக' 

ந@4தி9 $சீவ.நா.1795.3 

 க&றன8க' யா�	 உட� க&பனக' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.1795.4 
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 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிலயி� ேவட, ெதா� மீ*3 வி)	5 ஏ!	 

$சீவ.நா.1796.1 

 விFச அரய� மகள வ @ண ெபா எ�தி9 $சீவ.நா.1796.2 

 !Fசர�	 ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) !ண மால 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) உ-ட $சீவ.நா.1796.3 

 ந	பி அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) நாம	 எவ� எ�னி� இ 

ஆேம $சீவ.நா.1796.4 

 க49 கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ�ற நக,9! ஆதி � நா�க� $சீவ.நா.1797.1 

 �4தி7 ெபற7ப*ட மக�_ெப.(மக�_ெப.) �6� சில� தட9க� $சீவ.நா.1797.2 

 சி4தி7பவ, அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) அ� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) எ� 

ேதாழ� $சீவ.நா.1797.3 

 அ4தி% ஒநா' அவன அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) 

தவ&றா% $சீவ.நா.1797.4 

 ெதா.க' தவ: வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) திர' ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) இ�க 

யா�9 $சீவ.நா.1798.1 

 க.க' தவ: !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மகளி,_ெப.) கசி4 மன	_ெப.(மன	_ெப.) 

க6ய9 $சீவ.நா.1798.2 

 ெகா.க' தவ: மாட நக,9 ெகா%ல என மா:கி $சீவ.நா.1798.3 

 இ.க' தவ:4தி*ட பட நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) என 

வ @:4தா'_வி.�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1798.4 

 மாதவ7 ெபம_ெப.(ெபமா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) மா நக, ந	பி9! 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1799.1 

 ஏத�த9 ேக*டேலா3	 இகK	 பிற4 மா:கி9 $சீவ.நா.1799.2 
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 காத%_ெப.(காத%_ெப.) த	 மகA9! 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) நவ என9 

கல8கி_வி.எ�.(கல8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:4தா, $சீவ.நா.1799.3 

 ஆதலா% ந8க யாேர அ' ெப6 உடய, எ�றா, $சீவ.நா.1799.4 

 மா:!5 மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மாெப4 ேதவி த�ன 

$சீவ.நா.1800.1 

 ஆ: ய, அவி�த&! ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

ேயாக	 நா.9 $சீவ.நா.1800.2 

 கா: ப64 அர�த சா4தி� களித ந@6% ேத&ற $சீவ.நா.1800.3 

 யா: 5ர கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஆ&றா' 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:4 அர&� கி�றா' 

$சீவ.நா.1800.4 

 க	 மா- கட%_ெப.(கட%_ெப.) பட;' காவலன ஆ-3 ஒழிய7 

$சீவ.நா.1801.1 

 ெபா�	மா மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ஊ,4 ேபாகி7 5ற8கா*3' $சீவ.நா.1801.2 

 வி	மா4 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ @:4ேத� ண 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1801.3 

 எ	மாேன ேதா�றினா� எ�ன ஒளி�திேயா $சீவ.நா.1801.4 

 கயா, இல8! எஃகி� க49 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகா3 ேபா� $சீவ.நா.1802.1 

 ெமா�யா, உவகயனா� �&றிழ9!� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெகா37ப 

$சீவ.நா.1802.2 

 நயா' வள,�த )ந4த நவ உற எ� $சீவ.நா.1802.3 

 ஐயா எ� ஐயா எ� ஐயா அக�றனேய $சீவ.நா.1802.4 
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 மி� நிர�த ப	 D- விள8! இல ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.நா.1803.1 

 �� உர�த ���_ெப.(���_ெப.) கன=	 5ணயாக $சீவ.நா.1803.2 

 எ� உயிர� தா8கி இ4ேத� வலி ஆகா $சீவ.நா.1803.3 

 எ� அரேச எ�Dச% ேகளா இற4தனேய $சீவ.நா.1803.4 

 ேகா அ மாவாகி9 !.ேயா	பி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) !ட9கீ:7 

$சீவ.நா.1804.1 

 பாவேம ெச�ேத� ப6= எலா	 ந@8கினா% $சீவ.நா.1804.2 

 ேபா அ	மா எ�� உர7ப7 ேபாேவ� �� ேபாயினா� $சீவ.நா.1804.3 

 ஆ அ	மா அ	மா எ� அ	மா அக�றனேய $சீவ.நா.1804.4 

 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) மகேன ! !ல�தா, ேபா, ஏேற $சீவ.நா.1805.1 

 ஏமா8 கத�தா, இறவா எ� இ� உயிேர $சீவ.நா.1805.2 

 காமா கடM' கல	_ெப.(கல	_ெப.) கவி:�ேத� க-K' ந@, $சீவ.நா.1805.3 

 D மா- 5னதாரா� ேநா9கா ேபாதிேயா $சீவ.நா.1805.4 

 க4தா, களியான9 காவலனா, கா� �ளய $சீவ.நா.1806.1 

 வ4தா,_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) வா�� த@ இ�ம 

ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) மற4தி4 $சீவ.நா.1806.2 

 ெநா4ேத� பலகாM	 ேநாேயாேட வ @கி�ேற� $சீவ.நா.1806.3 

 அ4ேதா அறேன ம&� ஆ&ேறனா% ஆ&ேறனா% $சீவ.நா.1806.4 

 �� ஒகா% எ� மகன9 க-ேட� எ� க- !ளிர7 $சீவ.நா.1807.1 

 பி� ஒகா% காண7 பிழ�த எ� ேதவி,கா' $சீவ.நா.1807.2 

 எ� ஒ7பா, ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) மகளி,_ெப.) இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

உலகி% ேதா�ற&க எ�� $சீவ.நா.1807.3 
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 அ�ன7 ெபட நடயா' ஆ� மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ேபா% வ @:4தனேள 

$சீவ.நா.1807.4 

 5- ம%! ம�தக�த ேபா, ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ெபா&5 

அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1808.1 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) ம%! தாரா� ெபமா*. வா� ெமாழி 

ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1808.2 

 உ' ம%! ெநFசினரா� ஒ� எனேவ ெவ�யிரா9 $சீவ.நா.1808.3 

 க- ம%! ந@ரா, �க �க8க' ேநா9கினேர $சீவ.நா.1808.4 

 க-], கம	 விள4த ஆ� எ�றாரா� $சீவ.நா.1809.1 

 வ- தாரா, வ-கடக	 மி�ன� த	 க	 மறி�9 $சீவ.நா.1809.2 

 ெகா-டா	 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கீ: மகன9 O&ற	 

ஆ� $சீவ.நா.1809.3 

 உ-டா	 உயி, எ�� உவ75 எ24 ஆ.னேர $சீவ.நா.1809.4 

 வ @:4 மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ேபா% விசய கிட4தாள� $சீவ.நா.1810.1 

 தா:4 பல த*ப	 தா	 ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ% 

ெப&�7 $சீவ.நா.1810.2 

 ேபா:4 அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா' 

5ல	பா எ24தி7ப� $சீவ.நா.1810.3 

 E:4 ெதா2 இறFசி� ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) திறேம $சீவ.நா.1810.4 

 ெகால9கள	 !�கM	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஓ, ெத�வத	 

$சீவ.நா.1811.1 

 நில9கள	 இ என ந@9க ந@8கினா� $சீவ.நா.1811.2 

 இல9கண மட7பி. இய4 ஓ, ேபாதக	 $சீவ.நா.1811.3 
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 மல9கண� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மகி:4 அனய 

ம4தேன $சீவ.நா.1811.4 

 D உட� ெத6யலா� ேபா,வ ந@� இனி9 $சீவ.நா.1812.1 

 ேகா=ட7 ெபமக� ஆத%_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

ெகா-டன	 $சீவ.நா.1812.2 

 ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) 

ேச,4தன	_வி.�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ�4_ெபா.உ.+அ	_த�.ப�.) 

ெதா2 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) என $சீவ.நா.1812.3 

 மாவ3_ெப.(மாவ3_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உ' மகி:4 Oறினா' 

$சீவ.நா.1812.4 

 தரணி காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ச�ச4த� எ�பவ� $சீவ.நா.1813.1 

 பரணி நா'_ெப.(நா'_ெப.) பிற4தா� பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

யாவ;	 $சீவ.நா.1813.2 

 அர-_ெப.(அர-_ெப.) இலா� எ�க- 

த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ�பினா% $சீவ.நா.1813.3 

 இரணிய� ப*ட எ	 இற 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1813.4 

 விசய எ�� உலேகா.ய வ @� இேல� $சீவ.நா.1814.1 

 பசயினா% Fசி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ப*ட த@ எலா	 $சீவ.நா.1814.2 

 இசய ந	பி9! எ3� உர� எ� உழ $சீவ.நா.1814.3 

 அசவி�� ஐயன� த	மி� என� 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1814.4 

 ேகாத ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ந	பி9! அ%லத இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) $சீவ.நா.1815.1 

 யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) Oற�மி� யார;	 ேதற�மி� $சீவ.நா.1815.2 
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 ஏத	 இ�னன இ�னண	 எ�தலா% $சீவ.நா.1815.3 

 ேபத யாெரா3	 ெப-ெணா3	 ேபச�மி� $சீவ.நா.1815.4 

 பகவ, உ'ள�	 பா	பி� பட,�சி;	 $சீவ.நா.1816.1 

 வக ெகா' ேமகல ம8கய, ெநFச�	 $சீவ.நா.1816.2 

 மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெச% ேமக� மி�A	 

ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) நி%லலா $சீவ.நா.1816.3 

 5க ெச� ேவலின @, ேபா&�5 ெச�மிேன $சீவ.நா.1816.4 

 வண9க அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) சிலயினான ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மதி 

எ%ல நாN' $சீவ.நா.1817.1 

 !ண�ெதா3 மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) !�க_!ைற.எ�.(!�9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) ெகாண,4த பி�ற7 $சீவ.நா.1817.2 

 பணி�தேத ெச� ப&றா, பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �த% 

அட,�	 எ�றா, $சீவ.நா.1817.3 

 மணி9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) மா) உ-ட அ�னா' ம&றேத ணிமி� 

எ�றா' $சீவ.நா.1817.4 

 ெபாறி தவ ெந8க_!ைற.எ�.(ெந8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா&�7 

5க,_ெப.(5க,_ெப.) அற நிற4த ெகா'க� $சீவ.நா.1818.1 

 ெசறி தவ விசய பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ெச�னியி� 

வண8கி_வி.எ�.(வண8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

மீ-3_வி.எ�.(மீ'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1818.2 

 ெவறி கம: ேசால ந-ணி_வி.எ�.(ந-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ேவ-.ய_ெப.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) க ெதா*3 $சீவ.நா.1818.3 

 எறி பட எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா, வள எ24 

ஆ,�த அ�ேற $சீவ.நா.1818.4 
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 ப4 கி% மகளி,_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேசா, பவளவா� திகழ நாணி� 

$சீவ.நா.1819.1 

 சி4தி�9 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) வா8கி� ெசJவண	 ட7பேத ேபா% 

$சீவ.நா.1819.2 

 இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) ெகௗவி இற! 

உள,கி�ற மFஞ $சீவ.நா.1819.3 

 அ4தர� இவ,4த பா� மா அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபா�தா, அரவ� 

தாேல $சீவ.நா.1819.4 

 சா4தி� ேம% ெதா3�த த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) மதி9ேகா3 ேபாழ7 $சீவ.நா.1820.1 

 ேபா4 ம*3 அவி வ @2	_ெப.எ�.(வ @:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெபா� ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !��	 அ	 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

$சீவ.நா.1820.2 

 ஏ4 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கா= 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ	5ன% ஆ�	 

ந@4தி_வி.எ�.(ந@4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1820.3 

 மா4தேர மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா3 ம3� உட� 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1820.4 

 ம9 !லா	 அல8க% மால ம8கய, வள,�த ெச4த@7 $சீவ.நா.1821.1 

 59 கல� எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பா% ெபா8கலி� Rரயி்� ெபா8கி9 $சீவ.நா.1821.2 

 கதி,� ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெசJவயி% 

காத	 நா�கி� $சீவ.நா.1821.3 

 நதி9கர வ4 வி*டா, ந�) எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) அரேவா3 ஒ7பா, 

$சீவ.நா.1821.4 

 மா� அயா	 ேந9கிய, ம8!% ேபா%வ ஓ, $சீவ.நா.1822.1 
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 கான யா&� அடகர9 கதி,க- ேபா:கலா� $சீவ.நா.1822.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அயா	 D	ெபாழி% தி-ண ெவ-மண% $சீவ.நா.1822.3 

 தானயா	 நா%வ	 தண7பி�� எ�தினா, $சீவ.நா.1822.4 

 வா,4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி� ம*3 உயி,� வா, மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

$சீவ.நா.1823.1 

 ஆ,4 ேபா அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவி) அ3�த ஒ� ேம% $சீவ.நா.1823.2 

 H,4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) த4 உ' 

59கவ, $சீவ.நா.1823.3 

 ேபா4 ேபா9! அ6ய அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபாழிலி� ெப&றிேய 

$சீவ.நா.1823.4 

 தா அணி ெகா2 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) த-ம7 

$சீவ.நா.1824.1 

 ேபா அணி அல8க% தா: ெபா இ% மா,பன $சீவ.நா.1824.2 

 யா நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) அட திற	_ெப.(திற	_ெப.) உரமி� ந@, என9 

$சீவ.நா.1824.3 

 காதலா% ப�க� க-3 Oறினா� $சீவ.நா.1824.4 

 தி9 கிள, ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ேசன மாநக, $சீவ.நா.1825.1 

 ெபா9! ஒளி் இன நிர ேகா3	 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� $சீவ.நா.1825.2 

 �9! ஒளி மல, அ. �6 ெமா�	பன� $சீவ.நா.1825.3 

 ெச9 கள� எதி,7பட� சிதவ இ%லேய $சீவ.நா.1825.4 

 ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) !லா	 சிலெயா3 திள�த பி� 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1826.1 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) கலா	 வலி� அம, ெதாட8கி� வ%லேய $சீவ.நா.1826.2 
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 மீ*கலா	 வி75_ெப.(வி75_ெப.) உட� 

எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1826.3 

 ஆ*! எலா	 ெச7பின� 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தா6னா� $சீவ.நா.1826.4 

 இ8_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) மணிநிர 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) 

ெகா-டபி� $சீவ.நா.1827.1 

 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க. அணி நக, ஐய� அ8! இ%லேய% 

$சீவ.நா.1827.2 

 ெப	பட தா�_த&.).(தா�_த&.).) வ6� பி�றி 

ந@8கி�_நி.எ�.(ந@8!_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) பழி $சீவ.நா.1827.3 

 த	 ப.� அ�றி;	 சா&�வ% ேக-மிேனா $சீவ.நா.1827.4 

 மF) E: வி)	5 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மண4 மி� 

மிளி,வ ேபா% $சீவ.நா.1828.1 

 வFச	 இ% மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) மிளி,4 பா� 

!தி;' $சீவ.நா.1828.2 

 !Fசர	 !ளி7ப ஓ, ந@�தமா	 ஆதலா% $சீவ.நா.1828.3 

 எFச% இ% ெகா'கய,ீ எ-ணி� E:மி�கேள $சீவ.நா.1828.4 

 எ�றன� 5�திேச� எ�A	 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ.) மறயினா� 

$சீவ.நா.1829.1 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) அேத ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) என நா%வ	 

இ4ழி $சீவ.நா.1829.2 

 ஒ�றி �� வி3�தவ, �வ, ஒ&� ஆ*க' வ4 $சீவ.நா.1829.3 

 இ�� இதா% ப*ட எ�� இய	5 கி�றா,கேள $சீவ.நா.1829.4 
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 வளய )4தர	 எA	 வாரண மா% வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1830.1 

 �ள இள4_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ேபா% �� உட9 

ேகா*ட $சீவ.நா.1830.2 

 கிள இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பி.க' ஐ4 S&� இட9 ேக: அர9! 

$சீவ.நா.1830.3 

 அளய அFசன வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அனய அ9களி� அேரா 

$சீவ.நா.1830.4 

 க3மத9 களி7பினா% கா, என �ழ8கலி� $சீவ.நா.1831.1 

 வி3கலா, பாக	 ெவவர9 ெகா�றிட7 $சீவ.நா.1831.2 

 பி.ெயா3	 க4 அண= இ�றி ந@, உ' பிள4 $சீவ.நா.1831.3 

 அ3களி� அ4த7 ேபாதிக ப64 அழ�றேத $சீவ.நா.1831.4 

 க- உமி: த@யினா% )ட நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) க64த ேபா% $சீவ.நா.1832.1 

 ப- உமி: வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உலா�7 பர�தரா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சீ, $சீவ.நா.1832.2 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 களி&றின அட9கினா� 

சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) $சீவ.நா.1832.3 

 வ-ண ேமகலயினா, மன	_ெப.(மன	_ெப.) என7 ப.4தேத $சீவ.நா.1832.4 

 இ� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) இவ,வ ஓ, இல8! 

எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) அ6 என $சீவ.நா.1833.1 

 உ� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,பினா� Hச	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஒ� என7 

$சீவ.நா.1833.2 

 ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

!Fசர	 ஏறலி� ெபF_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) சன	 $சீவ.நா.1833.3 

 அற கட%_ெப.(கட%_ெப.) திர ஒலி� ஆ8! என ஆ,�தேத $சீவ.நா.1833.4 
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 அ8 க அ	 தல�தினா% அ75 ஆ ஐ என9 $சீவ.நா.1834.1 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) அல, க-ணியா� ெகா	ம 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெகா*டM	 $சீவ.நா.1834.2 

 ெபா8கிய_ெப.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உவகயி% ெபாலி4 

மா9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

$சீவ.நா.1834.3 

 த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) பயி,� 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) தட9கயா% ெச�தேத $சீவ.நா.1834.4 

 ெகா*ட அ	 5ேராசதா� இவட	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உட� $சீவ.நா.1835.1 

 க*.னா� கவலி� தட9 கயா% ேதா*.;	 $சீவ.நா.1835.2 

 இ*டன� இர-3ட� இமி:9 

ெகாள @இ_வி.எ�.(ெகா'_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இல8! ெபா� 

$சீவ.நா.1835.3 

 ப*ட�	 பனிவர மி� என9 க*.னா� $சீவ.நா.1835.4 

 க�ச;	 வ @9கின� கற8! இ மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி4 $சீவ.நா.1836.1 

 அ�)� ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) ெதாட, யா75 அழி� அ. இண 

$சீவ.நா.1836.2 

 உ�சி;	 5ேராச;' !ளி7ப உ�� உ�வலி $சீவ.நா.1836.3 

 ெம�சி ேம% ேவ4தA	 விழதக� ேதா�றினா� $சீவ.நா.1836.4 

 ேகா% ெதா.7 56ச;' ெகா&றவ� 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஐய� $சீவ.நா.1837.1 

 ஏ&� இய% கா-3	 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) 

தக எ�னேவ $சீவ.நா.1837.2 

 கா&�_ெப.(கா&�_ெப.) என9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) என9 கவர உ	 என9 

$சீவ.நா.1837.3 
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 O&� என9 !Fசர	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

59கா� அேரா $சீவ.நா.1837.4 

 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) அ	 ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ஓ, !�� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஒ� என $சீவ.நா.1838.1 

 அழகிதா7 பற7பேத ேபால=	 ஆ, 5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) $சீவ.நா.1838.2 

 மழய ஊ,4 ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஓ, 

வானவ� ேபால=	 $சீவ.நா.1838.3 

 எ2த% ஆகா வண	 

இ4தன�_வி.�.(இ_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

எ�பேவ $சீவ.நா.1838.4 

 வன கல� திகி6;	 வா: உயி, ேம% ெசM	 $சீவ.நா.1839.1 

 கன க38_ெப.அ.(க3	_ெப.அ.) கத: ப69 கால ச9கர�	 ேபா% $சீவ.நா.1839.2 

 வின த! வ*ட�	 வ @தி;	 ப�தி;	 $சீவ.நா.1839.3 

 இனயவ ஏ�ற இம7பினி� இய&றினா� $சீவ.நா.1839.4 

 ஒவேன களி�	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஓ, S� ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

$சீவ.நா.1840.1 

 தி6வேவ 

ேபா�றன_வி.�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) திச 

எலா	 !Fசர9! $சீவ.நா.1840.2 

 உ6யவ�_ெப.(உ6யவ�_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

அலா% உலகினி% இல�_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) என 

$சீவ.நா.1840.3 

 அ6ண, ேவ� அவ அமக ம&� எ�றேத $சீவ.நா.1840.4 

 வ' உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) Rதியினா% வ6 Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) உ��தM	 

$சீவ.நா.1841.1 

 உ' உண, !Fசர	 ஒ� என நி&றM	 $சீவ.நா.1841.2 
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 எ' அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) இ மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிணி� என 

இச�தன $சீவ.நா.1841.3 

 ெவ'ள ந@,7 ெபF_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) சன	 விய4 க விதி,�தேத 

$சீவ.நா.1841.4 

 எ� மன	_ெப.(மன	_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மன	_ெப.(மன	_ெப.) 

எ�� இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) இ%லயா% $சீவ.நா.1842.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மன� உள ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) தன9! உர7ப ஒ� $சீவ.நா.1842.2 

 உ� மன	_ெப.(மன	_ெப.) எ� மன	_ெப.(மன	_ெப.) எ�ப ஒ� இழ�ததா% 

$சீவ.நா.1842.3 

 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) மன9 !Fசர ந	பிேயா3 எ�ம	 $சீவ.நா.1842.4 

 ேதவேன மக�_ெப.(மக�_ெப.) அல� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ம&� 

எ�ம	 $சீவ.நா.1843.1 

 பாவேய ேநா&றன' பா6� ேம% எ�ம	 $சீவ.நா.1843.2 

 ேகாவA	 ம9கN	 !ளி,4 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ேநா9கினா, $சீவ.நா.1843.3 

 ஓ என வயக� ஓச ேபா� உய,4தேத $சீவ.நா.1843.4 

 பி-ட	_ெப.(பி-ட	_ெப.) 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) D*. 

அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) $சீவ.நா.1844.1 

 வ-ட	 ஓவ	 பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா நக, 

ெதாழ9 $சீவ.நா.1844.2 

 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) த	பி;	 தாA	 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 5க9 

$சீவ.நா.1844.3 
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 க-டன	 க-ணிேன எ�� 

க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

ெசானா, $சீவ.நா.1844.4 

 பா�தி% சீ,7 ப�க� ப.வ ஒ&றாள, ெசா&! $சீவ.நா.1845.1 

 ஓ� என9 

ெகா3�தன�_வி.�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

ெகா2நிதி உவகயி% $சீவ.நா.1845.2 

 H�திர' )றா இன	_ெப.(இன	_ெப.) ெதா9க ேபா% மறவ	 $சீவ.நா.1845.3 

 ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) சில 

க வா'_ெப.(வா'_ெப.) இல8! ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ஏ4தினா, $சீவ.நா.1845.4 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நிர வா'_ெப.(வா'_ெப.) மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) பிள4 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சம� இட� $சீவ.நா.1846.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நிர களி&றி� ேம% தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) !ள	5 

அ2�வ $சீவ.நா.1846.2 

 ஆ� நிர வள7ப ஓ, ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) என� சி6� உட� 

$சீவ.நா.1846.3 

 மா நிர ப-ணினா, வ.�த S% ேக'வியா, $சீவ.நா.1846.4 

 விட உட இன நிர வி28க% ேமயினா, $சீவ.நா.1847.1 

 .ெயா3 சி�பற வ�த வா% வள $சீவ.நா.1847.2 

 �. உல!_ெப.(உல!_ெப.) உற நிமி,4 ஆ,�த ெமா� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

$சீவ.நா.1847.3 

 அ3பட இளய	 அரண	_ெப.(அரண	_ெப.) வ @சினா, $சீவ.நா.1847.4 

 க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) அ	 க. மல,9 க-ணி ெந&றிய, $சீவ.நா.1848.1 

 ஆ�4 அள4 இய&றிய_ெப.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) உ- ஆடய, $சீவ.நா.1848.2 

 ேவ�4ணி அலம	 5ற�த, ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) )ட, $சீவ.நா.1848.3 
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 ஏ4 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) நவிய�	 ஏ4 ேதாளினா, $சீவ.நா.1848.4 

 ேகா� உட இன நிர 

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

ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.) $சீவ.நா.1849.1 

 ேதெனா3 க.� )	5_ெப.()	5_ெப.) அர&�	 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) 

மல,9 $சீவ.நா.1849.2 

 கா� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இன நிர 

காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ேபா&�மி� $சீவ.நா.1849.3 

 ஆ� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5'_ெப.(5'_ெப.) எ�� 

Oறினா, $சீவ.நா.1849.4 

 வி3_ஏவ.(வி3_வி.) ெபாறி அர= என விள8! ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சில 

$சீவ.நா.1850.1 

 அ3 கண சிதறினா, ஆ,�த வா% வள $சீவ.நா.1850.2 

 க3கின கா% இய% இ=ளி கா-டM	 $சீவ.நா.1850.3 

 �3!5 ேகாவல,_ெப.(ேகாவல,_ெப.) �4 கா% ெப�தா, $சீவ.நா.1850.4 

 அள� ெசறி இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 5லி_ெப.(5லி_ெப.) அனய 

ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) $சீவ.நா.1851.1 

 வள�தன, மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிர வ� க- ஆய	 $சீவ.நா.1851.2 

 விள�தன, ெவவர� த9க ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ெசாலா% 

$சீவ.நா.1851.3 

 உள�தன, Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) வி*3 

உண,�த_!ைற.எ�.(உண,��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ.னா, $சீவ.நா.1851.4 

 ேத,� ெதாக� தான ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) சீவக&! இளய ந	பி 

$சீவ.நா.1852.1 

 வா,� ெதாக �ழவ	 வி	ம ம% உற: ேதாளினான $சீவ.நா.1852.2 
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 ந@,� ெதாக9 கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) நா3 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) நக,7 

ெபய	_ெப.எ�.(ெபய,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) R8க' 

$சீவ.நா.1852.3 

 சீ,� ெதாக9 !லA	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ெத64 

எம9!_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+9!_ெகா.ேவ.) உரேமா எ�றா� $சீவ.நா.1852.4 

 தி9!றி75 அ�ன ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ெச75வ% அ.க' 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� $சீவ.நா.1853.1 

 அ6� அ)	5 ஒ2! !�ற� அவியி� ெவUஇய மFஞ $சீவ.நா.1853.2 

 ப6�தவ பழன நார7 பா,7ெபா3 மதி% 

ேச9!	_ெப.எ�.(ேச_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1853.3 

 உர�த! நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஊ	_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) !ல�ட� 

உணர_!ைற.எ�.(உண,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.1853.4 

 ெபா கய%_ெப.(கய%_ெப.) உகளி7 பாய7 DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சிற9 

!ம6_ெப.(!ம6_ெப.) அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) $சீவ.நா.1854.1 

 !கிேனா3 இ6ய� ெச4ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) 

ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) கதி, !வள எ&ற $சீவ.நா.1854.2 

 �!_ெப.(�!_ெப.) வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) இ6ய� 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) ந@,9 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நா3 $சீவ.நா.1854.3 

 எ6 உமி:4 இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேவேலா� ஏமமா8கத	 அ எ�றா� $சீவ.நா.1854.4 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க ெபா� அனா,த	 $சீவ.நா.1855.1 

 O4தலி% !ளி�த வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ெகா75ளி� இ*ட வாச	 

$சீவ.நா.1855.2 
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 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) ேம% தவ:4 மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) பட7 5த;	 ெச%வ� $சீவ.நா.1855.3 

 ஏ4 ெபா� இFசி �H, இராசமா5ர	 அ எ�றா� $சீவ.நா.1855.4 

 எ	 !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) அ.க' ேக*க எ�றM	 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) 

$சீவ.நா.1856.1 

 ெபா8! உள7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) ேபா9! அற 

வள� �&றி_வி.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1856.2 

 இ8! உள நிரய எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

கவ,4த_ெப.எ�.(கவ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�� இ*ட ேபா:ேத 

$சீவ.நா.1856.3 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !டயினா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) தி� ெசவி9! இச�த அ�ேற $சீவ.நா.1856.4 

 எ6� திற%_ெப.(திற%_ெப.) ெவ�றி ேவ4த&! இ&ெறன இச7ப� சீறி 

$சீவ.நா.1857.1 

 ம75ற9 க4 பா�4 

�ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா% 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபால� $சீவ.நா.1857.2 

 தி9 கிள, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� ெபா� H- த@7பட7 5ட�� 

ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) $சீவ.நா.1857.3 

 உ� எ6 தவழ_!ைற.எ�.(தவ:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உட%_ெப.(உட%_ெப.) 

சின	_ெப.(சின	_ெப.) கடவ� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1857.4 

 நா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) பர75	 வ4 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நக,9 க- 

உ&� எ�ன $சீவ.நா.1858.1 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) தான பா� மா விள8! ஒளி 

இ=ளி� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, $சீவ.நா.1858.2 
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 O&� என �ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஓட9 !Fசர9 !ழா�ேதா3 ஏகி7 $சீவ.நா.1858.3 

 பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) பர7பி� வ%ேல ப3நிர ெபய,9க எ�றா� 

$சீவ.நா.1858.4 

 க- அக� கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ	 ேகா3	 பறகN	 

�ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி	ம $சீவ.நா.1859.1 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) அக� 

இய8!	_ெப.எ�.(இய8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேமக9 !ழா	 

என நிர�த ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.1859.2 

 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) Rக7 5ரவி� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, விர4தன 

நிர4த பா�மா $சீவ.நா.1859.3 

 ம-ணக	 மலிர9 காலா' கட%_ெப.(கட%_ெப.) கிள,4 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.1859.4 

 பா% நிற9 கவ6 ெந&றி7 ப)8கிளி நிற�த பா�மா� $சீவ.நா.1860.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) உற7 ப-ணி� தி-ேத,� த	பி ேகா% 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏறி9 $சீவ.நா.1860.2 

 O� நிற9 !ழவி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) !ளி, கதி, 

ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) $சீவ.நா.1860.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணி� சீவக 

!மர� ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1860.4 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) நிர ெகா-டார வளநக,� த4 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.நா.1861.1 

 ெபா� அவி, கழலி% த8க' 5ன �. இ3விேயேன% $சீவ.நா.1861.2 
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 இ�னிச உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) த�A' எ� ெபய, ேசற% இ�றா�9 

$சீவ.நா.1861.3 

 க�னிய மகளி,_ெப.) ெநFசி% காம	_ெப.(காம	_ெப.) ேபா% கர9க எ�றா� 

$சீவ.நா.1861.4 

 பா, மலி பரவ� தான7 பர7பிட7 பற7பேத ேபா% $சீவ.நா.1862.1 

 ந@, மலி கடா�த ெகா-� ெந&றிேம% மி�னி� ெநா�தா� $சீவ.நா.1862.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) மலி மா,ப� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, ேதா�றM	 

த� க- ம4த� $சீவ.நா.1862.3 

 சீ, மலி பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஏ4தி7 ப�க� சில ெதா*டாேன $சீவ.நா.1862.4 

 !ட நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ெகா&ற ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) காண9 !�றா $சீவ.நா.1863.1 

 அ. நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) உறய வ4ேத	 அ.ய	 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) எ�ன 

எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1863.2 

 வி3கண ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேத, ேம% பி� 

�னா வ @:த ேலா3	 $சீவ.நா.1863.3 

 ெதா3 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ேநா9கி� H�கி% வ @சினாேன $சீவ.நா.1863.4 

 ஏ4தல� ேதாழ, எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) இண அ. ெதா2 வ @ழ� 

$சீவ.நா.1864.1 

 ேச4தன க-ணினாM	 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) 

ேதாளினாM	 $சீவ.நா.1864.2 

 வா�4த இ� ெசா%லினாM	 மால தா: �.யினாM	 $சீவ.நா.1864.3 

 ஆ�4தவ� சிற75� ெச�தா� அவல ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அவ	 த@,4தா, 

$சீவ.நா.1864.4 
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 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) அவா�9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா� தா'_ெப.(தா'_ெப.) 

காள த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) காதலார $சீவ.நா.1865.1 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) அவா� இறFசி 

ந@8கா_எதி,.ம.வி.எ�.(ந@8!_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.!றி.) ெந38 

களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) எ�த	 ேம% ஏ&றி $சீவ.நா.1865.2 

 அழ% அவா�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வேவ% 

அரச இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) !மர, Eழ9 $சீவ.நா.1865.3 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) அவா�9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாத தாதZ, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59கா� $சீவ.நா.1865.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ந9கி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

Rட8!	_ெப.எ�.(Rட8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) மாட �H,7 $சீவ.நா.1866.1 

 பா% ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ெசா% பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) 5ர பாவ அ�ன $சீவ.நா.1866.2 

 மா� ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா9கி� மடவா, ெதாழ 

ம4த, ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1866.3 

 யான9 !ழா�தி� இழி4தா, அ6மாெனா3 ஒ7பா, $சீவ.நா.1866.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 5ளக� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ெச&ற ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) $சீவ.நா.1867.1 

 வ	பி% N	5 �ல வா'_ெப.(வா'_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- 

மடவா, $சீவ.நா.1867.2 

 ந	ப7 5!4 நரேதவ� அளி� எ�தி7 $சீவ.நா.1867.3 

 ப	 ெபா� 5ளக9 களி&றா� அ. தா	 பணி4தா, $சீவ.நா.1867.4 

 வ%லா� 5ன4த வயிர9 !ழ வா,4 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா� $சீவ.நா.1868.1 
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 ப% D- எ�தி% பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	 )ட, 

கால ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.நா.1868.2 

 ம%லா, திர' ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) மமா� �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

ேநா9க_!ைற.எ�.(ேநா9!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம4த, $சீவ.நா.1868.3 

 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அ.க' என9! இ� உயி,� ேதாழ, எ�றா� 

$சீவ.நா.1868.4 

 வா, ெபா� �.ேம% வயிர	 உழ� ேச4த ெச%வ� $சீவ.நா.1869.1 

 ஆ, ெபா� அ. E: மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ	 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ஆன 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.நா.1869.2 

 கா, மி� Rட8!	_ெப.எ�.(Rட8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம8கய9 கா-க 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ�� $சீவ.நா.1869.3 

 ஏ, மி�A தாரா� அள� ெதா2 ஏகினாேர $சீவ.நா.1869.4 

 த2 �&�	 வாரா� திர' தாம8க' 

தா:4த_ெப.எ�.(தா:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) $சீவ.நா.1870.1 

 �2 �&�	 தாேன விள9கா� மணி9 ெகா	பி� 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1870.2 

 எ2 �&�	 ேதாளா, ெதா2தா, இ�ன, எ�� ேநா9க9 $சீவ.நா.1870.3 

 க2மி&�9 காத%_ெப.(காத%_ெப.) கதி, ெவ'வள� ேதாளினா*ேக 

$சீவ.நா.1870.4 

 ற9க	 இேவ எA	 ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நக, 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ம8க $சீவ.நா.1871.1 

 ெதா�9 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க'வ, 

இவேரா என� ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந9! 

ஆ8! $சீவ.நா.1871.2 
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 ஒ�9க7 ப3வா, இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) எ�� அ8! அசதி யா. 

$சீவ.நா.1871.3 

 ெவ�9க9 கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) எ�ன வி4 

ெச�தா' $சீவ.நா.1871.4 

 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) த@� ெதாழிேல 564தா� மற ஆய 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.1872.1 

 வி4தா வி67பா� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) சீவகசாமி 

ேவறா $சீவ.நா.1872.2 

 இ4தா&! ஓ, ஓல ெகா3�தா� எ6 !-டல�தா% $சீவ.நா.1872.3 

 ெபா4தா, ெபாறிய7 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ந@9!5 ேநா9! கி�றா� 

$சீவ.நா.1872.4 

 ம&� அ.க' க-3 அளி� ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) 

மலர.9 கீ:� $சீவ.நா.1873.1 

 சி&ற.�சி த�த அ. வ @:�சி திவ.க*! $சீவ.நா.1873.2 

 உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) 

மFசன�த உ' உ��த கா75	 $சீவ.நா.1873.3 

 ெபா&5டய ஆக என7 ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அ. வ @:4ேத� $சீவ.நா.1873.4 

 வயிர மணி9 கல� கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

க&பக ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மால $சீவ.நா.1874.1 

 உயிர மத	_ெப.(மத	_ெப.) 

ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ம� த-ெடா3 

உடயாட $சீவ.நா.1874.2 

 ெசயி6% ந�F_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) சா4 சில அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அயி% வா'_ெப.(வா'_ெப.) $சீவ.நா.1874.3 

 மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) எலியி� ேபா,வெயா3 எ	 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

வி3�தாேன $சீவ.நா.1874.4 
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 வ4தவன யா	 அறியாம% மறயாக� $சீவ.நா.1875.1 

 த4 தர� ேக*ப இ சாமி வலி�தானா $சீவ.நா.1875.2 

 ஐ4 மதி எ%லயின ஆ-3 உடய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1875.3 

 அ	 தி% அக�றா� தமெரா3 ஆ8க- என� 

ெசா�ேன�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஏ�) $சீவ.நா.1875.4 

 ப*ட பழி ெவ'ளி மல ேம% பர�த% அFசி� $சீவ.நா.1876.1 

 ெதா*3 வி3�ேத� அவன� H பிற ெசா%லி7 $சீவ.நா.1876.2 

 ப*ட பழி கா�7 5கேழ பர7பி� அ%லா% $சீவ.நா.1876.3 

 வி*3 அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாத அவரா% 

விளவ உ-ேடா $சீவ.நா.1876.4 

 அ%ல=	 எ8க !ணமால அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

ஆ&றா' $சீவ.நா.1877.1 

 ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மதி ேநா9கி7 

பகேல சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) எ�A	 $சீவ.நா.1877.2 

 ப% கதிர ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மதிேய 

ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) எ�A	 $சீவ.நா.1877.3 

 எ%லி இ கால இ எ�ப அறிக%லா' $சீவ.நா.1877.4 

 அர= ெவ!-ட அ�ன அக% அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) 5%லி� $சீவ.நா.1878.1 

 திவி% வள4தனய தி ேமகலயி� ந@8கி7 $சீவ.நா.1878.2 

 5வ மதி �க�	 5க: ேதாN	 5ண, �ல;	 $சீவ.நா.1878.3 

 உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) அழி4 அ.�சி உள' ஆ	 ெகா% உண,கலேன 

$சீவ.நா.1878.4 
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 நாள வ	 நய% என ந��_ெப.(ந��_ெப.) என 

வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1879.1 

 நாள எA	 நா'_ெப.(நா'_ெப.) அணிம�ேதா ெப6	 ேச��ேதா $சீவ.நா.1879.2 

 நாள உர எ�� கிளிேயா3 நக� ெசா%M	 $சீவ.நா.1879.3 

 நாளிA	 இ4 ந8க ய, நாளிA	 அ&� இேவ $சீவ.நா.1879.4 

 ேநா9கேவ தளி,� ேநா9கா இம7பிA	 RK!	 ந%லா, $சீவ.நா.1880.1 

 D9 கம: அமளி� 

ேச9!	_ெப.எ�.(ேச_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ம 

மணவாளனா, தா	 $சீவ.நா.1880.2 

 ந@75 இலா,_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) ெநFசி� உ'ளா, ஆதலா� 

இன�த% ெச�ேய� $சீவ.நா.1880.3 

 ேபா9!வ% ெபா2	 தா	 த	 ெபா�ன. 

ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ�றா' $சீவ.நா.1880.4 

 இலவ	_ெப.(இலவ	_ெப.) D அர9! உ-3 அ�ன பFசி 

ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அ.யினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.1881.1 

 5லவி� ெசா% ெபாறி�த ஓல தி �. ள9கி ேநா9கி� $சீவ.நா.1881.2 

 தல வ�த கா75_ெப.(கா75_ெப.) விFச 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� தாம	 E:4 

$சீவ.நா.1881.3 

 ெகால வ�த !தி_ெப.(!தி_ெப.) ேவலா� ேதாழர9 !�கினாேன 

$சீவ.நா.1881.4 

 எ	 ேகா ம&� எ� திற	_ெப.(திற	_ெப.) ந@, ேக*ட எ�றா&! எ6 மணி7 D- 

$சீவ.நா.1882.1 

 ெச8ேகா%_ெப.(ெச8ேகா%_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத,� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) 

காத%_ெப.(காத%_ெப.) ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ேதவி $சீவ.நா.1882.2 
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 த8கா� தவ உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) தா8கி� த-டாரணிய�' 

$சீவ.நா.1882.3 

 அ8கா� இ4தாள� தல7ப*3 ஐய அறி4ேதாேம $சீவ.நா.1882.4 

 எ�ேன ம&� எ�ேன ந@, ெமாழி4த எ�ேன என 

வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1883.1 

 ��ேன ெமாழி4தா% ேபா% �ற 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

உட� ெமாழிய_!ைற.எ�.(ெமாழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1883.2 

 ம� ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) சி4வ ேபா% மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) 

ெச4தாமர9 க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) $சீவ.நா.1883.3 

 ெபா� ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,பி� ேம% ெபாழிய7 

5�க-_ெப.(5�க-_ெப.) உ&றாேன $சீவ.நா.1883.4 

 அஃேத அ.கN	 உளேரா எ�றா&! அNமா� $சீவ.நா.1884.1 

 இஃதா இ4தவா� எ�றா,9! எ�ன7 

ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ%லா,9! $சீவ.நா.1884.2 

 எ�தா இட, உளேவ எ8! எ8! எ�� அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) திச 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1884.3 

 ெவ�தா அ. ெதா2 ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ேகாயி&! எ24தாேன 

$சீவ.நா.1884.4 

 இல விர= D	 ப4தா, ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ஏ4த% 

!ல	_ெப.(!ல	_ெப.) ேக*பா� $சீவ.நா.1885.1 

 மல விர= ந@' மா,பி� ம4த� ேதாழ, �க	_ெப.(�க	_ெப.) ேநா9கி9 

$சீவ.நா.1885.2 

 ெகால விர= O, Rதி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) !மர� எ�ன9 !!ல�தா� 

$சீவ.நா.1885.3 

 கல விர= த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா%லா, காம� எ�றா, கம: தாரா, 

$சீவ.நா.1885.4 
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 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) !!ல�தா� எ�றா% 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) �� 

கதிய_ெப.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ� $சீவ.நா.1886.1 

 எ-ண	 ெவளி7ப*டா� கர4த ம4த� எ6 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

$சீவ.நா.1886.2 

 வ-ண வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,ப	 

�ய8கி_வி.எ�.(�ய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) R- S% 

மதியாேரா3 $சீவ.நா.1886.3 

 எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) விய ெநறியா% 

வி3�தா� ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 59காேன $சீவ.நா.1886.4 

 வி'ளா விய� ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத, ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

காத%_ெப.(காத%_ெப.) மட மகேள $சீவ.நா.1887.1 

 க' ஆவி ெகா75ளி9!	 கம: D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாதா� எ� மன�தி� 

$சீவ.நா.1887.2 

 உ' ஆவி உ'ளா� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ஒழி4தா� அ%ல என9 

கயி%_ெப.(கயி%_ெப.) $சீவ.நா.1887.3 

 5'_ெப.(5'_ெப.) ஆவி� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க2ந@,9 !வள ெச�தா' 

5ன Dணா' $சீவ.நா.1887.4 

 வா, �ய8!_ஏவ.(�ய8!_வி.) ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) �லய வள 

ேவ�� ேதாளா' மன	_ெப.(மன	_ெப.) 

மகிழ_!ைற.எ�.(மகி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1888.1 

 ந@, �ய8!_ஏவ.(�ய8!_வி.) க- !ளி,7ப7 5%லி ந@' 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ந@8கி� 

$சீவ.நா.1888.2 

 ேத, �ய8!_ஏவ.(�ய8!_வி.) தானயா� சி�வ,_ெப.(சி�வ,_ெப.) ேசடா, 

அக% மா,ப	 $சீவ.நா.1888.3 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) �ய8கி9 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) மா இவ,4தா� 

ச8க	_ெப.(ச8க	_ெப.) �ர�றேவ $சீவ.நா.1888.4 
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 �!_ெப.(�!_ெப.) ெகா75ளி9!	 க-ணி �றி மிட படல மால9 

$சீவ.நா.1889.1 

 !தி_ெப.(!தி_ெப.) ெகா75ளி9!	 ேவலா� O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) மா 

இவ,4 ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1889.2 

 உவ ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிலயினா&!� த	பி இஃ உர9!	 

ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� $சீவ.நா.1889.3 

 ப! ப8 கழலினா' ப�க� ேக*க எ�ேற $சீவ.நா.1889.4 

 வி2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா) �:கி9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) வி&ப9 $சீவ.நா.1890.1 

 க2வின @, ெபாதி4 சி9க9 கதி, ஒளி மறய9 கா7பி� $சீவ.நா.1890.2 

 த2வின @, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) தாமர உற;	 

ெச�யா'_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1890.3 

 வ2வினா, த	ம7 5%லா' 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

R	_தி6.(R	_��.ஒ.) க-ணி மாேதா $சீவ.நா.1890.4 

 ெதா2த த	 கயி� 

உ'N	_ெப.எ�.(உ'N_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) � �. அக�	 

ேசார $சீவ.நா.1891.1 

 அ2த_ெப.எ�.(அ2_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ண @6� 

உ'N	_ெப.எ�.(உ'N_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அணிகல� அக�	 

மா�4 $சீவ.நா.1891.2 

 ப2 க- அ64 ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

பட;ட� ஒ38!	 ப&றா $சீவ.நா.1891.3 

 ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) யா, க-K	 ேத&ற	 

ெதளி!&றா, விளி!&றாேர $சீவ.நா.1891.4 

 ேதா� தக மகளி,� ேதாயி� ெம� அணி ந@9கி� H� ந@, $சீவ.நா.1892.1 
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 ஆ� � மகளி,_ெப.) த	மா% அ6%தப� திமி6 

ஆ*._வி.எ�.(ஆ*3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1892.2 

 ேவ� நிற� ேதாளினா,9! ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கி% மால 

சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) $சீவ.நா.1892.3 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) நல கல8க' ேச,�தி� தட�ல ேதா�க எ�றா� 

$சீவ.நா.1892.4 

 வ-ண7 Dமால சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) வா% அணி கல�க' 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1893.1 

 க- �க� உ��தி� H�ம க-டலா% 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவ-டா $சீவ.நா.1893.2 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 5'ேளா3 எ%லா 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ேபட� ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) $சீவ.நா.1893.3 

 உ-K ந@, அமி:த	 கா9க ஊகேமா3 ஆ�க எ�றா� $சீவ.நா.1893.4 

 அFசன9 ேகாலி� ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ஓ, அவி9 !�றி� $சீவ.நா.1894.1 

 !Fசர	 5ல	பி_வி.எ�.(5ல	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @ழ9 O, Rதி 

எயி&றி% ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1894.2 

 பFசியி� ெம%லிேதA	 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) சிறி 

எ�ன ேவ-டா $சீவ.நா.1894.3 

 அFசி� த&கா�த% ேவ-3	 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபாளாக 

எ�றா� $சீவ.நா.1894.4 

 ெபா4தலா% ப%லி ேபா��	 ேபா&றலா% தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) ஒ�	 

$சீவ.நா.1895.1 

 அ4தவ, ேபா�� கா�	 அட8கலா% ஆம ேபா��	 $சீவ.நா.1895.2 

 தி4 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெதJவ, ேபால� த@ அற எறி4	 இ�ப 

$சீவ.நா.1895.3 
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 ம4தினா% மனவி ஒ�	 மதலய9 காமி� எ�றா� $சீவ.நா.1895.4 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% மால சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) 5ன 

கல	_ெப.(கல	_ெப.) பFச வாச	 $சீவ.நா.1896.1 

 ஆ�4 அள4 இய&ற7ப*ட அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) ந@, இ�ன 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.1896.2 

 மா4த6� மட8க% ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) ப�க� கா9க எ�� ஆ8! 

$சீவ.நா.1896.3 

 ஏ4 D- மா,ப� ஏவ இ�னண	 இய&றினாேன $சீவ.நா.1896.4 

 சி� க- யானயி� இன	_ெப.(இன	_ெப.) ேச,4 ேசவக	 ெகாள� 

$சீவ.நா.1897.1 

 �க% எ�� உண,கலா� 'ளி ம4தி மக $சீவ.நா.1897.2 

 நறிய ச4தி� ணி நாற ெவ4தனக' 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1897.3 

 எறிய_!ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ'கி மயி,9 கவ6மா இ6;ேம 

$சீவ.நா.1897.4 

 5க: வர� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேம% Dசயி� ெப6யன $சீவ.நா.1898.1 

 பவழேம அனயன ப% மயிர7 ேப, எலி $சீவ.நா.1898.2 

 அக2	 இ8!லிக	 அFசன வர� ெசா6வன $சீவ.நா.1898.3 

 கவழ யானயி� Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 

தவ2	_ெப.எ�.(த:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) க�) ஒ�தேவ 

$சீவ.நா.1898.4 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 !�றி� ேம% வட பா�4 உழ9கலி� 

$சீவ.நா.1899.1 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) பல உட4 ஒ8! அவ 

Hளியா� $சீவ.நா.1899.2 
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 வி-_ெப.(வி-_ெப.) உN உ-3 என 

வ @2	_ெப.எ�.(வ @:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா நிலமிச9 

$சீவ.நா.1899.3 

 க- அக� மர	_ெப.(மர	_ெப.) எலா	 க&பக	 ஒ�தேவ $சீவ.நா.1899.4 

 மானிட	 ப2�தன கிM�த	 ம&� அவ&� அய% $சீவ.நா.1900.1 

 பா% �ர- பய	பிட7 பன ம.4த அனயன $சீவ.நா.1900.2 

 கானிட7 பா4த' க- ப37பன யி% 

எழ_!ைற.எ�.(எ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1900.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உட7 ெபா� �ழ யாளி 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உல	5ேம $சீவ.நா.1900.4 

 சார%_ெப.(சார%_ெப.) அ	 திமிசிட� ச4தன� தழ 

வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) $சீவ.நா.1901.1 

 ந@ர த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) D மர	_ெப.(மர	_ெப.) நிர4த த9ேகால�	 

$சீவ.நா.1901.2 

 ஏ, இலவ8க�	 மி� க7Dர�	 $சீவ.நா.1901.3 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) நாவி கல4 ஓசன கம2ேம $சீவ.நா.1901.4 

 ம4தர7 பா,7பன_ெப.அ.(பா,7பன�_ெப.) மா மக'_ெப.(மக'_ெப.) மா9 !ழா	 

$சீவ.நா.1902.1 

 ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) ேம�வன தவ: மத9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) $சீவ.நா.1902.2 

 அ4தழ9 கா3_ெப.(கா3_ெப.) எலா	 திள7ப ஆமா� இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

$சீவ.நா.1902.3 

 சி4த வா% ெவ.7பன சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) எ8!	 உள $சீவ.நா.1902.4 

 வ9கயி� கனிெதா�	 வானர	 பா�4 உரா�7 $சீவ.நா.1903.1 

 ெபா75 எலா	 ெபா� கிட4 ஒ2கி ேம% திவி% வ @:4 $சீவ.நா.1903.2 
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 ஒ9! உலா� நிலமிச மிளி,வ ஒ� ஒளி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீவ.நா.1903.3 

 தி9 கிள, ஒளி !லா� வானக	 ெச!9!ேம $சீவ.நா.1903.4 

 வ @: பனி7 பாறக' ெநறி எலா	 ெவJ ெவயி%_ெப.(ெவயி%_ெப.) 

$சீவ.நா.1904.1 

 ேபா:தலி� ெவ-ெண� ேபா% ெபாழி4 ம*3 ஒ2!வ $சீவ.நா.1904.2 

 தா: �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) E: ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) ச4தன9 

கா&�_ெப.(கா&�_ெப.) அச4 $சீவ.நா.1904.3 

 ஆ: ய, ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) அவர� சாரேல $சீவ.நா.1904.4 

 Oக;	 ேகா*ட�	 !8!ம�	 பர4 $சீவ.நா.1905.1 

 ஏக% ஆகா நில� அ%கி வி*3 எ24 ேபா�� $சீவ.நா.1905.2 

 ேதாக;	 அ�ன�	 ெதா9! உட� 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ, $சீவ.நா.1905.3 

 நாக ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) காவிA' நய4 வி*டா,கேள $சீவ.நா.1905.4 

 D� அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 

தவ2	_ெப.எ�.(த:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேபா,வ D) சா4 

ஆ&றி7 ெபா� S% $சீவ.நா.1906.1 

 ேகா� ந@, பிலி&�	 கா4த	 !8!ம வர7 ெபா� ேகா� $சீவ.நா.1906.2 

 சா�றி பவழ9_ெப.(பவழ	_ெப.+9_ஒ&.) க�ன% ச4தன ஆல 

வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) $சீவ.நா.1906.3 

 ந@�தவ, இட� நா&றி நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ெச�தா, $சீவ.நா.1906.4 

 நி�தில �லயினா, த	 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா% ேநா9க7 

ெப&�	 $சீவ.நா.1907.1 

 க� தல	 த@-ட7 ெப&�	 கனி4தன மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) கா-க 

$சீவ.நா.1907.2 
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 வ� அல, ெகா�ய� தா:4த_ெப.எ�.(தா:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மர	_ெப.(மர	_ெப.) உயி, இ%ல எ�பா, $சீவ.நா.1907.3 

 பி� அல, ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ேப�க' எ�றலா% 

ேபசலாேமா $சீவ.நா.1907.4 

 ெபாறி மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) இழி;	 ெபா� தா,_ெப.(தா,_ெப.) �கனி� 

ெபாலி4 மாவி� $சீவ.நா.1908.1 

 ெநறிமயி� இழி4 ம4த� மணி9க ம�திகய 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1908.2 

 ெவ�மயி� அவர7 ேபா9கி ெவ'ளிட7 படாத ந@ரா% $சீவ.நா.1908.3 

 அறி மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அக=	 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) அ.கள� 

ெசJவி எ�றா� $சீவ.நா.1908.4 

 எ% இ'_ெப.(இ'_ெப.) கனவி% க-ேட� க- இட� ஆ3	 இ�ேன 

$சீவ.நா.1909.1 

 ப%லி;	 ப*ட பா8க, வ	 ெகாேலா ந	பி எ�� $சீவ.நா.1909.2 

 ெசா%லின' ேதவி நி&ப7 ப�க� ெதா2 ேச,4 $சீவ.நா.1909.3 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அ. பணி4 ந	பி 

வ4தன�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) அ.க' 

எ�றா� $சீவ.நா.1909.4 

 எ8ஙணா� ஐய� எ�றா*! அ.ய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) அ.க' 

எ�னா7 $சீவ.நா.1910.1 

 ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி% உமி:4 மி�A	 

5ன மணி9 கடக	 ஆ,4த $சீவ.நா.1910.2 

 த8! ஒளி� தட9க O7பி� ெதா2 அ. 

த2வி_வி.எ�.(த2=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:4தா� $சீவ.நா.1910.3 

 அ8! இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) அ&5 ��ன@, அல கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா, $சீவ.நா.1910.4 
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 திவ. ெதா2 வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சி�வன9 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:ேத $சீவ.நா.1911.1 

 வ பனி )ம4த வா'க- வன�ல 

ெபாழி4த_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

பா% $சீவ.நா.1911.2 

 �!_ெப.(�!_ெப.) உட மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) பா�4 

�2 ெம;	 நன7ப மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $சீவ.நா.1911.3 

 வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ� களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

எ�� ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா8!5 த2வி9 

ேகா-டா'_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1911.4 

 காளயா	 பவ	_ெப.(பவ	_ெப.) ஓரா' காத%_ெப.(காத%_ெப.) மீ9 

O,தலாேல $சீவ.நா.1912.1 

 வாளயா	 ெந.ய க-ணா' மகன மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) ஒ38க7 5%லி� 

$சீவ.நா.1912.2 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) ஐயா ��5 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தவ�த விள= இலாேத� 

$சீவ.நா.1912.3 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) அயா� 

த@,4த_ெப.எ�.(த@,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�றா' ெதா2த! 

ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) அ�னா' $சீவ.நா.1912.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) திற%_ெப.(திற%_ெப.) 

!சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) த�ன வா'_ெப.(வா'_ெப.) அம, 

அக�' ந@�9 $சீவ.நா.1913.1 

 கா*டக� உ	ம ந@�த கய�திேய& காண வ4த@, $சீவ.நா.1913.2 

 ேச*3 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பதி மா,பி� சீவக சாமியேீர 

$சீவ.நா.1913.3 

 ஊ*3 அர9! உ-ட ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தாமர அ. ேநாவ எ�றா' 

$சீவ.நா.1913.4 
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 ெகட%_ெதா.ெப.(ெக3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

!ரய ெகா&ற	_ெப.(ெகா&ற	_ெப.) ெகட7 பிற4த=	 அ�றி $சீவ.நா.1914.1 

 நடல;' அ.க' வக ந*5_ெப.(ந*5_ெப.) உடயவ,க' நய $சீவ.நா.1914.2 

 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) ெகா�ற 

இ�னா மர�திேன� த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �ப9 

$சீவ.நா.1914.3 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக� அ24த ேவ-டா களக 

இ9_)*.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) கவல எ�றா� $சீவ.நா.1914.4 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) அல� ஒளவ ஆவா' )ந4தேய ஐய&! 

எ��	 $சீவ.நா.1915.1 

 ேகா� அல� த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க49 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) என9 !ண�தி� மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) $சீவ.நா.1915.2 

 பா% நில� உற;	 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அனயவா� 

அமி,த	 ஊற $சீவ.நா.1915.3 

 மா� நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

மன	_ெப.(மன	_ெப.) மகிழ� 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1915.4 

 என9! உயி,� சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) ஆவா� ந4தேன ஐய� அ%ல 

$சீவ.நா.1916.1 

 வன75ட9 !மர� இ8ேக வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

என ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) ேச,�தி7 $சீவ.நா.1916.2 

 5ன9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) மாலேயா3 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) தி�தி7 ேபா&றா, $சீவ.நா.1916.3 

 இன� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ� அனாA9! இ� அளி 

வி4 ெச�தா' $சீவ.நா.1916.4 
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 சிறகரா% பா,757 5%லி� தி மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) இ4தேத ேபா% 

$சீவ.நா.1917.1 

 இறவி த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) சி�வ,_ெப.(சி�வ,_ெப.) த	ம இ கயினாM	 

5%லி $சீவ.நா.1917.2 

 �ற �ற !மர,9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ெமாழி அம �கம� 

Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1917.3 

 அ� )வ அமி,த	 ஊ*. அ�பக% 

கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

$சீவ.நா.1917.4 

 மரவ	_ெப.(மரவ	_ெப.) நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) மண	_ெப.(மண	_ெப.) கம: 

ச-பக	 $சீவ.நா.1918.1 

 !ரவ	_ெப.(!ரவ	_ெப.) ேகா8க	_ெப.(ேகா8க	_ெப.) !ட	 5ர கா� வழ 

$சீவ.நா.1918.2 

 விர= D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) ேவ� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) ஆ� 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) $சீவ.நா.1918.3 

 உவ மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) உர9!	 இ எ�பேவ $சீவ.நா.1918.4 

 நலி= இ% !�ெறா3 கா3_ெப.(கா3_ெப.) உற ந�ெபா' $சீவ.நா.1919.1 

 5லி_ெப.(5லி_ெப.) அனா, மக'_ெப.(மக'_ெப.) ேகாடM	 Dமி ேம% 

$சீவ.நா.1919.2 

 வலியி� மி9கவ, த	 மக'_ெப.(மக'_ெப.) ேகாடM	 $சீவ.நா.1919.3 

 நில ெகா' ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) வழ9! என ேந,பேவ $சீவ.நா.1919.4 

 ந@தியா% அ�� அ4நிதி ஈ*3த% $சீவ.நா.1920.1 

 ஆதி ஆய அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நா*3த% $சீவ.நா.1920.2 

 ேமாதி_வி.எ�.(ேமா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �'ெளா3 �'பக 

க-.ட% $சீவ.நா.1920.3 
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 ேப ெச� பிள4திட% ெப*டேத $சீவ.நா.1920.4 

 ஒ&ற, த8கள ஒ&ற6� ஆ�தM	 $சீவ.நா.1921.1 

 க&ற மா4தர9 க- என9 ேகாடM	 $சீவ.நா.1921.2 

 )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) E:4 ெப9கM	 E அேரா $சீவ.நா.1921.3 

 ெகா&ற	_ெப.(ெகா&ற	_ெப.) ெகா' !றி9 ெகா&றவ&! எ�பேவ 

$சீவ.நா.1921.4 

 ெவ�றி ஆ9கM	 ேமதக= ஆ9கM	 $சீவ.நா.1922.1 

 அ�றி;	 க%வி ேயா3 அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) ஆ9கM	 $சீவ.நா.1922.2 

 !�றி னா,கள9 !�� என ஆ9கM	 $சீவ.நா.1922.3 

 ெபா� F) ஆக�தினா� ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ெச�;ேம $சீவ.நா.1922.4 

 ெபா�னி� ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெபாபட 

அ7பட $சீவ.நா.1923.1 

 த�னி� ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) தரணி 

தரணியி% $சீவ.நா.1923.2 

 பி�ன ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) $சீவ.நா.1923.3 

 �A	 கால� �னாதன இ%லேய $சீவ.நா.1923.4 

 நில�தி� நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நிதியிA	 ேத�4 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) $சீவ.நா.1924.1 

 !ல�தி% !�றிய ெகா' கய	_ெப.(கய	_ெப.) அ%லHஉ	 $சீவ.நா.1924.2 

 கல9 கணாள	 இ8! இ%ல காள ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.1924.3 

 வலி�த எ� என வ'ளM	 O�வா� $சீவ.நா.1924.4 

 எ6ெயா3 

நிக,9!	_ெப.எ�.(நிக,_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 
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ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) இ.9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

ஆ8! ஓ, $சீவ.நா.1925.1 

 ந6ெயா3 ெபாவ எ�றா% E:�சி ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ணேயா3 எ� 

ஆ	 $சீவ.நா.1925.2 

 ப6ெவா3 கவல ேவ-டா பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) கMழ� 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1925.3 

 ெசா6 ம� )	5_ெப.()	5_ெப.) உ- க-ணி� E: கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

ந4த� எ�றா� $சீவ.நா.1925.4 

 ெகMழேனா ந4த� எ�னா9 கிள, ஒளி வன7பினான9 $சீவ.நா.1926.1 

 கMழ� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) கயா% த@-.9 காதலி� களி� 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1926.2 

 வலி ெக2 வயிர� H- ேபா% 

திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ந@-3 அம4த 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.1926.3 

 கலி ெக2 நில�த9 காவா ஒழி;ேமா காள9! எ�றா' $சீவ.நா.1926.4 

 இட�ெதா3_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா6.+ஒ3_க.ேவ.) ெபா2 நா. எJவின9 

க-K	 அFசா, $சீவ.நா.1927.1 

 மட7பட% இ�றி� E2	 மதி வ%லா,9! அ6ய உ-ேடா $சீவ.நா.1927.2 

 கட� இட9 கா9க ஒ�ேற ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ேகா. Oக $சீவ.நா.1927.3 

 இட� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ28க� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ8! இ� உயி, 

ெச!�த அ�ேற $சீவ.நா.1927.4 

 இழ ெபாற ஆ&ற கி%லா இ*.ட தளர 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1928.1 

 !ழ நிற_ெப.(நிற	_ெப.) �க�தினா, ேபா% !றி�தேத ணி4 

ெச�யா,_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1928.2 
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 �ழ உற சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

�ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேம% பா�4 ம ேதா� 

$சீவ.நா.1928.3 

 வழ உற வன� வ�க-_ெப.(வ�க-_ெப.) ந6 வல7ப*ட அ�ேற 

$சீவ.நா.1928.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வா�� த@ேயா3 ஒ7பா� ப�க� உர9!	 ஒ�னா, 

$சீவ.நா.1929.1 

 ஆழிவா�� Fச ம&� எ	 ஆ&றலா� 

ெந8கி_வி.எ�.(ெந8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1929.2 

 மாழ ந@' நிதிய	 F)	 மாநில9 கிழம எ�	 $சீவ.நா.1929.3 

 பாழியா% பிறர ேவ-ேட	_வி.�.(ேவ-3_வி.+ண_எதி,.ம.+ஏ	_த�.ப�.) 

பணி7பேத பாணி எ�றா� $சீவ.நா.1929.4 

 ெபா அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) !ரய ம4த, ெபா	 என உரறி ம&� 

இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) $சீவ.நா.1930.1 

 தி இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப� 

ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) யா8க' $சீவ.நா.1930.2 

 எ6 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) அய	 ந@,ம இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கதி, 

ஏ&ற ெதJவ, $சீவ.நா.1930.3 

 வ பனி இN	 ஆக மதி9க எ	 அ.க' எ�றா, $சீவ.நா.1930.4 

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

�%ல கமல	 ெவ�ேயா� $சீவ.நா.1931.1 

 ேத, ேதா�றேவ மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெச	ம% நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மாம� ம&� உ� $சீவ.நா.1931.2 
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 சீ, ேதா�றேவ மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேனாேட $சீவ.நா.1931.3 

 பா, ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பகய� ெசற&பால எ�றா' 

$சீவ.நா.1931.4 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) 

ெபாேள_ெப.(ெபா'_ெப.+ஏ_சா6.) வலி�ேத� ம&� அ.க' நாள� 

$சீவ.நா.1932.1 

 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பதி;' எம,9ேக என உ-ம கா*. $சீவ.நா.1932.2 

 அ�ற7 பகேல அ.ேய� வ4 அடவ% ந@ேம $சீவ.நா.1932.3 

 ெவ�றி9 களி&றா� உழ� ெச%வ ேவ-3	 எ�றா� $சீவ.நா.1932.4 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) தவ4 அ�ன Rதி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பர% 

கான	_ெப.(கான	_ெப.) உ�னி $சீவ.நா.1933.1 

 S&� ஐவேரா3 நட4தா' Rதி வ% வி% ம4த� $சீவ.நா.1933.2 

 கா&றி� 

ப69!	_ெப.எ�.(ப6_வி+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

கலிமா� மிச9 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ஓ	பி $சீவ.நா.1933.3 

 ஆ&ற&! அம4த படேயா3 அத, ��னினாேன $சீவ.நா.1933.4 

 ம�ற&! இட� ஆ	 மணிமா% வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

மா,ப� வா�_ெப.(வா�_ெப.) க- $சீவ.நா.1934.1 

 நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ�திச;	 மவி7 

5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) ந@�த	 ஓவா9 $சீவ.நா.1934.2 

 !��	 !ளி, ந@,� தட	_ெப.(தட	_ெப.) E:4தன ேகால யா�	 $சீவ.நா.1934.3 
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 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பழன7 பட7ப7 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) நா3 

ேச,4தா� $சீவ.நா.1934.4 

 காவி� ேம% க.மல, ெதகி:4த நா&ற�	 $சீவ.நா.1935.1 

 வாவி;' இனமல, உயி,�த வாச�	 $சீவ.நா.1935.2 

 D வி6 ேகாதய, 5ன4த சா4த�	 $சீவ.நா.1935.3 

 ஏவலா&! எதி, எதி, வி4 ெச�தேவ $சீவ.நா.1935.4 

 க	பி� ேம% ெதா3�த ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கலிெகா' தாமர� 

$சீவ.நா.1936.1 

 )	பி� வா�� ளி�தலி� வ�த வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

$சீவ.நா.1936.2 

 தி4தி யா: �ர%வ ஓ, ெத�வ7 D	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) 

$சீவ.நா.1936.3 

 ெபா4தினா� 5ன மணி7 ெபா� ெச� Dணினா� $சீவ.நா.1936.4 

 ெபாற வில8! உயி,�தன ெபா� ெச� மா மணி� $சீவ.நா.1937.1 

 ெசறி கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) இளஞ	 ெச%ல%_ெப.(ெச%ல%_ெப.) ந@8கினா, 

$சீவ.நா.1937.2 

 நற வி6 ேகாதய, நாம ேவலினா&! $சீவ.நா.1937.3 

 அ� )வ நா% வக அ�த	 ஆ9கினா, $சீவ.நா.1937.4 

 க*.யி� அ6சி;	 529!	 காண�	 $சீவ.நா.1938.1 

 5*.% வா�� ெசறி�தன, 5ரவி9! அ%ல=	 $சீவ.நா.1938.2 

 ெந*3 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

க	ெபா3_ெப.(க	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ெச4ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) ேம�4 ந@, 

$சீவ.நா.1938.3 

 ப*டன வள நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ப6= த@,4தேவ $சீவ.நா.1938.4 
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 !ழி ம9 !வள அ	 க-ணி வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.1939.1 

 பிழி ம9 ேகாதயா, ேபண இ� அ� $சீவ.நா.1939.2 

 அழி மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனா� அயி�ற பி�னேர $சீவ.நா.1939.3 

 கழி மல, விழி�த க- கமல	 ப*டேவ $சீவ.நா.1939.4 

 எ6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இம�தன 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 5க 

$சீவ.நா.1940.1 

 56 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) இர8கின 5க�ற த@8 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

$சீவ.நா.1940.2 

 தி மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ழவ�	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� பா-.M	 

$சீவ.நா.1940.3 

 அ மணியி� !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) அரவ	 ெச�தேவ $சீவ.நா.1940.4 

 ெதளி�த இ� ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) அ	 பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) 

ெச&ற வா�9 $சீவ.நா.1941.1 

 களி9 கய%_ெப.(கய%_ெப.) மழ9 கணா, காம	_ெப.(காம	_ெப.) கா: 

ெகாள @இ_வி.எ�.(ெகா'_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1941.2 

 விளி�த இ� அமி, உற: கீத	 ேவனலா� $சீவ.நா.1941.3 

 அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� அமளி அ	 ேச9க 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1941.4 

 த@8 க	5_ெப.(க	5_ெப.) அA9கிய தி4 ேதா'கN	 $சீவ.நா.1942.1 

 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ேதா'கN	 மிட4 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல $சீவ.நா.1942.2 

 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !ளி, தாெரா3 ெபா ெபா� உக $சீவ.நா.1942.3 

 ஈ8கன	 கன இ'_ெப.(இ'_ெப.) எ%ல ந@4தினா� $சீவ.நா.1942.4 

 கன கதி,9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) க- விழி�த காலேய $சீவ.நா.1943.1 
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 நன மல,� தாமர ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ- கயா% 

$சீவ.நா.1943.2 

 5ன கதி,� தி�க	 க2வி7 D மழ $சீவ.நா.1943.3 

 �னவA9! இறFசினா� �க ேவ'_ெப.(ேவ'_ெப.) அனா� 

$சீவ.நா.1943.4 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) கழி�த பி� நாம ேவலினா� 

$சீவ.நா.1944.1 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) க. எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) நக, வ-ம காணிய 

$சீவ.நா.1944.2 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ெபாலி மணிவள� ெதா�யி% மாதரா, $சீவ.நா.1944.3 

 ேவ*ப ஓ, வ.ெவா3 விரவி� 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1944.4 

 அல�தக9 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) களி இ29கி அ	 ெசாலா, 

$சீவ.நா.1945.1 

 5ல�தலி� கள4த D- இடறி7 ெபா� இத:_ெப.(இத:_ெப.) $சீவ.நா.1945.2 

 நில� உ!	 மால கா% ெதாட,4 ந@' நக, $சீவ.நா.1945.3 

 ெசல9 !றபடாத ஓ, ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) மி9கேத $சீவ.நா.1945.4 

 க�திக9 க2ந@, கம: ேகாதய, $சீவ.நா.1946.1 

 ப�தியி% ப3 சா4 அணி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல $சீவ.நா.1946.2 

 சி�தியி% பட, சி4த யினார;	 $சீவ.நா.1946.3 

 இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) திச7 பட, வி�தி3 ந@ரேவ $சீவ.நா.1946.4 

 வFசி வா*.ய வா'_ெப.(வா'_ெப.) மி� R)7பினா, $சீவ.நா.1947.1 

 பFசி ஊ*.ய பாடக� சீற. $சீவ.நா.1947.2 

 !Fசி E*.ய ம4த, !ழா	 அலா% $சீவ.நா.1947.3 
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 இFசி வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) பிறி இ%லேய 

$சீவ.நா.1947.4 

 மி�னி� ந@' கட	பி� ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ேவ'_ெப.(ேவ'_ெப.) 

ெகாேலா $சீவ.நா.1948.1 

 மி�A	 ஐ8கண வா, சில ம4தேனா $சீவ.நா.1948.2 

 எ�னேனா அறிேயா	 உரய,ீ எனா7 $சீவ.நா.1948.3 

 ெபா� அ	 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனயா, 5ல	5 எ�தினா, $சீவ.நா.1948.4 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) அக� இளயா� அ�ன ெம�7 ெபாறி $சீவ.நா.1949.1 

 அ-ணல9 கழி மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) கவ, 5'_ெப.(5'_ெப.) என $சீவ.நா.1949.2 

 வ-ண வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ஏழய, வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) $சீவ.நா.1949.3 

 க- எலா	 கவ,4 உ-.3 கி�றேவ $சீவ.நா.1949.4 

 5லா� தல� திக2	_ெப.எ�.(திக:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வ 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) காலி னான 

$சீவ.நா.1950.1 

 நிலா� தல� திக2	_ெப.எ�.(திக:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப	 

D- நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வட�ேதா3 ஏ4தி9 

$சீவ.நா.1950.2 

 !லா�� தல9 கிட4 மி�A	 !வி �ல 

பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவ�தா�9 $சீவ.நா.1950.3 

 கலா�� ெதால7 ப!வா, ேபா% க�னிய, வ�றி னாேர $சீவ.நா.1950.4 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க-க' அ	பா வி% பட 

சா&றி எ8!	 $சீவ.நா.1951.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேகாத ந%லா, ம4தன 

ெதவி% எ�ய $சீவ.நா.1951.2 
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 மா� ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) மழ9 க- 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மகN	 ஒ7பா' $சீவ.நா.1951.3 

 பா% ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா%லா' பாவ ப4 

ஆ3கி�றா' $சீவ.நா.1951.4 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேகாத மால ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கதி,	 �ல $சீவ.நா.1952.1 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேந, 

வட	_ெப.(வட	_ெப.) நிழ%பட7 5ட�தர $சீவ.நா.1952.2 

 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) மணி9 !ழ வி% 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ� ெபா� ஓல மி� 

ெசய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1952.3 

 அழ% மணி9 கலாப	 அ	 சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆ3ேம $சீவ.நா.1952.4 

 அ8க அ	 தல�தக�த ஐ4 ப4 அம,4தவ $சீவ.நா.1953.1 

 ம8க ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மால E2	 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ேபால வ4 உட� $சீவ.நா.1953.2 

 ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மீ எ24 ேபா�7 

பிற:4 பா�த% இ�றிேய $சீவ.நா.1953.3 

 ெச8கய% க- 5வ	 த	�' உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ெச�ய� தி6;ேம 

$சீவ.நா.1953.4 

 மால;' கர4த ப4 வ4 க� தல�த ஆ	 $சீவ.நா.1954.1 

 ஏல நா� இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 5ற�த 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க�த ஆ	 $சீவ.நா.1954.2 

 Sலி� ேந, R)75 ேநாவ உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) மால உ'ள_ெப.அ.(உ'_ெப.) 

ஆ	 $சீவ.நா.1954.3 
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 ேம% எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மீ நில�த விரல கய 

ஆ!ேம $சீவ.நா.1954.4 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ந@8க%_ெதா.ெப.(ந@8!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ேகாத ேவ�த% !8!ம	 

அணி4ரா� $சீவ.நா.1955.1 

 எ- திச;	 ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) ஏ&� 

இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நி&ற% ப�தியி� 

$சீவ.நா.1955.2 

 ம-.ல	 வர7 5ட�த% மயிலி� 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ�னண	 

$சீவ.நா.1955.3 

 வ-3	 ேதA	 பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ப4 ம4&� ஆ3ேம $சீவ.நா.1955.4 

 ப4 ம4&� ஆ3வா' பண �லயி% !8!ம	 $சீவ.நா.1956.1 

 )4தர7 ெபா. ெதளி�த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� )-ண	 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) $சீவ.நா.1956.2 

 த4 )*. இ*ட சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) ேவ6� வா,4 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �ல $சீவ.நா.1956.3 

 இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) திவி% ெந9! உகி எ�ன வ @:4தேவ 

$சீவ.நா.1956.4 

 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) மணி� சில	பிேனா3 கி- கிணி4 நக4 

ந!	_ெப.எ�.(ந!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1957.1 

 மி� மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) �%ல மால ந9கி மி9! இற4 எ24 

$சீவ.நா.1957.2 

 ெபா� மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ேகாத ப4 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

ேபா4 பா�4 $சீவ.நா.1957.3 
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 மி� மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ேவலினா� �� வ @தி 59! வ @:4தேத 

$சீவ.நா.1957.4 

 வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப4தி� ேம% விர4 

மி�னி� R- R)7பினா' $சீவ.நா.1958.1 

 E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா)_ெப.(கா)_ெப.) 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ	 கி% ெநகி:4 

D8!ழ% $சீவ.நா.1958.2 

 தா:4 ேகாத ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:4 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �லக' தவர7 $சீவ.நா.1958.3 

 ேபா:4 அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணி வ4 

D8ெகா.யி� ேநா9கினா' $சீவ.நா.1958.4 

 ம4தார மால மல, ேவ�4 மகி:4 த@	ேத� $சீவ.நா.1959.1 

 க4தார	 ெச� களி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) �ர�� பாட7 $சீவ.நா.1959.2 

 ப4 ஆ,வ	 ெச� !வள9 க- 

பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1959.3 

 ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தாமர ேம% திவி� உ 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1959.4 

 ந@, த8! தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@' 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) த�A' ஓ8கி� $சீவ.நா.1960.1 

 சீ, த8! க8க� தி ந@,� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) வல மா4தி9 $சீவ.நா.1960.2 

 கா, த8கி நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) காளய9 கா-டேலா3 $சீவ.நா.1960.3 

 ப,ீ த8கி7 ெப�யா மல6� பிறி ஆயினாேள $சீவ.நா.1960.4 

 ெப-பா லவ,க*! அணியா�7 பி6யாத 

நாK	_ெப.எ�.(நாK_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1961.1 
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 தி-பா% நிற;	 தி மாம;	 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) 

$சீவ.நா.1961.2 

 க-பா% கவிA	 வள;	 கவ,4தி*ட க'வ� $சீவ.நா.1961.3 

 ம-பா% இழி4த_ெப.எ�.(இழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மல, ஐ8 கண 

ம4த� எ�றா' $சீவ.நா.1961.4 

 எ�றா' நின4தா' இ ேபாM	 இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) ேவ*க 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) $சீவ.நா.1962.1 

 ெச�ேற ப.A	 சிற4தா,9!	 உர9க% ஆவ $சீவ.நா.1962.2 

 அ�றா� அ6தா� அக�ேத )*3 உ9!	 ெவ	த@ $சீவ.நா.1962.3 

 ஒ�ேற உலக� உ� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ம4 இ%ல எ�றா' 

$சீவ.நா.1962.4 

 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) இ%ல ெந7பி� )3	 

காம	_ெப.(காம	_ெப.) உ-ேட% $சீவ.நா.1963.1 

 !றயா நிறயி� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) !�றி;	 காம	_ெப.(காம	_ெப.) 

இ%ல $சீவ.நா.1963.2 

 பறயா� அற;	 பச75 எ�� பக,4 வா. $சீவ.நா.1963.3 

 அற வா�9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேபா% அக� காம	_ெப.(காம	_ெப.) அல7ப 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1963.4 

 ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) 

கல8கி_வி.எ�.(கல8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) 

ஆ&�7ப3� நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.1964.1 

 அ	 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க2ந@, 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மதி 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க�ேத $சீவ.நா.1964.2 
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 வFச	 வழ8காதவ� க-களி� 

ேநா9க_!ைற.எ�.(ேநா9!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மாேதா $சீவ.நா.1964.3 

 தFச	 வழ8கி� தல9 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) த@ $சீவ.நா.1964.4 

 D உ-ட க-ணா' 5வ�சில ேகாலி எ�ய $சீவ.நா.1965.1 

 ஏ உ-ட ெநFசி&!_ெப.(ெநF)_ெப.+!_ெகா.ேவ.) இ3 5- ம4 எ�ெகா% 

எ�னா $சீவ.நா.1965.2 

 மா உ-ட ேநா9கி� மடவாள மறி� ேநா9கி9 $சீவ.நா.1965.3 

 ேகா உ-ட ேவலா� !ழ4 ஆ&றல� ஆயினாேன $சீவ.நா.1965.4 

 காம9 க3ேநா�9 கன%_ெப.(கன%_ெப.) E:4 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) 

எ�A	 ம&� இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) $சீவ.நா.1966.1 

 ஈம�திேனா3	 உடேன )ட ஏக% ஆ&றா� $சீவ.நா.1966.2 

 Hம�தி� ஆ,4த கி% ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) தாத $சீவ.நா.1966.3 

 D ெமா�� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கட ேம% 5ல	5 

உ&� இ4தா� $சீவ.நா.1966.4 

 நாவி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) !ழலா' நா'_ெப.(நா'_ெப.) ந@ல9 $சீவ.நா.1967.1 

 காவி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) க- D8ெகா. எ� 

$சீவ.நா.1967.2 

 ஆவி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அண8! எ�� அறியாேத� $சீவ.நா.1967.3 

 ேமவி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த@ர_!ைற.எ�.(த@,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வினா� 

தவா, இ%லேய $சீவ.நா.1967.4 
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 ெத' ந@,7 பனி9 கய� ம*3 

அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேத	 !வள9 

$சீவ.நா.1968.1 

 க- ந@,ம கா*.9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேபா% 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ� $சீவ.நா.1968.2 

 உ' ந@,ம எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ேநா9கினி% 

கவ,4த_ெப.எ�.(கவ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1968.3 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ந@,ம ேம% நா'_ெப.(நா'_ெப.) பிற4	 அறி;ேமா 

$சீவ.நா.1968.4 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !ழM	 ெசJ_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா;	 க- 

மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கா	 $சீவ.நா.1969.1 

 அ	5 ஒ2! D- �ல;	 ஆ, உயி,9ேக O&ற	 $சீவ.நா.1969.2 

 வி4தினரா� வ4தார ெவ&� உடலா 

ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1969.3 

 ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) திவி யா, மக'_ெப.(மக'_ெப.) ெகா% ேப, யா 

ஆ	 ெகா%ேலா $சீவ.நா.1969.4 

 வா, உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �லய வ-டா, D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாதய7 

$சீவ.நா.1970.1 

 ேப, ெகா3�தா,_வி.�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா._ஆ,_பட,.ப�.) 

ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) எ�றா, O&றேம எ�றி*டா% $சீவ.நா.1970.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@' 

மா,ப, த	 உயி, தா	 ேவ-3பேவ% $சீவ.நா.1970.3 

 ந@, உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ4 நகர ந@�தி*3 

ஒழியாேரா $சீவ.நா.1970.4 

 ப8 க- மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகர !-டல�	 ப4 ேதா3	 $சீவ.நா.1971.1 
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 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) �க� இல8க� ெசJ_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா� 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) இல8க9 $சீவ.நா.1971.2 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) உ- !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) தாழ9 ேகா*3 

எ�த	 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா9! 

$சீவ.நா.1971.3 

 எ8! எ8ேக ேநா9கிA	 அ8! அ8ேக ேதா��ேம $சீவ.நா.1971.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஆ, மதி �க�த வாேளா வ37 பிளேவா $சீவ.நா.1972.1 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) ஆ, க2ந@ேரா ந@லேமா தாமரேயா $சீவ.நா.1972.2 

 ந@' ேவேலா அ	ேபா கயேலா ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க-ேணா 

$சீவ.நா.1972.3 

 ேகா' ஆ,4த O&றேமா ெகா%வா� ெதாட8கினேவ $சீவ.நா.1972.4 

 எ�றா	 ெகா% மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) எ�வ எ�� 

சி4தி� $சீவ.நா.1973.1 

 ஒ�றா,9 கட4தா� 5ல	5 உ' 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ�தேலா3	 

$சீவ.நா.1973.2 

 அ�ேற அம4த ப)	 ெபா� அட, ஆ� ேகா. $சீவ.நா.1973.3 

 !�றாம% வி&றா� !ளி, சாகர த�த� எ�பா� $சீவ.நா.1973.4 

 தி ம%க_!ைற.எ�.(ம%!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) திேவ என� ேச,4 நா�க� 

$சீவ.நா.1974.1 

 ெச ம%! ேவலா�9! இடமா% இ எ�� ெச7ப $சீவ.நா.1974.2 

 வ6 ம%கி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உ-3 அற மா மல,9 க-ணி ம4த� 

$சீவ.நா.1974.3 

 எ6 ம%! ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� நில	_ெப.(நில	_ெப.) மாமெனா3 

ஏறினாேன $சீவ.நா.1974.4 
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 ந	ப� சிறிேத இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) த4 இ ேக*க நாN	 

$சீவ.நா.1975.1 

 அ	 ெபா� நக' அம4ேத� ம&� என9! அம4தா' $சீவ.நா.1975.2 

 க	ப	 இலாதா' கமல9! விமல எ�பா' $சீவ.நா.1975.3 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� விய9!	 நிற�தா' தி அ�ன ந@ரா' 

$சீவ.நா.1975.4 

 D	பாவ வ4 பிற4தா' அ7பிற4த ேபா:ேத $சீவ.நா.1976.1 

 ஆ	பால எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அறிவா, அ�� 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ*டா, $சீவ.நா.1976.2 

 H	5_ெப.(H	5_ெப.) யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) இ%ல9 

!ள	_ெப.(!ள	_ெப.) ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

எ� ேதாமி% ப-ட	 $சீவ.நா.1976.3 

 O	பாத ெச%வ9 ெகா.ேய இ ேக-ேமா எ�றா� $சீவ.நா.1976.4 

 ம8க9! உ6யா� கட ஏ�	 வ4 ஏறேலா3	 $சீவ.நா.1977.1 

 வ8க	 நிதிய	 உட� வ @2	_ெப.எ�.(வ @:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ம&� அ�றி வ @ழா $சீவ.நா.1977.2 

 எ8!	 தன9! நிக, இ%லவ� ஏ&ற மா,ப	 $சீவ.நா.1977.3 

 ந8க9! இய�ற ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) D அண7 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) 

எ�றா� $சீவ.நா.1977.4 

 ஏ: ஆ-.� ேமM	 இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) ஆ-3 ்

இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.1978.1 

 வ @ழா நிதி;	 உட� வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வி% 

வலா�9ேக $சீவ.நா.1978.2 

 ஊழாயி&� ஒ%!	 R)75 அஃக உ� வ @8கி� $சீவ.நா.1978.3 
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 E: ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) வ�த �லயா' நல	_ெப.(நல	_ெப.) E:க 

எ�றா� $சீவ.நா.1978.4 

 ஏ&ற க� ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) வ @:4 என ஏ4தல� $சீவ.நா.1979.1 

 ேத&றினா� திமா நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெசJவேன $சீவ.நா.1979.2 

 ேதா&ற மாத	 ேதா�றல9 கா-டM	 $சீவ.நா.1979.3 

 ஆ&றினா' தன ஆவி;	 தா8கினா' $சீவ.நா.1979.4 

 அ	 ெபா� ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனயாள;	 வா, கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

$சீவ.நா.1980.1 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� !�� அனயான;	 சீ, ெபற7 $சீவ.நா.1980.2 

 ப	 ெபா� ந@' நக,7 ப% இய	_ெப.(இய	_ெப.) ஆ,� 

எழ_!ைற.எ�.(எ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1980.3 

 இ	ப, இ%ல ஓ, இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) இய&றினா, $சீவ.நா.1980.4 

 க*.% ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம காள;	 

$சீவ.நா.1981.1 

 ம*3 வா� அவி: மா மல,9 ேகாத;	 $சீவ.நா.1981.2 

 வி*3 ந@8!த%_ெதா.ெப.(ந@8!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) இ�மயி� வ @= 

இலா,_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.1981.3 

 ஒ*. ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) ஓ, உயி, ஆயினா, 

$சீவ.நா.1981.4 

 நில=_ெப.(நில=_ெப.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கதி, ந@,மய 

D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% $சீவ.நா.1982.1 

 கலவ	_ெப.(கலவ	_ெப.) க- 5தயா கன&றலி� $சீவ.நா.1982.2 

 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ���	 உ� வில� எ�பேவ $சீவ.நா.1982.3 

 5ல= ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க-ணினா' �ல7 ேபாகேம $சீவ.நா.1982.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அவா	 கம: க-ணி;	 ெதJவ, த	 $சீவ.நா.1983.1 



555 

 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அவா	 கதி, ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) உ� காள;	 

$சீவ.நா.1983.2 

 கா� அவா	 க. நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ேம% $சீவ.நா.1983.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அவா	 வகயா% வகி னா,கேள $சீவ.நா.1983.4 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ேத�� வி2� 

த2	5 இ7ப ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.1984.1 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மாட� அ8க- 

அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க அமளி ஏறி7 $சீவ.நா.1984.2 

 ப- அம மகர வ @ண நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) உUஇ7 பாவ 

பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1984.3 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) அம �ழ=� ேதாளா� மகி:�சி;' மய8கினாேன 

$சீவ.நா.1984.4 

 இ�ன6� சில	ேபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஓ3_க.ேவ.) ஏ8கி9 கி-கிணி இகலி 

ஆ,7ப7 $சீவ.நா.1985.1 

 ெபா� அ6 மால தாழ7 DFசிக அவி:4 ேசார7 $சீவ.நா.1985.2 

 மி� இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கலாப	 வ @8கி மிள,4 க- 

இர8க_!ைற.எ�.(இர8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவ	பி� $சீவ.நா.1985.3 

 � அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) களி ெகா' காம9 

ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) கனி )வ� வி'ளா� $சீவ.நா.1985.4 

 ெதாழி� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி	 ேகாத ண �ல �'க7 D	ப*3 

$சீவ.நா.1986.1 

 அழி� ம*3 ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

தாரா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ'ள� 

ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதற% $சீவ.நா.1986.2 
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 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ெபாலி மாத,9! 

ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) இனிதினி� Rக,4 காம9 

$சீவ.நா.1986.3 

 ெகாழி� திர கடM' �:கி9 ேகாத க- யி�ற அ�ேற $சீவ.நா.1986.4 

 பாசில )*. ம4த� ெகா39கிய பர4 மி�A	 $சீவ.நா.1987.1 

 H) உலா	 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) த@-ட� யி% க-க' விழி�த 

ேதா&ற	 $சீவ.நா.1987.2 

 வாச வா�_ெப.(வா�_ெப.) !வள ெம%ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) வா� விடா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1987.3 

 ஏ)வ ஒ��	 இ%லா இண வட �லயி னா*ேக $சீவ.நா.1987.4 

 க8!%_ெப.(க8!%_ெப.) பா% 5!4த க'வ� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) என9 க7பி% 

தா:4த_ெப.எ�.(தா:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1988.1 

 ெதா8கலா� �� க யா�� ெசா%M ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�ன $சீவ.நா.1988.2 

 ந8க யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) பசி� 

வ4ேத�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) எ7_)*.(எ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) நய7ப எ�றா*! $சீவ.நா.1988.3 

 அ	 கM: ேமனியா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) அணிநல அமி:த	 

எ�றா� $சீவ.நா.1988.4 

 ெசயி,�தவ' சிவ4 ேநா9கி� சீற. ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேச,�தி 

$சீவ.நா.1989.1 

 அயி,7ப எ� பணி ெச�ேவA9! அளி&�7 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) அ 

எ�ன $சீவ.நா.1989.2 
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 உயி,7ப	 ஓ	பி ஒ��	 உரயல 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம&� 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) $சீவ.நா.1989.3 

 பயி,75 இ% D	 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) வ! பக*3 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) 

மா,ப எ�றா' $சீவ.நா.1989.4 

 உ' இ2 உடய ெவ	பி உ&பல உ= 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.1990.1 

 ெவ'ளியி% 5ன4த ேகால விள9! ஒளி ெவ�வி ஆக $சீவ.நா.1990.2 

 வ' இத:9 ேகாத வ%லா� வ*.க Rதியி� வா8கி7 $சீவ.நா.1990.3 

 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ேம% எ2த7ப*ட பாவ ேபா% ஆயினாேள 

$சீவ.நா.1990.4 

 ம8கய, ப-ணிய மத யா: !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.1991.1 

 ந8கய7 பி6;	 இ4 ந	பி இ�� என $சீவ.நா.1991.2 

 அ8! அத&! இர8கின ஆ	 ேபற9 $சீவ.நா.1991.3 

 க8!%_ெப.(க8!%_ெப.) ேபா� நா'_ெப.(நா'_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�பேவ $சீவ.நா.1991.4 

 ஏ4 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாதக' தி�தி ஏ, பட� $சீவ.நா.1992.1 

 சா4 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல எ2தி� தய% த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

$சீவ.நா.1992.2 

 க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) அ	 �கி: விர%_ெப.(விர%_ெப.) கயினா% பி.� 

$சீவ.நா.1992.3 

 ஆ�4 அவ*! இ ெசாM	 அல8க% ேவலினா� $சீவ.நா.1992.4 

 DவிA' தா: !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ெபா� ெச� ஏ4 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.1993.1 
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 மாவிA' தா: தளி, 

ம*3	_ெப.எ�.(ம*3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேமனியா� 

$சீவ.நா.1993.2 

 காவிA' ேதாழர9 க-3 ேபாத,ேவ� $சீவ.நா.1993.3 

 ஏவிA' தா: சில எறி4த ேகாலிேன $சீவ.நா.1993.4 

 எ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) உர�தM	 எ2 க-மல, 

$சீவ.நா.1994.1 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@, 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மணி7 பாவ ந@4தலி� 

$சீவ.நா.1994.2 

 ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) நா� அ6வய� ெத*. மா மணி9 $சீவ.நா.1994.3 

 !�� அனா� ெகா.யவ' !ழய ஏகினா� $சீவ.நா.1994.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) மா� வ�த ேபா% மழ9 க- 

மாதரா, $சீவ.நா.1995.1 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�� நய ெமா� ெகா' 

காவிA' $சீவ.நா.1995.2 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) அ�ன ேதாழ, 

ேதா�றல7 5ண,4த_ெப.எ�.(5ண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� 

$சீவ.நா.1995.3 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) 

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

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) தய% நாம	 ேவ-.னா, 

$சீவ.நா.1995.4 

 பா3 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ன ப% கல அக% 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.1996.1 
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 வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) ெப&றவ	 

வ @2	_ெப.எ�.(வ @:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல விமல எ�� $சீவ.நா.1996.2 

 ஆ3வா� அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சீ, அர	ப 

அ�ன வா'_ெப.(வா'_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) $சீவ.நா.1996.3 

 ஊ.A	 5ண,4த_ெப.எ�.(5ண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ� 

இனியவ' உளா' அேரா $சீவ.நா.1996.4 

 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) ஓ, ஐ4 உடய காம� ஐய� எ�ன அ4தண� 

$சீவ.நா.1997.1 

 ந	5 ந@ர, அ%ல, ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) !ர8! ந@ர, 

ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) $சீவ.நா.1997.2 

 த	 !ரவ, தா	 ெகா37பி� ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) ேந,4 தா:வ, தா	 

$சீவ.நா.1997.3 

 ெபா8! அரவ அ%!லா, என7 5க�� ெசா%லினா� $சீவ.நா.1997.4 

 அ&�	 அ�� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) அ	 மட4தமா, அணி 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) $சீவ.நா.1998.1 

 �&றினார ந@3 வ7பி� �'!	 வ4 பாவ�	 $சீவ.நா.1998.2 

 !&ற	_ெப.(!&ற	_ெப.) ம&�	 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�� ேகாத E:4 

Oறினா,9! $சீவ.நா.1998.3 

 உ&� அ3� அயா உயி,� ஒழித%_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

யா,9!	 ஒ9!ேம $சீவ.நா.1998.4 

 ம9 !ட	 வி64தன மாலயாெரா3	 $சீவ.நா.1999.1 

 59 க. ெபா4தி_வி.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 59க ஊ, 

எலா	 $சீவ.நா.1999.2 

 விதி9 கிட காணலா	 வ @தி மாநக, $சீவ.நா.1999.3 
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 மதி9 கிட �க�தி ஓ, மட4த ஈ-டயா' $சீவ.நா.1999.4 

 ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) தன இட� அ! ேபாகிA	 $சீவ.நா.2000.1 

 நா. ம&� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ெபய, நய4 ேக*பிA	 

$சீவ.நா.2000.2 

 வ @3வ% உயி, என ெவ!N	 ம&� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) $சீவ.நா.2000.3 

 ேச.ய, வழிபட� ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெச%விேய $சீவ.நா.2000.4 

 காமேன ெச%லிA	 கன�� கா-கிலா' $சீவ.நா.2001.1 

 ேவ	 என9! உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) எA	 ேவ� ெகா' ேதாளிய 

$சீவ.நா.2001.2 

 ஏ��� அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

Rக6� எ4தய $சீவ.நா.2001.3 

 யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) எலா	 அந8க மா திலக� எ��ேம 

$சீவ.நா.2001.4 

 தாசிய, �லக' தா9க� தள அவி:4 உட4த த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) $சீவ.நா.2002.1 

 வாச	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) �4S% வல	 

பட9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப $சீவ.நா.2002.2 

 ேபசிய_ெப.எ�.(ேப)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபய6னாள7 ேப உறா 

ஒழிேவ� ஆகி�_நி.எ�.(ஆ!_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2002.3 

 ஆ)	 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) இலாத 5� ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) 

O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) அணவ% எ�றா� 

$சீவ.நா.2002.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) சில ெகா' நாணா மா4தளி, 

மல,க'_ெப.(மல,க'_ெப.) அ	பா9 $சீவ.நா.2003.1 
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 ெகா-டவ� ேகா*ட	 த�A' ெகா.யின9 ெகாண,4 ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) 

$சீவ.நா.2003.2 

 உ-ட கா&றி ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) ேப, ஊ*3வ% உவ9 காம� 

$சீவ.நா.2003.3 

 க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� 

ப.வ	_ெப.(ப.வ	_ெப.) சா,4 கர4 இ நாள எ�றா� $சீவ.நா.2003.4 

 இழ9க- ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல இ*.ட ஏ4 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.2004.1 

 மழ9க- மாதர மா% உ� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2004.2 

 �ழ9க- வா'_ெப.(வா'_ெப.) அ6 ஏ� அன ெமா�	பினா� $சீவ.நா.2004.3 

 உழ9 கணாள,9! உர� எ24தா� அேரா $சீவ.நா.2004.4 

 ேசா	 கா6கயா' )ரமFச6 $சீவ.நா.2005.1 

 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	 

�ல D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) $சீவ.நா.2005.2 

 தா	 மா,ப�	 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) என� ேதா�வத&! $சீவ.நா.2005.3 

 ஓ	 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) உட�� எ2கி�றேத $சீவ.நா.2005.4 

 கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� ெச75 என9 கதி,� 

வ @8கின_வி.�.(வ @8!_வி.+இ�_இ.கா.+அ_பட,.ப�.) $சீவ.நா.2006.1 

 வட	_ெப.(வட	_ெப.) )ம4 எ24தன மா9 க- ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

�ல $சீவ.நா.2006.2 

 மட4த த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) �க�த எ� மன�தி� உ'ளன $சீவ.நா.2006.3 

 !ட8கயி� ெந.யன !வள உ- கேண $சீவ.நா.2006.4 

 ஏ�த ம%லிக மால ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2007.1 
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 D� தல9 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 56யினா% 

5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) $சீவ.நா.2007.2 

 யா� வ� அல9!	 இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) அ' இலா' 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) $சீவ.நா.2007.3 

 கா��தி எ� மன�தின9 கல9! கி�றேத $சீவ.நா.2007.4 

 சி% அ69 கி-கிணி சில	5	 சீற.� $சீவ.நா.2008.1 

 ெச%வி_ெப.(ெச%வி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) தி நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ேச	_ெப.எ�.(ேச,-வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வாயி%தா� 

$சீவ.நா.2008.2 

 அ%ல% அ	 கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) ஓ, அ4தணாள னா�� $சீவ.நா.2008.3 

 ெச%ல%_ெப.(ெச%ல%_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ெதளி 

தக=_ெப.(தக=_ெப.) உட� எ�� எ-ணினா� $சீவ.நா.2008.4 

 அண8! அர= உ6�த_ெப.எ�.(உ6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதா% 

அனய ேமனிய� $சீவ.நா.2009.1 

 வண8! ேநா� சில என வள4த யா9கய� $சீவ.நா.2009.2 

 பிண8! S% மா,பின� ெப6 ஓ, ெபா�தக	 $சீவ.நா.2009.3 

 உண,4 �75 எ2தின ஒ7ப� ேதா�றினா� $சீவ.நா.2009.4 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நர உட	பின� விதி,�த 5'ளிய� $சீவ.நா.2010.1 

 க- நவி, !டயின� க� த-3_ெப.(த-�_ெப.) ஊ�றின� $சீவ.நா.2010.3 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) காதலி� ேப;	 ஆயினா� 

$சீவ.நா.2010.4 

 யா75 உட யா: மிட� எ�A	 ேதா*.யா% $சீவ.நா.2011.1 

 H75ட அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ெதாட9!	 பாகனா� $சீவ.நா.2011.2 

 �75 எA	 �க படா	 5த4 �&றிழ $சீவ.நா.2011.3 
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 கா75_ெப.(கா75_ெப.) உட வள நக, காள 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2011.4 

 த-3_ெப.(த-�_ெப.) வலியாக நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தா:4 தள,4 

ஏ8கி9 $சீவ.நா.2012.1 

 க-3 கட காவல,க' கழற �க	_ெப.(�க	_ெப.) ேநா9கி7 $சீவ.நா.2012.2 

 ப-ட இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கா% உவ7ப� பா% 

அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) இ4நா' $சீவ.நா.2012.3 

 க-3 நய4தா, தவ காதலி7ப� எ�றா� $சீவ.நா.2012.4 

 கயி� ெதா2தா, கழிய_!ைற.எ�.(கழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �7பி� ெசவி 

ேகளா,_வி.�.(ேக'_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2013.1 

 மயலவ, ேபால மன	_ெப.(மன	_ெப.) 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வக 

ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.2013.2 

 பய நட9க எ�� பசி9! இர8கி_வி.எ�.(இர8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) வி3�தா, $சீவ.நா.2013.3 

 ெதா�யி% �லயவ,க' கட� ேதா�ற% நனி59கா� $சீவ.நா.2013.4 

 ேகாதெயா3 தா:4 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஞVமி� 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2014.1 

 ஓத மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாலெயா3 D- பிறழ ஓ. $சீவ.நா.2014.2 

 ஏத	 இ ேபாமி� என எ�A	 உர ஈயா� $சீவ.நா.2014.3 

 ஊத உ! த�மயிெனா3 ஒ%கி உற 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2014.4 

 க�) விசி� யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கதி, �லய, 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அயி% வா'_ெப.(வா'_ெப.) $சீவ.நா.2015.1 

 ந�) Rன அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) சில ந38க உட� ஏ4தி $சீவ.நா.2015.2 
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 அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) உ�� அ� 5ளி� ஆ8!� தம த@Fெசா% 

$சீவ.நா.2015.3 

 ெவ�ெச�றிட� ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி6 

ேகாத அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) E:4தா, $சீவ.நா.2015.4 

 பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) இ ேநாவ உரய�மி� � பா,7பா, $சீவ.நா.2016.1 

 சாவ, ெதா.ேன க. க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வக 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) $சீவ.நா.2016.2 

 ஓவிய, த	 பாவயிெனா3 ஒ7ப6ய ந8க $சீவ.நா.2016.3 

 ஏவ% வக க-3 அறி	 எ�� சில,_ெப.(சில,_ெப.) 

ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.2016.4 

 கய வள மய !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ஐ அ6ய வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- 

$சீவ.நா.2017.1 

 ந;	 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) �ல ந8க 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா,7பா� $சீவ.நா.2017.2 

 உ�வ இல�_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) ஊழி� � �7பிெனா3	 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2017.3 

 ெச�வ உர ெநா�தி� என� ேச�	 

எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா' $சீவ.நா.2017.4 

 மால பல தா:4 ம7 பிலி&றி மண	_ெப.(மண	_ெப.) 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2018.1 

 ேகால அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) ேத�வ ெகா2	 சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) �ல 

ெம2கி7 $சீவ.நா.2018.2 

 பால மணியா: மழல ப)	 ெபா� நில� இழிவா' $சீவ.நா.2018.3 

 ேசால வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ேம% இழி;	 ேதாக 

மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ஒ�தா' $சீவ.நா.2018.4 
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 சீற.ய கி-கிணி சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) சில	ப 

$சீவ.நா.2019.1 

 ேவ�ப3 ேமகலக' ெம%ெலன மிழ&ற� $சீவ.நா.2019.2 

 ேச�ப3 ேகாத மிச வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) திச 

பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2019.3 

 நா� மல,9 ெகா	ப, நட க&ப_!ைற.எ�.(க%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) என 

வ4தா'_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2019.4 

 வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வர=_ெப.(வர=_ெப.) எ�ன 

என வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- மடவா� ேக' $சீவ.நா.2020.1 

 சி4த நலிகி�ற தி ந@,9 !ம6_ெப.(!ம6_ெப.) 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2020.2 

 அ4தி% அதி� ஆய பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�ன ெமாழிக எ�றா' 

$சீவ.நா.2020.3 

 �4தி நலிகி�ற � �75 ஒழி;	 எ�றா� $சீவ.நா.2020.4 

 நற= இ6ய நா� !ழலா' ெப6 ந9!7 $சீவ.நா.2021.1 

 பிற	 உளேரா ெப�ந, ேபணி ெமாழிக எ�ன� $சீவ.நா.2021.2 

 ற அறி4 ேச,4 ெதா2 ஆ3ந, இ% எ�றா&! $சீவ.நா.2021.3 

 அறிதி, பிற ந@வி, என ஐய	 இல எ�றா� $சீவ.நா.2021.4 

 ெச�த மர	_ெப.(மர	_ெப.) ெமா��த மழயா% 

ெபய	_ெப.எ�.(ெபய,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�பா, 

$சீவ.நா.2022.1 

 பி�த, இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) பிணி த@,�	 என 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2022.2 

 அ�த	_ெப.(அ�த	_ெப.) என மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) )ட, அ	 கதி, 

)9!	 $சீவ.நா.2022.3 
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 ெமா��த மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட மிச அ�தக அட4தா' $சீவ.நா.2022.4 

 வ.வ	 இ �75 அளி வா, பவள வ%லி9 $சீவ.நா.2023.1 

 க.க வ, வா� கமல	 க-ெணா3 அ. வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) 

$சீவ.நா.2023.2 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) பசி O,4ள ேகா% வளயின @ேர $சீவ.நா.2023.3 

 அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) க. ஆ9கி இவேண ெகாண,மி� எ�றா' 

$சீவ.நா.2023.4 

 நான	 உர� ஆ8! ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ந@, அவன 

ஆ*._வி.எ�.(ஆ*3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2024.1 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கிள, ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கிM	 வி27 ெபா� 

இய% SM	 $சீவ.நா.2024.2 

 பா% நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா' த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) பவி�திர�	 ந%க� $சீவ.நா.2024.3 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) அம,4 தா8கி அம தவிசி� மிச இ4தா� 

$சீவ.நா.2024.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தி மீ�க' என� 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� $சீவ.நா.2025.1 

 ெபா8! கதி, மி�A 5க:9 கல8க' பல 

பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2025.2 

 இ8! )வயி� அ�த	 ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி! 

சா�ேறா� $சீவ.நா.2025.3 

 எ8!	 இல இ�ன )வ எ�� உட� அயி�றா� $சீவ.நா.2025.4 

 தமி: தழிய சாயலவ, த8! மல,� H ந@, $சீவ.நா.2026.1 

 உமி: கரக	 ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) உரேவா� அம,4 Dசி 

$சீவ.நா.2026.2 
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 அமி: அனய பFச �க வாச	 அம� 

ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2026.3 

 கம: திர;	 கா*ட அவ 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) க=' அ3�தா� 

$சீவ.நா.2026.4 

 வ%ல என எ�ன மற வ%ல� மடவா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

$சீவ.நா.2027.1 

 எ%ல எவ� எ�ன7 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �.கா�	 $சீவ.நா.2027.2 

 ெசா%M	 இA	 ந@வி, க&ற கால	_ெப.(கால	_ெப.) என� 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேசா, $சீவ.நா.2027.3 

 சி% எ� கிளி9 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அ சி4த 

இல�_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) எ�றா� $சீவ.நா.2027.4 

 இ�னவ,க' இ%ல நில� எ�� விய4 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2028.1 

 அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) அன ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) நடயினா' அம,4 

ேநா9க7 $சீவ.நா.2028.2 

 பி�ன இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ேபா! 

திற	_ெப.(திற	_ெப.) ேப)	_ெப.எ�.(ேப)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

என எ-ணி9 $சீவ.நா.2028.3 

 த�ன	 சிறிேத யி�� தாழ அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

ந9கா' $சீவ.நா.2028.4 

 ேகால மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா�9 !வள வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- மடவாள� 

$சீவ.நா.2029.1 

 சால � �75 உடய சாமி �க	_ெப.(�க	_ெப.) ேநா9கி9 $சீவ.நா.2029.2 

 காM	 மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா	 சிறி க-K	 

யி%!&ேற� $சீவ.நா.2029.3 
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 ஏல	 கம: ேகாத இத&! எ� 

ெச�!_வி.�.(ெச�_வி.+9_இ.இ.கா.+உ_த�.ஒ.) உர எ�றா� $சீவ.நா.2029.4 

 ம*3 வி6 ேகாத மவா, !ழலினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.2030.1 

 ப*3 நிண, க*.% ப6= இ�றி உறக எ�றா' $சீவ.நா.2030.2 

 இ*ட அண ேம% இனி ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) என அச4தா� $சீவ.நா.2030.3 

 க*3 அழ% ெச� காம9 கடல9 கடய% உ&றா� $சீவ.நா.2030.4 

 காலெயா3 தா:4 கதி, ப*ட 

கல8கி_வி.எ�.(கல8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2031.1 

 மாலெயா3 வ4 மதி ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மகி: ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2031.2 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) அனய க-ணிய, த	 வ @: ணவ, தி-ேதா' 

$சீவ.நா.2031.3 

 ேகால �லயா% எ2த9 O.யத அ�ேற $சீவ.நா.2031.4 

 ஏ4 மல,� ேச9க அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) வள,�த இ3 5க;	 $சீவ.நா.2032.1 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மல,9 ேகாத அமி, 

உயி,9!	 ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 5க;	 $சீவ.நா.2032.2 

 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க;	 கி% ெகா2	 எ� 

ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 5க;	 $சீவ.நா.2032.3 

 வா�4த வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மழயி� உய, மாட� 

எ24தனேவ $சீவ.நா.2032.4 

 ஆ) இ% அ3 பா% அமி,த	 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) அயி�� அ	 

D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) $சீவ.நா.2033.1 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ% க. மால ெநா�ய கல	_ெப.(கல	_ெப.) மதி கவ&!	 

$சீவ.நா.2033.2 

 H) ந�F_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) சா4 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இவக' தா8கி $சீவ.நா.2033.3 
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 மா) இ% மடவா,க' மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ @ண நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) 

உள,4தா, $சீவ.நா.2033.4 

 DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சத8க மால 5க:9 !Fசி7 ெபா வி%லா, 

$சீவ.நா.2034.1 

 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) திர' ேதாN	 தட மா,5	 விர ெம2கி� $சீவ.நா.2034.2 

 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) க	5_ெப.(க	5_ெப.) ெம�� அனய இ�பவள� 

ெசJவா�� $சீவ.நா.2034.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா' அமி, ஆ,4 ெச24 தா,_ெப.(தா,_ெப.) !ழய� 

ேச,4தா, $சீவ.நா.2034.4 

 ெபா� அற;' இ� அமளி7 D அணயி� ேமலா� $சீவ.நா.2035.1 

 ��னிய_ெப.எ�.(��A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) அ �4 உற �.7பா� 

$சீவ.நா.2035.2 

 ம�A	 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) கீத	 மர	_ெப.(மர	_ெப.) பட �ர�றா&! 

$சீவ.நா.2035.3 

 இ� அமி,த	 ஆக இளயா	 அ ேக*டா, $சீவ.நா.2035.4 

 ம�மத� மணி9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) 

ம*3	_ெப.எ�.(ம*3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�� மா% 

ெகா'வா, $சீவ.நா.2036.1 

 இ�ன அ�� இய9க6� இய9க 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�� த	 $சீவ.நா.2036.2 

 பி�A	 ��A	 ேநா9!வா, ேப சால எ�வா, $சீவ.நா.2036.3 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மன� இழ�த காள நாம	 

வா:�வா, $சீவ.நா.2036.4 

 ெகா	பி� ஒ� ஒ8கி;	 !ழ8க% மால தா8கி;	 $சீவ.நா.2037.1 
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 அ	பி� ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) க-ணினா, 

அ.9கல	 அர&ற=	 $சீவ.நா.2037.2 

 ந	பி த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கீதேம நய4 காண 

ஓ.னா, $சீவ.நா.2037.3 

 ெவ	5 ேவ*க ேவனிலானி� ேவ� அலாA	 ஆயினா� $சீவ.நா.2037.4 

 தாம மால வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) கணா,9! 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) கழி $சீவ.நா.2038.1 

 காம� அ�ன காள த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) க�ெதா3 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆகலா� $சீவ.நா.2038.2 

 மா மல,� ெத6யலா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிட&� இட9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2038.3 

 சாம கீத	 ம&�	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) சாமி ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) 

பா.னா�_வி.�.(பா3_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2038.4 

 க'ள �7பி� அ4தண� கனி4த கீத வ @திேய $சீவ.நா.2039.1 

 வ'ளி_ெப.(வ'ளி_ெப.) ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) 

R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மழ மல,� 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) கணா, $சீவ.நா.2039.2 

 5'Nவ	 மதி மக�_ெப.(மக�_ெப.) 5ண,�த ஓச ேம% 5க�� $சீவ.நா.2039.3 

 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) வ�த மா மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) !ழா�தி� ஓ. 

எ�தினா, $சீவ.நா.2039.4 

 இனி� சிறி எ24 வ @8கி இ*.ட ேகா�	 நா8க' $சீவ.நா.2040.1 

 என9 ெகா� ெகா�7ப ேபாM	 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல7 பரவ 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.2040.2 

 கனி7 ெபாற மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

காம,_ெப.(காம,_ெப.) க&பக மணி9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ஒ7பா' 

$சீவ.நா.2040.3 
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 பனி7 பிற7 Dணினா� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) பா-_ெப.(பா-_ெப.) வல� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ப*டா' $சீவ.நா.2040.4 

 அ.9கல	 அர&ற அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கல கல4 ஒலி7ப வ4 

$சீவ.நா.2041.1 

 �.7ப எ� ெப6 ��ேத� �&� இழ அ6வ எ�ன $சீவ.நா.2041.2 

 வ.9 கணா' ந9! நாணி� ேதாழிய மற4 மி�A9 $சீவ.நா.2041.3 

 ெகா.9 !ழா� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ, ேகால9 !ளி, 

மணி9 ெகா	பி� நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.2041.4 

 இளயவ� காணி�_நி.எ�.(கா-_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ம�ேனா எ� ெச�வ @, 

ந@வி, எ�ன $சீவ.நா.2042.1 

 விள ம9 க-ணி ம4த, விளிெகன� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) Oற $சீவ.நா.2042.2 

 �ள எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) இவள யா	 ெமாழி4தன, இ%ல எ�ேறா 

$சீவ.நா.2042.3 

 உளவ பிறி	 உ-ேடா ஒ-_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) மாத,9! 

எ�றா� $சீவ.நா.2042.4 

 வா�4த இ	 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) )-ண	 சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) பழி�த 

பி�ற9 $சீவ.நா.2043.1 

 கா�4தன' எ�� Oற9 காள ம&� இவ*!� த@யா� $சீவ.நா.2043.2 

 மா�4தன� ேபாM	 எ�ன மாதரா, ஒ8! 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2043.3 

 ஆ�4தன	 ஐய� உ�4தா� 

அறி4தன	_வி.�.(அறி_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ	_த�.ப�.) அதன 

எ�றா, $சீவ.நா.2043.4 

 கா% உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) காம வ%லி9 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) என9 

கல8கி_வி.எ�.(கல8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந8க $சீவ.நா.2044.1 
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 மா% உ&� மய8க_!ைற.எ�.(மய8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) யா8க' 

மட9கிளி H வி*ேடா	 $சீவ.நா.2044.2 

 ேச% உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- ெசJவா�� த�த த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) க-ேட $சீவ.நா.2044.3 

 பா% உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) பவள� ெசJவா�� 

த�தயா% ப6= த@,4ேத	 $சீவ.நா.2044.4 

 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) ஒ*. எம9!_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+9!_ெகா.ேவ.) ஓ, 

கீத	 பா3மி� அ.�தியா	 $சீவ.நா.2045.1 

 �� ப*ட ஒழி4 R8க' �கவிய, �னி=_ெப.(�னி=_ெப.) த@,4தா, 

$சீவ.நா.2045.2 

 ெபா� ெத*ேட	 யா�	 R	ம7 ேபாெகா*ேடா	 பாட%ேகளா $சீவ.நா.2045.3 

 எ� ப*3 வி.A	 எ�றா, இல8! D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா	ெபா3 

_ெப.(ெகா	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ஒ7பா, $சீவ.நா.2045.4 

 பா3	 பாவ ெபா&ேப ப&றி ம&� எம9!_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+9!_ெகா.ேவ.) 

ந%கி�_நி.எ�.(ந%!_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2046.1 

 ஆ3 அம� ேதாளின @, அஃ ஒ*3ேம% ேக'மி� எ�ன $சீவ.நா.2046.2 

 நா. யா, ேபய9 கா-பா, ந8ககா' இ=	 ஆேம $சீவ.நா.2046.3 

 ஆ3வ ஒ��	 அ�� இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) உர7ப எ�றா, $சீவ.நா.2046.4 

 ப*3 உலா�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� பவளேமா3 இம9!	 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.2047.1 

 ஒ*.னா' அதன ஓரா உல	 ெபா ேதாளினாA	 $சீவ.நா.2047.2 

 ப*ட வா'_ெப.(வா'_ெப.) Rதலினா�9!7 பா3வ% காம� 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2047.3 
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 ெதா*.ம உடய வ @ண� ெசவி� )வ அமி,த	 எ�றா� $சீவ.நா.2047.4 

 வயிர வி% உமி2	 ப	 D- வன�ல மகளி,_ெப.) த	�' $சீவ.நா.2048.1 

 உயி, ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ2த7 ப*ட ஓவிய7 பாவ 

ஒ7பா' $சீவ.நா.2048.2 

 ெசயி, இ% வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க�த ேநா9கி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ெபாதி4 அ�த	 ஊற7 $சீவ.நா.2048.3 

 பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) இலா நர	பி% கீத	 

பா.ய_ெப.எ�.(பா3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெதாட8கினாேன 

$சீவ.நா.2048.4 

 ெதா.� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) வள 

ெநகிழ�_!ைற.எ�.(ெநகி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.+�_ஒ&.) ெதா�யி% 

�லேம% $சீவ.நா.2049.1 

 வ.9ேக: மல, ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- வா, 5யM	 காM	 

$சீவ.நா.2049.2 

 வா, 5யM	 காM	 வள ெநகி2	 ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) திற�த 

$சீவ.நா.2049.3 

 ஆ,வ	 உ� ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) அ28!வி9!	 மால $சீவ.நா.2049.4 

 ஐ ஏ4 அக% அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ஆவி� அழ% உயிரா9 $சீவ.நா.2050.1 

 க ேசா,4 அண% ஊ�றி9 க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) க=' அல7ப9 

$சீவ.நா.2050.2 

 க-ண@,_ெப.(க-ண@,_ெப.) க=' அல7ப9 கய&� 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) இனய7 $சீவ.நா.2050.3 

 5- ஈ	 ேவலி� 5!4ததா% மால $சீவ.நா.2050.4 

 அவி:4 ஏ4 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாத ஆக� 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2051.1 

 �கி:4 ஏ4 இள�ல ேம% ெபா� பசல D7ப7 $சீவ.நா.2051.2 
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 ெபா� பசல D7ப7 ெபாகய% க- �� அ	ப $சீவ.நா.2051.3 

 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) உ!	 ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) அ28!வி9!	 

மால $சீவ.நா.2051.4 

 பா.னா�_வி.�.(பா3_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) ேதவ கீத	 

ப-ணிA9! அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) பாட� $சீவ.நா.2052.1 

 Eடக மகளி,_ெப.) ேசா,4 ெச9கிய மFஞ ஒ�தா, $சீவ.நா.2052.2 

 ஆடக� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� பாவ அ4தண� 5க:4 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

ெபா� $சீவ.நா.2052.3 

 மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 59! அந8க� ேபணி வர	_ெப.(வர	_ெப.) ெகா'வ% 

நாள எ�றா' $சீவ.நா.2052.4 

 மட%_ெப.(மட%_ெப.) அணி ெப-ண 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மணிம' !	ப மான 

$சீவ.நா.2053.1 

 உட%_ெப.(உட%_ெப.) அணி ஆவி நய உ� எ2	 �லயினாN	 

$சீவ.நா.2053.2 

 அட% அணி ேதாழிமா	 ஆ,வ�தி% க2ம இ7பா% $சீவ.நா.2053.3 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அணி திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) ேபால9 கதி, திர �ள�த 

அ�ேற $சீவ.நா.2053.4 

 ெபா� இய% மணி;	 தா	 க-ணி;	 5ன4 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

$சீவ.நா.2054.1 

 மி� இய% ப*ட	 ேச,�தி ஆ� ெந� பா% 

ெவ�7ப_!ைற.எ�.(ெவ�77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஊ*. $சீவ.நா.2054.2 

 ம� இய% பா-.% ப-ணி மட4த ேகா% 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வய	 $சீவ.நா.2054.3 

 இ� இய% பாவ ஏ&ப� ேதாழிேயா3 ஏறினாேள $சீவ.நா.2054.4 

 ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) இ6ய ஏகி அ	 ெசா%லா, Eழ9 காம� $சீவ.நா.2055.1 
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 மாட�' இழி4 ம&� அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வ'ளல மறய வ�� 

$சீவ.நா.2055.2 

 E3 அம மால சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) விள9ெகா3 Hப	 ஏ4தி� 

$சீவ.நா.2055.3 

 ேச.ய, ெதா2 நி&ப� திமக' 

பர=	_ெப.எ�.(பர_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2055.4 

 ெபா� நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 5%ல 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �ழ4தாள 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2056.1 

 மி� அவி, மால ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) வல� ேதாளி� வ @ழ9 $சீவ.நா.2056.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) அ	 க�கி� க-ேபா% கல� அணி எ�த	 

ேகா*.� $சீவ.நா.2056.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) இ க;	 O7பி� தய% ஈ உர9!	 அ�ேற 

$சீவ.நா.2056.4 

 தாமர� ெச8க- ெசJவா�� தமனிய9 !ழயினா� ஓ, $சீவ.நா.2057.1 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) இ8! உடேய� காள சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) ேச,�தி� $சீவ.நா.2057.2 

 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகர	 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) வ- சில9 

க	5_ெப.(க	5_ெப.) மா� ேத, $சீவ.நா.2057.3 

 D மலி மா,ப ஈவ% ஊெரா3	 

ெபாலிய_!ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�றா' $சீவ.நா.2057.4 

 ம*3 அவி: ேகாத ெப&றா� மன	_ெப.(மன	_ெப.) மகி: காதலான 

$சீவ.நா.2058.1 

 இ*.ட ேநாவ நி%லா எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என 

ஏ4த% ேதாழ� $சீவ.நா.2058.2 
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 ப*.ம உர�த ஓரா' பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெத�வ	தா� வா� $சீவ.நா.2058.3 

 வி*3 உர�தி*ட எ�ேற ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணா' 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மீ-டா' $சீவ.நா.2058.4 

 அ. இற ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ஆடக� சில	பினா' அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) 

$சீவ.நா.2059.1 

 க. அற ம8கி% நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம4தன9 

க-3 நாணி $சீவ.நா.2059.2 

 வ.;� கட9 க- ேநா9க_!ைற.எ�.(ேநா9!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) *! எ�ன வா, D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) $சீவ.நா.2059.3 

 ெகா.;ற ஒசி4 நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) !ழ 

�க� திேவா3 ஒ7பா' $சீவ.நா.2059.4 

 இல8! ெபா� ஓல மி�ன இ� �க	_ெப.(�க	_ெப.) சிறி ேகா*. 

$சீவ.நா.2060.1 

 அல8கM	 !ழM	 தாழ அமணி9 !ழ ஓ, காதி% $சீவ.நா.2060.2 

 கல4 ஒளி கா�� நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) கதி, 

வி3_ஏவ.(வி3_வி.) திவி% வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2060.3 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கனி4 உகி 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) நாம 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) காம,_ெப.(காம,_ெப.) க-ணா' $சீவ.நா.2060.4 

 எ6 மணி9 கலாப� இ*ட இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) 

எ�A	 $சீவ.நா.2061.1 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ4தி ேநேர 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) கதி, உமி:வேத ேபா% $சீவ.நா.2061.2 
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 அ மணி7 Dணினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அJவயி� 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகால� $சீவ.நா.2061.3 

 தி மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ஒ29க	 வ4 எ� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) 

நிற_ெப.(நிற	_ெப.) கவ,4த_ெப.எ�.(கவ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ�ேற $சீவ.நா.2061.4 

 ேதறிேன� ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) எ�ேற த@-.ேல� ஆயி� உ�ேய� 

$சீவ.நா.2062.1 

 சீற. பரவ வ4ேத�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) அ' என� 

ெதா2 ேச,4 $சீவ.நா.2062.2 

 நா� இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) !ழலினாள நா!_ெப.(நா!_ெப.) அண 

விடயி� 5%லி9 $சீவ.நா.2062.3 

 ேகா% ெதா3� அந8க� எ�ய9 !ழ4 தா,_ெப.(தா,_ெப.) திவ-ட அ�ேற 

$சீவ.நா.2062.4 

 கல 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கா, மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) சாயலாN	 

$சீவ.நா.2063.1 

 மல 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மா,பி� வா8! வி% தட9க யாA	 $சீவ.நா.2063.2 

 இல 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க-ணி இ� தமி: இய&க இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) $சீவ.நா.2063.3 

 நில ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெநறியி� ��தா, நிக, 

தம9! இலாத ந@ரா, $சீவ.நா.2063.4 

 !8!ம	 !யி�ற_ெப.எ�.(!யி%_வி.+�&_இ.க.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா	ம9 

!வி �ல !ளி,7ப� தவ4 $சீவ.நா.2064.1 

 அ	 கM: ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கா)ட� தி�தி 

அ	ெபா� $சீவ.நா.2064.2 
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 ெபா8! DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சில	பி%_ெப.(சில	5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

ேபா,�த D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க' அவி� மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $சீவ.நா.2064.3 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) அல, ேகாத E*.9 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) தி�தினாேன $சீவ.நா.2064.4 

 ஆரகம: ம=	 சா4	 ஏ4தி வா�ம� ளி� வ-3	 )	5	 �)	 

$சீவ.நா.2065.1 

 ேத�_ஆ, D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாதா� நின9!9 காம� சில_இர-3	 

ெசJவேன ேகாலி� த4தா� $சீவ.நா.2065.2 

 தா�_ஆர7 ப-ணி� தட� ந@9கி� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

!தி_ெப.(!தி_ெப.) ேதா��� தகம சா�ற $சீவ.நா.2065.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ,4த ஓ, இண அ	5	 த4தா� எ�ன உள� ஆக 

ேவ-.னாேன $சீவ.நா.2065.4 

◌்களந9க க-ணி9 கம: D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

க	5ஏ, த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசாலா' கதி, �லகளி� $சீவ.நா.2066.1 

◌்வ-ணக! வாA	 நிலA	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) விலேய மழ 

மி�A	 R)7பினாள7 $சீவ.நா.2066.2 

 ெப-K9! அணியாக 

ேவ-._வி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேமல7 ெப6ேயா, 

ெபமா� பட�தா� எ�� $சீவ.நா.2066.3 

 5- ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவலா� 5கழ நாணி7 D 

ேநா9கி7 D9! ஒசி4த ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ஒ�தாேள $சீவ.நா.2066.4 

 இற8கிய மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) த�ன எ6 மணி9 கடக9 கயா% $சீவ.நா.2067.1 

 !ற8கி� ேம% த2வி_வி.எ�.(த2=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ�9 

ேகாத அ	 !தி_ெப.(!தி_ெப.) ேவலா� $சீவ.நா.2067.2 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) தல ந@8க9 

கா9!	_ெப.எ�.(கா_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 
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அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ஆக நாள� 

$சீவ.நா.2067.3 

 சிற4த_ெப.எ�.(சிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) நல�த� ேசேரனா� 

வி.�_நி.எ�.(வி3_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

ெச%க_விய8.வி.�.(ெச%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.2067.4 

 வி% இ3 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� ஆழி ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) 

விர%_ெப.(விர%_ெப.) விதியி� O7பி $சீவ.நா.2068.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அ. பணி4 நி&ப ந8க ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ந38க 

ேவ-டா $சீவ.நா.2068.2 

 ெச%க_விய8.வி.�.(ெச%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என� 

சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� கி-கிணி மிழ&ற ஒ%கி 

$சீவ.நா.2068.3 

 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கா)_ெப.(கா)_ெப.) ஒலி7ப ஆய	_ெப.(ஆய	_ெப.) 

பாவ ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ�தினாேள 

$சீவ.நா.2068.4 

 பமணி7 பட	 ெகா' நாக7 ப என7 

பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.2069.1 

 எ6 மணி7 DணினாA9! இ� நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏகி� $சீவ.நா.2069.2 

 திமணி� சிவிக ஏறி� ெச	ெபா� ந@' மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 59கா' 

$சீவ.நா.2069.3 

 வி6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

விள8!	_ெப.எ�.(விள8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மால 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணாேள $சீவ.நா.2069.4 

 திவி% தா�_த&.).(தா�_த&.).) மா6_ெப.(மா6.) க&பா� வல 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) ெச�வேத ேபா% $சீவ.நா.2070.1 
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 உவி&றா�� ளி9!	 ேதற% ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

மா,ப� ேதாழ, $சீவ.நா.2070.2 

 ெபாவி% தா�_த&.).(தா�_த&.).) ந	பி காம திலக� எ�� 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா�தி% $சீவ.நா.2070.3 

 ெசவி% தா: Rதலினா'க- மண�திற	 ெச75 கி�றா, $சீவ.நா.2070.4 

 கன கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ�	 ேதA	 கல4 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ2த7 ப*ட 

$சீவ.நா.2071.1 

 5ன ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) D�தேத ேபா% ெபா�9கலா R)7பி� பாவ 

$சீவ.நா.2071.2 

 நன !ட4 உ-3 ேத9கி ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பா3	 $சீவ.நா.2071.3 

 5ன க. மால மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) திற� இ ெமாழி4 வி*டா, $சீவ.நா.2071.4 

◌்_ஐய&! எ�� உர�த மா&ற	 ேக*டM	 அல8க% நா�க� $சீவ.நா.2072.1 

 ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வா�9 

ெகா-டா& ேபா% வி28கேலா3 

உமி:த%_ெதா.ெப.(உமி:_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

ேத&றா�_வி.�.(ேத&�_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.2072.2 

 ெச�வ எ� ேநா&றிலாேத� ேநா&றிலா' திற�தி� எ�� $சீவ.நா.2072.3 

 மய% ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ7ப 

அ7பா% !ம6_ெப.(!ம6_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மதியி� E:4தா' 

$சீவ.நா.2072.4 

 ெபா&5 அம தாம9 க4 

ெபா4திய_ெப.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி�A7 ேபால 

$சீவ.நா.2073.1 
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 எ% பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ6;	 மால7 பவள� H- 

ெபா4தி_வி.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ�ன @,9 

$சீவ.நா.2073.2 

 க&5_ெப.(க&5_ெப.) எA	 மால வ @சி நா-_ெப.(நா-_ெப.) எA	 களி 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஓ7பி� $சீவ.நா.2073.3 

 ெசா% 5க,_ெப.(5க,_ெப.) இ�றி� ேதாழி9!_ெப.(ேதாழி_ெப.+9!_ெகா.ேவ.) 

அற�திேனா3 அ6வ நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.2073.4 

 வழி வள, மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அ	 சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) 

பவழ7_ெப.(பவழ	_ெப.+7_ஒ&.) D	 பாவ அ�ன $சீவ.நா.2074.1 

 கழி வள, கய%_ெப.(கய%_ெப.) க- ந8க க&பின அறி4 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சீவ.நா.2074.2 

 அழி ம மால ேச,�தி அ. பணி4 ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வா:�தி7 $சீவ.நா.2074.3 

 ெபாழி ம7 5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) ஐ8 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ெசவிலிய7 

ெபா4தி� ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.2074.4 

 நன வள, ேகாத ந&றா� ந8க9! ஈ உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) எ�� 

$சீவ.நா.2075.1 

 )ன வள, !வள உ- க- )மதி9!� ெசவிலி ெச7ப9 $சீவ.நா.2075.2 

 கன இ'_ெப.(இ'_ெப.) கனவி% க-ேட� காம,_ெப.(காம,_ெப.) D	 

ெபா�க வ&ற $சீவ.நா.2075.3 

 அனய ஆ	 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ந@, இ�� அ&றதா	 ந8க9! எ�றா' 

$சீவ.நா.2075.4 

 ெக-ட;	 சில;	 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) இளம;	 கிட4 ேத	 ெகா' 

$சீவ.நா.2076.1 
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 ெதா-ட அ	 கனி;	 ��	 ெதா2தக அணி4 

H8!	_ெப.எ�.(H8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2076.2 

 !-டல	 உடய தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) இ எA	 �க�தி தாத 

$சீவ.நா.2076.3 

 வ-5க:9 !ேபர த�த� 

ேக*டன�_வி.�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

மனவி ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2076.4 

 ெச விள� அனM	 ேவேலா� சி� �9 !றவி தாேன $சீவ.நா.2077.1 

 ெப வள7பி*39 கா�த க&5_ெப.(க&5_ெப.) இ ேபாM	 ஐய� $சீவ.நா.2077.2 

 க6 விள� ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) )-ண	 

வா*.ன� எ�� க-டா� $சீவ.நா.2077.3 

 தி விள ேத	 ெப� மா6_ெப.(மா6.) பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�றா' $சீவ.நா.2077.4 

 ேக*ப வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நா�க� 

கிள9! எலா	 உண,�தி யா,9!	 $சீவ.நா.2078.1 

 ேவ*பன அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி29கல� மால 

சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) $சீவ.நா.2078.2 

 ேகா' !ற= இ�றி ஆ9கி9 !2� இய	_ெப.(இய	_ெப.) கற8கி 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2078.3 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) க. மாலயா&! ந8கய ந%கினாேன $சீவ.நா.2078.4 

 ப6யக	 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ப	 ெபா� கி- கிணி ஆ,4த பாத� 

$சீவ.நா.2079.1 

 அ6வய, ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) மி9கா, அமணி வ @ண 

வ%லா, $சீவ.நா.2079.2 

 உ6ய S&� எ-ம, ெச	ெபா� ஒ�றர9 ேகா. ���_ெப.(���_ெப.) ஊ, 

$சீவ.நா.2079.3 
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 எ6 அழ% ��ன, ேந,4ேத� எ� மக*! எ�� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2079.4 

 மா) அ� மணி;	 ��	 வயிர�	 ஒளி	 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$சீவ.நா.2080.1 

 ஆ) அ� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ஆ,4த அல8க% அ	 !�� அனாA	 

$சீவ.நா.2080.2 

 H) உ� பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) H மணி9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) 

அனாN	 $சீவ.நா.2080.3 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) அற9 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

இ�ப9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக� அ24தினாேர $சீவ.நா.2080.4 

 ெபா� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ெபாத யான7 5ண, 

ம75_ெப.(ம75_ெப.) அனய ஆகி� $சீவ.நா.2081.1 

 ெத�வர� சா4 �:கி� திர' வட	_ெப.(வட	_ெப.) )ம4 வ @8கி $சீவ.நா.2081.2 

 மி� வள, ம8!% ெச&ற ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல மணி9க- 

ேச7ப� $சீவ.நா.2081.3 

 ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) பகி� ேதா�ற% ற9க	 

59கவ,க' ஒ�தா� $சீவ.நா.2081.4 

 வ69 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மா,5	 

மட4த ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல;	 த	�' $சீவ.நா.2082.1 

 ெச� ெச� திள�7 ேபா6% சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஒலி 

கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாணி $சீவ.நா.2082.2 

 அ67 பற அA8க ஆ,9!	 ேமகல9 !ரேலா3 ஈ-.7 $சீவ.நா.2082.3 

 569 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 5ல	ப_!ைற.எ�.(5ல	5_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வகி7 D அண வி39கலாேன $சீவ.நா.2082.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இய% வ'ள� ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ம மகி:4 அன4த, Oர $சீவ.நா.2083.1 



584 

 

 அணி மல,9 !வள7 ப	 ேபா ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) கயி� அளி 

அ	ெபா� $சீவ.நா.2083.2 

 பிண அனா' அ! ேச6� ேப உ� R)75 எ�� எ-ணி� $சீவ.நா.2083.3 

 ண அம ேதா'க' த	மா% ேதா�ற%தா� 5%லினாேன $சீவ.நா.2083.4 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) அ	 க8க ேபாM	 பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) 

�ய8!_ஏவ.(�ய8!_வி.) ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மா,பி� $சீவ.நா.2084.1 

 5%ல�மி� ேபாமி� ேவ-டா எ�� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 5ல4 

ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2084.2 

 �%ல அ	 ேகாத ஒ��	 பிழ7பிேல� �னிய% ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

எ�� $சீவ.நா.2084.3 

 அ%ல% உ&� அர�த	 ஆ,4த சீற. ெதா2தி*டாேன $சீவ.நா.2084.4 

 வ*.க7 பாவ ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மகி:4 

இ4திலிேரா எ�னா� $சீவ.நா.2085.1 

 ெதா*.ம உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ேதா�ற� )வரேய 

ெபா4தி_வி.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�றா� 

$சீவ.நா.2085.2 

 க*3 அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) உடய ந8க ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என9 கதி9 

க-ணா� $சீவ.நா.2085.3 

 ஒ*. யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ேநா9கி&� எ�றா� 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பி. R)7பினா*ேக $சீவ.நா.2085.4 

 R- கி% ெநகி:4த_ெப.எ�.(ெநகி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) பர4 இம7ப ெநா4 

$சீவ.நா.2086.1 

 க-கள இ3க9 ேகா*.9 காம�தி� ெசயி,� ேநா9கி9 $சீவ.நா.2086.2 

 !-டல	 இல8க9 ேகாத O4தேலா3 அவி:4 ேசார $சீவ.நா.2086.3 
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 ஒ-_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) ஊ. 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) ஒளிமணி7 

D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ஒ7பா' $சீவ.நா.2086.4 

 கிழவனா�7 பா. வ4 எ� கீ:� சிற இ7ப9 க-ேட� $சீவ.நா.2087.1 

 எ2திய_ெப.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாவ 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இம அவி� இ7ப9 

க-ேட� $சீவ.நா.2087.2 

 ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

இ9_)*.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) காம	_ெப.(காம	_ெப.) ஓ, ஊ, 

இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) அஃக	 

ஆயி&�_வி.�.(ஆ!_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ�� ஆ8! 

$சீவ.நா.2087.3 

 அ2த_ெப.எ�.(அ2_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ண @,க' ம4த� ஆவி 

ேபா:4தி*ட அ�ேற $சீவ.நா.2087.4 

 அல8க% தா அவிழ_!ைற.எ�.(அவி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ	 

ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) சீற. 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	 

DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) $சீவ.நா.2088.1 

 சில	பி� ேம% ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேச,�தி� சிறியவ, 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@ம $சீவ.நா.2088.2 

 5ல	பல, ெபா�7ப, அ�ேற ெப6யவ, எ�� 

Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2088.3 

 இல8! ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க-ணி ஊட% இளயவ� ந@9கினாேன9 

$சீவ.நா.2088.4 

 யா: ெகா�ற கிளவியா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அமி: உற: 5லவி ந@9கி9 

$சீவ.நா.2089.1 

 கா: இ�றி9 கனி4த காம9 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) கனி Rக,4 

காத%_ெப.(காத%_ெப.) $சீவ.நா.2089.2 
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 தா:கி�ற தாம மா,ப� தயேலா3 ஆ. வி'ளா� $சீவ.நா.2089.3 

 ஊ: ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மதிய	 

ெவ�ேயா� ஓ*. ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆய ஒ�தா� $சீவ.நா.2089.4 

 ப�சில7 ப*3	 ��	 பவள�	 இம9!	 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.2090.1 

 ந�சில ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) நக �க 

��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) மா4தி $சீவ.நா.2090.2 

 இ�ச;	 !றி75	 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

எ�வேத கம	 ஆக9 $சீவ.நா.2090.3 

 க� சில கணேயா3 ஏ4தி9 காம� இ9_)*.(இ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) கடய9 கா7பா� 

$சீவ.நா.2090.4 

 க.7பிண கா ேச,�தி� சிகழிக9 காத	 நாற� $சீவ.நா.2091.1 

 ெதா3� அல, மால E*.9 கி	56 ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.2091.2 

 அ3� அணி4 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) சா4தி� அணி 

ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.2091.3 

 உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� கலாப	 தவ4 

ஒளிவள தி�தினாேன $சீவ.நா.2091.4 

 இல8! ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) அவி9 !�ற� 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

தகர� ெச4த@ $சீவ.நா.2092.1 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கிள, அகிM	 ேதA	 க*.;	 ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) 

O*.7 $சீவ.நா.2092.2 

 5ல	5 அற வள,�த அ	ெம� D	 5க அமளி அ8க- $சீவ.நா.2092.3 
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 வில8! அர)_ெப.(அர)_ெப.) அனய காள ெவ'வள9! இதன� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2092.4 

 கம	 ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) கவல ேவ-டா கய%_ெப.(கய%_ெப.) 

க-ணா� பி6வ% சி% நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.நா.2093.1 

 அம நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) கவின� தா8க% அ 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) எ�� Oற7 $சீவ.நா.2093.2 

 ெபம_ெப.(ெபமா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

ேவ-.&� அ%லா% ேவ-3வ பிறி ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ-ேடா 

$சீவ.நா.2093.3 

 ஒம நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மன�தி� ெச�ேற� உவ7பேத 

உவ7ப_!ைற.எ�.(உவ77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�றா' $சீவ.நா.2093.4 

 நாெணா3 மிட4த ேத	 ெகா' ந39!உ� கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேக*ேட 

$சீவ.நா.2094.1 

 D- வ37 ெபாறி7ப7 5%லி7 5ன நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

5ல	ப_!ைற.எ�.(5ல	5_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வேக� $சீவ.நா.2094.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மிட ேகாத எ�� திமக� எ24 ேபாகி $சீவ.நா.2094.3 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) மிட ேதாழ, Eழ� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மன மகி:4 

59கா� $சீவ.நா.2094.4 

 5ரவி;	 களி�	 ேநா9கி7 ெபா� ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத	 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2095.1 

 இரவிA	 பகM	 ஓவா எ� மக�_ெப.(மக�_ெப.) யா-டயா� எ�� 

$சீவ.நா.2095.2 

 அ2த_ெப.எ�.(அ2_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ண @6னாேல க கழ@இ 

அவலி9கி�ற $சீவ.நா.2095.3 

 ெம2! எ6�க4த ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெமலி= அக&றினாேன $சீவ.நா.2095.4 

 ஒ&ற	 உண,த% இ�றி உர அவி� உ�7பினாேல $சீவ.நா.2096.1 
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 )&ற�தா,9! உர7ப ஈ-.� ெதா9!ட� த2வி9 ெகா'வா, $சீவ.நா.2096.2 

 எ&�வா, இன4 ேசா,வா, ந	பிேயா ந	பி எ�னா $சீவ.நா.2096.3 

 உ&� உட�� அ2த_ெப.எ�.(அ2_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) கா% அல� ஒ2கி&� அ�ேற $சீவ.நா.2096.4 

 க4க� கழற9 க% எ� கட%_ெப.(கட%_ெப.) திர அவி4த 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) $சீவ.நா.2097.1 

 வ4தவ, 5ல	5 ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மற 5ற7ப3	 

எ�� எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2097.2 

 எ4த தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

இற4த_ெப.எ�.(இற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) இ�� 

என நக, இய	பி யா	 $சீவ.நா.2097.3 

 அ4த	 இ% உவக த�னா% அக	_ெப.(அக	_ெப.) !ளி,75 எ�தினாேர 

$சீவ.நா.2097.4 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) மழ9 க- ெசJவா�� 

த4த;	 மகி:4 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% $சீவ.நா.2098.1 

 எ8கய� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) கா-மி� 

அ.க' எ�� இர4 Oற $சீவ.நா.2098.2 

 ம8கல வகயி% ேச,4 ம� ளி அறாத மால $சீவ.நா.2098.3 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) அல, க-ணி ேச,�தி9 !8!ம	 எ2தினாேன 

$சீவ.நா.2098.4 

 த@வின உடய எ�ன� த@-ட�மி� அ.க' ேவ-டா $சீவ.நா.2099.1 

 பாவிேய� எ�� ெநா4 ப64 அ2 உகி நய9 $சீவ.நா.2099.2 

 காவி அ	 க-ணி ஒ��	 கவல% யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) உ�4த 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.2099.3 
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 நாவிேய நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந8க நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) தவ�தி� எ�றா� 

$சீவ.நா.2099.4 

 அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) நட;	 

ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) சாயM	 அணி;	 

ஏ	 $சீவ.நா.2100.1 

 மி�னி� R- R)75	 ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) 

�லகN	 �க�	 ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2100.2 

 எ� மன� எ2த7ப*டா� 

ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) அ6வ ேகளா� 

$சீவ.நா.2100.3 

 உ�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

7664த_ெப.எ�.(பி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) ஓ, 

ஊழிேய ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�றா� 

$சீவ.நா.2100.4 

 இனயவ' மகி:வ Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ�யி% 

அம,4 பி� நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.நா.2101.1 

 விள ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஆய எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) தாத9ேக 

ேவ� Oறி9 $சீவ.நா.2101.2 

 கிளயவ, Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வாமா� வாணிக� 

ஆகி9 ேக.% $சீவ.நா.2101.3 

 தள அவி: தாம மா,ப� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) நக, ந@8கினாேன 

$சீவ.நா.2101.4 

 !ட	 5ர ெச�த% !வளேம� கயவா�9 !வி �ல7 பட, 

ம75_ெப.(ம75_ெப.) எம $சீவ.நா.2102.1 

 நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா� 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல, மரயி� 
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நா!_ெப.(நா!_ெப.) இல� 

ெசா64த_ெப.எ�.(ெசா6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	 த@	பா% 

$சீவ.நா.2102.2 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) சிற அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) !ெகா3 நார7 பா,75 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) ஓ	5 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) மத	_ெப.(மத	_ெப.) 

$சீவ.நா.2102.3 

 மட8க% ேபா% திறலா, மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

கற8க_!ைற.எ�.(கற8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வளவய% 5'_ெப.(5'_ெப.) 

எழ9 கழி4தா, $சீவ.நா.2102.4 

 56வள அலறி7 Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) இ*3 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபாழிகதி, நி�தில	 உழ9கி 

$சீவ.நா.2103.1 

 வ6வள E2	 வல	56_ெப(வல	56_ெப.) இன�' சலFசல	 ேம�வன 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2103.2 

 அ6 உண, அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) ெபட என� 

த2வி_வி.எ�.(த2=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ�மயி� அலமர% 

எ�தி� $சீவ.நா.2103.3 

 தி6த ேநா9க	 த@ இலா,_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெந�தM	 கவல� 

ஒழி4தா, $சீவ.நா.2103.4 

 ேகா*3 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கல;	 

O3	_ெப.எ�.(O3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பிண;	◌்ெகா28 கதி, மணிவிள9! எறி7ப� 

$சீவ.நா.2104.1 

 ேச*3 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) ெகா�ற� தி நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) Fச� 

ெச	ெபாறி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அவ&� அயேல $சீவ.நா.2104.2 

 நா*3 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) ப.யா, நக �க	_ெப.(�க	_ெப.) ப!	 

ந%லவ, ேபா% மல, ப!	 $சீவ.நா.2104.3 
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 ேமா*3 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �%ல ெமா�	 மல,9 

கான	_ெப.(கான	_ெப.) �!_ெப.(�!_ெப.) வ4 எதி, ெகாள நட4தா, 

$சீவ.நா.2104.4 

 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

ேகா*.� ேம% பாய9 !ளி,5ன% சட வி6� ஏ&!	 $சீவ.நா.2105.1 

 அழ% அவி, Eல� அ-ணேல ேபால அவிந@, ம7பினி� எறிய9 

$சீவ.நா.2105.2 

 கழ வள, !�றி% களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ3	 க. 

ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) ச4தன� சார%_ெப.(சார%_ெப.) $சீவ.நா.2105.3 

 இழ வள, �லயா, சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) ேபா% ேதாக இற ெகா' 

D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !றிFசி;	 இற4தா, $சீவ.நா.2105.4 

◌்_ஊ� தல7 ெபா.�த ஆ8! அனய ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) E*.� ஒளி 

மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) வாரண	_ெப.(வாரண	_ெப.) ஒ8ேக $சீவ.நா.2106.1 

 கா�றD8 கட	பி� கவ*3_ெப.(கவ*3_ெப.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வள வா�7 ப4ெதா3 கவ,!ர% 

பயி&�	 $சீவ.நா.2106.2 

 ஆ�ற ெவ	பால அழ% மிதி� அ�ன அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) )ர	)ட, 

மற ெபா2தி� $சீவ.நா.2106.3 

 ஊ�றினா, பா� மா ஒளி மதி9 கதி, ேபா% ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) 

ஒ8! ெம� 5த�ேத $சீவ.நா.2106.4 

 நில இலா உலகி% நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ- 

5கழ ேவ*டவ� நிதியேம ேபா��	 $சீவ.நா.2107.1 

 இல !லா	 ப	 D- இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல� Hதி� இ� கனி� 

ெதா-ட அ	 வ,வா�க $சீவ.நா.2107.2 

 கல வலா, ெநFசி% காமேம ேபா��	கட=ளர ெவ!ளிேய ேபா��	 

$சீவ.நா.2107.3 
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 உல= இலா,_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) நி%லா 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பகM'ேள உ75அவி, ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

)ர	_ெப.()ர	_ெப.) கட4தா, $சீவ.நா.2107.4 

 59 கல	_ெப.(கல	_ெப.) ேபாM	 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கனி ஆM	 

ெபா�_இண,7 பி-.;	 

ெபா4தி_வி.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2108.1 

 ம9 கல4 ஊ:�� சில	பி_ெப.(சில	பி_ெப.) வி:வன ேபா% மல,ெசா6 

வ!ள�	 மய8கி9 $சீவ.நா.2108.2 

 கதி,�த த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) Dணி க	5'_ெப.(க	5'_ெப.) தா: பலீி9 

கன!ர% நார வ-டான	 $சீவ.நா.2108.3 

 எதி,�த த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) E: இ� நதி9 கரேம% 

இளயவ, அயா உயி,� எ24தா, $சீவ.நா.2108.4 

 அ'ளில7 பலவி� அளி4 வ @: )ள;	 கனி4 வ @: வாழயி� பழA	 

$சீவ.நா.2109.1 

 5'ளிவா: அலவ�_ெப.(அலவ�_ெப.) ெபாறி வ69 கமF ):% 

ெஞ-.A9! உ�� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) தணி7பா� $சீவ.நா.2109.2 

 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) வா� ந4	 ஆம;	 பணி�7 ப% மல, வழிபட9 

!ற9!	 $சீவ.நா.2109.3 

 ெவ'ள ந@,7 பட7ப விதய	 வ4 அட4ேத ேவ4தA9! 

உண,�த_!ைற.எ�.(உண,��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �� வி3�தா, 

$சீவ.நா.2109.4 

 வ @*3 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ேதா�	 வி%லக விர%_ெப.(விர%_ெப.) ேபா% 

ெபா4தி_வி.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஒ8! எதி, 

ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�� $சீவ.நா.2110.1 

 

 ஏ*.� ேம% த@*.� தி எ2� இ*3 ஆ8! இறவA	 தம,கள7 பணி7ப 

$சீவ.நா.2110.2 
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 நா*டக� அமி,	 நளிகட% அமி,	 ந%வர அமி,த�	 அ%லா9 $சீவ.நா.2110.3 

 கா*3 அக� அமி,	 கா- வர9 !வவி9 க- அக� 5ற=_ெப.(5ற=_ெப.) எதி, 

ெகா-டா, $சீவ.நா.2110.4 

 ெபா மத யான7 5ண, ம75_ெப.(ம75_ெப.) ஏ�7ப7 ெபா� )ம4 

ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �லயா, $சீவ.நா.2111.1 

 எ6 மல,� ெசJவா� திற4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஊற ஏ�வா, D9க' H�� 

ெதா2வா, $சீவ.நா.2111.2 

 வ!ல9 க�!	 வாழ;	 ந3வா, வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

உமி: ஆவி ேபா% மாட� $சீவ.நா.2111.3 

 அந�	 5க;	 ஏ4வா, ஊ, ேதா� அமரரத	 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ஒ�தேவ $சீவ.நா.2111.4 

 பா3 இ� அவி பய	_ெப.(பய	_ெப.) ெக2 மாமல $சீவ.நா.2112.1 

 மாட நகர� வாயிM	 ேகாயிM	 $சீவ.நா.2112.2 

 ஆ3 அ	பல�	 அர8க�	 சால;	 $சீவ.நா.2112.3 

 ேசடன9 காணிய ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெதா9கேவ $சீவ.நா.2112.4 

 ப% கதி, ஆர�	 DK	 பமி�9 $சீவ.நா.2113.1 

 ெகா% சின ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) ேகா3 ஏ4 

இள�ல $சீவ.நா.2113.2 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ம8கய, 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) E*.ய $சீவ.நா.2113.3 

 ெவ% கதி,7 ப*ட	 விள8கி&� ஒபா% $சீவ.நா.2113.4 

 )-ண�	 E*3	 ெசா64 வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.2114.1 

 க-ணி மகாேரா3 கா% சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஆ,� 

எழ_!ைற.எ�.(எ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2114.2 
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 அ-ணல9 காணிய ஆ,வ�தி� ேபாத	 $சீவ.நா.2114.3 

 வ-ண மகளி,_ெப.) வன7பி&� ஒபா% $சீவ.நா.2114.4 

 எதி, நல7 D8ெகா. எ'ளிய சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) $சீவ.நா.2115.1 

 கதி, நல ம8கய, கா% ெதாட,4 ஓட $சீவ.நா.2115.2 

 �திரா இள�ல ��ெதா3 

ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2115.3 

 அதி, அ69 கி-கிணி ஆ,9!	 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா% $சீவ.நா.2115.4 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) க- இள�ல க�சற வ @9கி $சீவ.நா.2116.1 

 ம8!% தளர மழ ம' மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) $சீவ.நா.2116.2 

 ெந8க_!ைற.எ�.(ெந8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இற 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேந, இழயா, த	 

$சீவ.நா.2116.3 

 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) க- அலம	 ெப&றி� 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா% $சீவ.நா.2116.4 

 மி�A !ழயின, ேகாதய, மி� உய, $சீவ.நா.2117.1 

 ெபா� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 5தய7 

ெபாறி மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) $சீவ.நா.2117.2 

 �னிய ேதாக9 !ழா	 என� ெதா9கவ, $சீவ.நா.2117.3 

 ம�னிய ேகால	 மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா% $சீவ.நா.2117.4 

 பாட%_ெப.(பாட%_ெப.) மகளி	 ப%கல ஏ4 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.2118.1 

 ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) மகளி	 ஆவண வ @திெதா�	 

$சீவ.நா.2118.2 
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 ஓட உதி,4த_ெப.எ�.(உதி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அணிகல	 உ9கவ 

$சீவ.நா.2118.3 

 ந@3 இ'_ெப.(இ'_ெப.) ேபா2	 நிலம� ஒபா% $சீவ.நா.2118.4 

 ேகாத;	 தா	 பிண8க9 ெகா38_ெப.அ.(ெகா3	_ெப.அ.) !ழ9 

$சீவ.நா.2119.1 

 காத%_ெப.(காத%_ெப.) மகளி	 ம4த	 காணிய $சீவ.நா.2119.2 

 வ @தி;	 ேமM	 மிட4 மிட மல,� $சீவ.நா.2119.3 

 தா அ3� எ8!	 தவி) ஒ�தேவ $சீவ.நா.2119.4 

 மான9 கவ6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அக&ற அ8! 

$சீவ.நா.2120.1 

 ஆன எ�த� அமர !மரனி� $சீவ.நா.2120.2 

 ேசன9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) இட� ெச%வன9 க-3 உவ4 $சீவ.நா.2120.3 

 ஏனயவ	 எ3� உர9கி�றா, $சீவ.நா.2120.4 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல, அ	 க- திேவ 5!தக $சீவ.நா.2121.1 

 மா மல,9 ேகாத மணாள� 5!தக $சீவ.நா.2121.2 

 காம� 5!தக காள 5!தக $சீவ.நா.2121.3 

 நாம எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) விFச ந	பி 5!தக $சீவ.நா.2121.4 

 மி� ேதா� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ெகா�ற ேவேலா� 5!தக 

$சீவ.நா.2122.1 

 இ�ேத� கம: தா,_ெப.(தா,_ெப.) இய9க� 5!தக $சீவ.நா.2122.2 

 ெவ�ேறா� 5!தக வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) 5!தக $சீவ.நா.2122.3 

 எ�ேற நகர	 எதி, ெகா-டேவ $சீவ.நா.2122.4 

 இ. ந�F_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) )-ண	 

சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ�சா	 $சீவ.நா.2123.1 
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 க. கம: மால;	 க-ணி;	 சி4தி9 $சீவ.நா.2123.2 

 . அ3 R- இட� ெதா-ட அ	 ெசJவா� $சீவ.நா.2123.3 

 வ. அ3 க-ணிய, வா:�5 நி&பா, $சீவ.நா.2123.4 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) இமி, மால ெதா2வன, ந@*. $சீவ.நா.2124.1 

 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) பி. நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) நட க&ற 

எம9!_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+9!_ெகா.ேவ.) $சீவ.நா.2124.2 

 வி	பினயா� வி.�_நி.எ�.(வி3_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

ெம%ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) நடேமா $சீவ.நா.2124.3 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கணி% காமன9 காண ம&� எ�பா, $சீவ.நா.2124.4 

 மட நட ெப-ம வன75_ெப.(வன75_ெப.) எ�ப ஓரா� $சீவ.நா.2125.1 

 க3 நட க&றா� கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) இழ7பா� $சீவ.நா.2125.2 

 பி. அல பாவி என7 D- பிற:4 $சீவ.நா.2125.3 

 5ட �ல வி	ம7 5ல4தன, நி&பா, $சீவ.நா.2125.4 

 மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) வா� சி� க- ெபF_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ெசவி மா� 

தா'_ெப.(தா'_ெப.) $சீவ.நா.2126.1 

 ெசயி, த@, திர' க� சி� பி. ேக'வ� $சீவ.நா.2126.2 

 அயிரா வண�ெதா3 E'_ெப.(E'_ெப.) உ�	 ஐய� $சீவ.நா.2126.3 

 உயி, காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

உதவ_!ைற.எ�.(உத=_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நி% எ�பா, $சீவ.நா.2126.4 

 கன9 கவள	 த	 கம: தா,_ெப.(தா,_ெப.) $சீவ.நா.2127.1 

 அம அழகி&! அரசன நாள� $சீவ.நா.2127.2 

 தி மலி வ @தி எ	 ேச69 ெகாண,ேமா $சீவ.நா.2127.3 

 எ6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால இள	பி. எ�பா, $சீவ.நா.2127.4 
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 எ�ேனா, ம8கிA	 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

எ6மணி7 $சீவ.நா.2128.1 

 ெபா� ஆ, கலயின, ெபா� DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சில	பின, $சீவ.நா.2128.2 

 மி� ஆ, !ழயின, ேகாதய, வ @தி;' $சீவ.நா.2128.3 

 ம�ன !மரன வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

மகி:4தா, $சீவ.நா.2128.4 

 விள8! பா% கடலி%_ெப.(கட%_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) திர எ2வேவ ேபா% $சீவ.நா.2129.1 

 ள8! ஒளி மாட� உ�சி� கி% ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

Rட8!	_ெப.எ�.(Rட8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வ @தி 

$சீவ.நா.2129.2 

 உள	 கழி� உவ7 ப4தா, ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ேகாவி% 

ேச,4தா� $சீவ.நா.2129.3 

 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கதி,7 பதி ெபௗவ� இ� 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா� $சீவ.நா.2129.4 

 இழ ஒளி பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாயிலி� இன 

மல,9 !வள7 ெபா� D $சீவ.நா.2130.1 

 விழ த! கமல வ*ட� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) விரா�7 

D�தேவ ேபா% $சீவ.நா.2130.2 

 !ழ ஒளி �க�	 ேகால9 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) 

கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-K	 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2130.3 

 மழ மி�A9 !ழா�தி� மால ம8கய, 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�றா, $சீவ.நா.2130.4 
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 எ69 !ழா	 )ட	_ெப.எ�.()ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வ 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ஏ4தல9 க-3 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

$சீவ.நா.2131.1 

 தி9 !ழா	 அனய ப*ட� ேதவிய, மகி:4 

ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2131.2 

 வ69 !ழா	 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- ஆர9 ெகா75ளி� 

உமிழ_!ைற.எ�.(உமி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ	 D $சீவ.நா.2131.3 

 விர9 !ழா	 மால� ேதA	 வ-3	 உ-3 ஒ2க நி�றா, $சீவ.நா.2131.4 

 அல8க% தா அவி:4 ேசார அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ெபா� ேதார மி�ன� 

$சீவ.நா.2132.1 

 சில	பி�ேம% பFசி ஆ,4த சீற. வல�த 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2132.2 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ற ேபாய ந8க ேதாழிய7 5%லி 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2132.3 

 இல8! ஒளி மணி� ெதா� ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஏ4 ெபா� ெகா.ேயா3_ெப.(ெகா._ெப.+ஓ3_க.ேவ.) ஒ7பா' $சீவ.நா.2132.4 

 தாமர7 ேபாதி% D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) ந�8_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) !வள7 D7 ேபா% 

$சீவ.நா.2133.1 

 காம �க�தி% D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கமழ� 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- த	மா% $சீவ.நா.2133.2 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல, மா,பினான ேநா9கினா' 

ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ம&� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) $சீவ.நா.2133.3 

 D மல,9 ேகாத ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) �:கி7 59! ஒளி�தி*டாேன 

$சீவ.நா.2133.4 

 வி-ணா� ெச%வா, மன	_ெப.(மன	_ெப.) ேப உற7 ேபா4 வ @8கி7 

$சீவ.நா.2134.1 
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 ப-ணா� ெசா%லா' �ல பா6�த எ�� ேநா9க9 $சீவ.நா.2134.2 

 க-ணா� ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) களி ஐ8 

கண9 காம� அ�ன $சீவ.நா.2134.3 

 5ணணா� ேவலா� மன	_ெப.(மன	_ெப.) �:கின' ெபா� அனாேள 

$சீவ.நா.2134.4 

 மேதா� வரயி� இழி;	 5லி_ெப.(5லி_ெப.) ேபால ம4த� $சீவ.நா.2135.1 

 ெப� தாம மால7 பி.யி� இழி4 ஏகி ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) $சீவ.நா.2135.2 

 ெகா� தாம மால9 ெகா2	 ெபா��. ேத�� 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2135.3 

 ெச�D8 கழல� ெதா2தா� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேச,�தினாேன 

$சீவ.நா.2135.4 

 ெபா� அ	 !வ*.� ெபாலி= எ�தி� 

திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.2136.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மகி:4 மமான விடா 5%லி� $சீவ.நா.2136.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) Oர� தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

தாமர� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

$சீவ.நா.2136.3 

 மி�A	 மணி7D- விர மா,ப நன7ப 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2136.4 

 ஆனா ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) கM:4தா� என9 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.2137.1 

 தானா	 இ�றி மய8கி� தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- ெப� மா6_ெப.(மா6.) 

$சீவ.நா.2137.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ, மல, ஈ,� ஒ2க� 

சில	பி%_ெப.(சில	5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) சில	5	 $சீவ.நா.2137.3 
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 கா� ஆ, மயிலி� கண	_ெப.(கண	_ெப.) ேபா% கM:=&ற அ�ேற 

$சீவ.நா.2137.4 

 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) இச;	 

ேகளா7 ப8 கதி,7 ப)	 ெபா� ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) $சீவ.நா.2138.1 

 வக நல	_ெப.(நல	_ெப.) வா. எ8!	 அ2 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �4ந@, $சீவ.நா.2138.2 

 அக மட திற4தேத ேபா% அலற9 ேகா9! இளய ந8க $சீவ.நா.2138.3 

 மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நல� ேதவி தாேன விலாவண 

ந@9கினாேள $சீவ.நா.2138.4 

 ப% கதி, மணி;	 ெபா�A	 பவழ�	 !யி&றி� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2139.1 

 ெச%வ7 ெபா� கி3! E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

சி�திர Oட	 எ8!	 $சீவ.நா.2139.2 

 ம%! D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாம	 தா:4 மணி7 5க 

கமழ_!ைற.எ�.(கம:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

$சீவ.நா.2139.3 

 ெவ% 5க: பரவ மாேதா விதி உளி எ�தினாேன $சீவ.நா.2139.4 

 எ6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அட7ப ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ப.யக	 இல8! 

ெபா�வா' $சீவ.நா.2140.1 

 கமணி �க3 ேவ�4த கFசன கவ6 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2140.2 

 வ�ல மகளி,_ெப.) வ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) தவி) அ3� ந@8க7 

$சீவ.நா.2140.3 

 ெபமக� எ-ண	 ெகா'வா� அம�சேரா3 ஏறினாேன $சீவ.நா.2140.4 

 உல4த நா'_ெப.(நா'_ெப.) அவ,9!� ேதா�றா ஒளி9!	 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

!ளி9!	 க&பி� $சீவ.நா.2141.1 
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 5ல4த ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38 க- ெசJவா�7 5தவி 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) பய4த_ெப.எ�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	பி 

$சீவ.நா.2141.2 

 சில	5	 ந@,9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ	 தான� சீத�த&! அர)_ெப.(அர)_ெப.) 

நா*.9 $சீவ.நா.2141.3 

 !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) த ெகா&ற ேவலா� ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) நக, கா9க 

எ�றா� $சீவ.நா.2141.4 

 மா&றவ� ஒ&ற, ஒ&றா வகயினி% மறய ந	பி9! $சீவ.நா.2142.1 

 ஆ&றின ேதாழ,9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அணிகல	 

அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2142.2 

 ேவ&�ம இ�றி ேவ-3_ஏவ.(ேவ-3_வி.) ஊ*3 அம�தன� அளி 

இ7பா% $சீவ.நா.2142.3 

 ஏ&� உ6 �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) நாண எறிதிர �ழ9கி� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2142.4 

 க*.ய8 கார� ந	ம9 கா-பேத கம	 ஆக $சீவ.நா.2143.1 

 ஓ*.�தா� வி3�த ஓல உள ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) உரமி� எ�ன� 

$சீவ.நா.2143.2 

 ெதா*3 ேம% ெபாறிய ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ம�னன� ெதா2 ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2143.3 

 வி*3 அல, நாக7 ப4தா, வி6சிக� O�	 அ�ேற $சீவ.நா.2143.4 

 விதய�தா, ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) கா-க க*.ய8 கார� ஓல 

$சீவ.நா.2144.1 

 5தய இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபாழில7 ேபா,� ஓ, ெபா�7 பழி 

பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�ேம% $சீவ.நா.2144.2 
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 கத என9 கத% ெச�யா�_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ�_பட,.ஒ.) 

ெம� என� தாA	 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2144.3 

 சிதய எ� ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) ேபா:4 ெதளி7பிA	 ெதளிந, யாேர 

$சீவ.நா.2144.4 

 ப3 மணி7 ப	 ெபா� Eழி7 பக*3 இன	_ெப.(இன	_ெப.) இ6ய7 பா�4 

$சீவ.நா.2145.1 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத,க' Sறி9 ெகா� உள 

மா9க' !�தி $சீவ.நா.2145.2 

 இ3 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப, இ வி)	5 

ஏற� சீறி $சீவ.நா.2145.3 

 அ3 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) அசனி ேவக	_ெப.(ேவக	_ெப.) அலமர அதன 

ேநானா� $சீவ.நா.2145.4 

 S&�வ, பாக, த	ம7 பிள4 உயி, உ-ட எ�A	 $சீவ.நா.2146.1 

 மா&ற�த9 ேக*3� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) மத9 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) அட9கி ேம% 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2146.2 

 ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) அ	 க4 ேச,�தி யா75 உற வ @9!	 ேபா:தி% 

$சீவ.நா.2146.3 

 O&� என �ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:�9 

ெகா%ல9 ேகா% இளகி&� அ�ேற $சீவ.நா.2146.4 

 தன9! யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) உயி	 ஈேவ� 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) வர7 பழி;	 ந@8!	 $சீவ.நா.2147.1 

 என9! இனி இறவ� தாேன இ நில9 கிழம 

ேவ-._வி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2147.2 



603 

 

 நின�� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெந.த% 

ெச%லா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச%_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ� ெசாேல 

ெதளி4 ெநா�தா $சீவ.நா.2147.3 

 சின9 களி யான ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என� ெச7பினாேன 

$சீவ.நா.2147.4 

 ஒல;' ெபாள9 ேக*ேட ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இல8! ந9க9 $சீவ.நா.2148.1 

 காலன அளிய� தாேன கயினா% விளி9!	 எ�னா $சீவ.நா.2148.2 

 S% வ^, இவன9 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) R- மதி� 

E:�சி ஈேத $சீவ.நா.2148.3 

 ேபா%வ ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ%ல எ�றா� 5ன மணி7 ெபா� ெச� 

Dணா� $சீவ.நா.2148.4 

 க'ள�தா% ந	ம9 ெகா%ல9 கதினா� நா�	 த�ன9 $சீவ.நா.2149.1 

 க'ள�தா% உயிர உ-ண9 கதிேன	 இதன யா	 $சீவ.நா.2149.2 

 உ'ள�தா% உமிழ_!ைற.எ�.(உமி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவ-டா உ� 

பட வ4 Oட $சீவ.நா.2149.3 

 வ'Nவா, �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) �H, அறக என அளினாேன 

$சீவ.நா.2149.4 

 க*.ய8 காரேனா3 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) 

ஆனா� $சீவ.நா.2150.1 

 வி*3 ந@, ெந%M	 ெபா�A	 வழ8!மி� விளவ Oறி� $சீவ.நா.2150.2 

 ஒ*டல� இறவ� ெசா�ன @, நா_ெப.(நா_ெப.) Rம அ%ல எ�ன9 $சீவ.நா.2150.3 

 ெகா*.னா� தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- வ' வா,9 !ளி� இ. 

�ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) அ�ேற $சீவ.நா.2150.4 
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 வி-டவ, உடல	 கீறி� )ளி� 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அழM	 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.2151.1 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) உவ� தி-ேத, ஒளி மயி,7 

5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ப-ணி $சீவ.நா.2151.2 

 வ- கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) அணி4 ம'ள, வா'_ெப.(வா'_ெப.) வல	 பி.� 

நாள� $சீவ.நா.2151.3 

 ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர7 பர75 நாண� திநக,� ெதா!க எ�றா� 

$சீவ.நா.2151.4 

 ஏ&� உ6 ேபா,�த வ' வா, இ. �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) அற4த பி� 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.நா.2152.1 

 கா&�_ெப.(கா&�_ெப.) எறி கடலி� ச8!	 �ழவ�	 �ர)	 ஆ,7ப9 

$சீவ.நா.2152.2 

 O&� உட�� அனய தான ெகா2 நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெநளிய ஈ-.7 

$சீவ.நா.2152.3 

 பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) பர7பி� ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) )ட, ஒளி 

பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2152.4 

 5த இ'_ெப.(இ'_ெப.) இ6ய7 ெபா8கி9 !8!ம9 கதி,க' ஓ9கி 

$சீவ.நா.2153.1 

 உதய�தி� ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) 

)ட,7 பதி ேபால� $சீவ.நா.2153.2 

 )த ஒளி மாட� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ெவ-!ட ந@ழ% 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2153.3 

 விதய�தா, ெவ�றி ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) வி27 பட 

காK	_ெப.எ�.(கா-_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.2153.4 
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 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) பன� தட9க அபரகா�திர	 வா� வா% 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ஐ4திA	 ெகா%வ $சீவ.நா.2154.1 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) ச8!	 கற4த ஆ� பாM	 

கன&றிய காMகி, உடய $சீவ.நா.2154.2 

 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 5லி_ெப.(5லி_ெப.) �ழ9கி� மா� எதி, 

�ழ8கி7 ெபவர கீ-.3	 திறல $சீவ.நா.2154.3 

 தி4தி ஏ2�75	 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேதா�வ த@ 

உமி: த�கணி� சிற4த_ெப.எ�.(சிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2154.4 

 கவி: மணி7 5டய க- நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) நாறி� கன�� த	 

நிழெலா3_ெப.(நிழ%_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) மலவ $சீவ.நா.2155.1 

 அவி: 5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) அனய �	மத�த 

அ�பதி&� அ�பதா	 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.நா.2155.2 

 5க: ப4 ஆ,7ப7 D மத	_ெப.(மத	_ெப.) ெபாழிவா� 

நினறன_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.க.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) இராயிர	 

க=' வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) $சீவ.நா.2155.3 

 இக: மத	_ெப.(மத	_ெப.) ெசறி�த இராயிர� ஐ4 S� இளய=	 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) ண9 களி்ேற $சீவ.நா.2155.4 

 !4தேம அயி%வா' !னிசில ���	 !றவிலா, O&ெறா3	 ெபாவா, 

$சீவ.நா.2156.1 

 அ4தர	_ெப.(அ4தர	_ெப.) ஆறா யான 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏற7 பற9க எனி% 

பற4தி3	 திறலா, $சீவ.நா.2156.2 

 �4 அம, த	�' �2ெம;	 இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) ேம�4திட 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சம	_ெப.(சம	_ெப.) விள�தா, $சீவ.நா.2156.3 

 ெகா4 அழ% அFசா9 !Fசர	 இவ,4தா, ேகா.ேய வி�தியா உடயா, 

$சீவ.நா.2156.4 
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 !8!ம ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ந@, ப4தி 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ3	 !திர ஆ� ஆயிர� 

இர*. $சீவ.நா.2157.1 

 ெபா8! ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) E: ெபா� பட 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�பதி� 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) $சீவ.நா.2157.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கண தவி,7ப ெவ'ளி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 

படய வா�வி.� நிலவர நி%லா7 $சீவ.நா.2157.3 

 ப8கதி,9 ெகா*ட9 கவ6 E:4 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பக6� 

அ�_)*.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) ெதாகயன பா�மா $சீவ.நா.2157.4 

 ேவ�நிற9 க	பி� ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நிற7 D7ேபா% மிட4 ஒளி, 

!4த�	 வாN	 $சீவ.நா.2158.1 

 ேதா	 நில அரவி� ேதா&றேம ேபாM	 சிலகN	 பிறகN	 ற ேபா� 

$சீவ.நா.2158.2 

 ஊன	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ%லா, உய, !.7 பிற4தா, 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) அ3கள	 க-டா, $சீவ.நா.2158.3 

 பா% நிலா7 Dணா, பட� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) கலிமா7 ப- உ�� 

ஏறினா, அவேர $சீவ.நா.2158.4 

 த�க- ஆ-மய தாமர நிற�தன தகசா% $சீவ.நா.2159.1 

 ம� இ% வா�_ெப.(வா�_ெப.) !ள	5 உடயன மாளவ� அக�த $சீவ.நா.2159.2 

 பறயி� ஆMவ ப3 சின நாவலி� கனிேபா% $சீவ.நா.2159.3 

 !ற= இ% ேகால�த !ளி, 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) சி4வி� கரய $சீவ.நா.2159.4 

 பார Eரவ	 ப%லவ	 எA	 பதி7 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2160.1 

 வ @ர ஆ&றல விள க34 ேதறலி� நிற�த $சீவ.நா.2160.2 
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 பா6% ேத, ெசலி� பழி ெப6 உட� என நாணி� $சீவ.நா.2160.3 

 ேசா	 வா, 5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) ள8க வி-_ெப.(வி-_ெப.) 5!வன ரக	 

$சீவ.நா.2160.4 

 பலீி மா மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) எ� என7 ெப வன75_ெப.(வன75_ெப.) 

உடய $சீவ.நா.2161.1 

 மால மார*ட� அக�தன வள, இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கிளிேய 

$சீவ.நா.2161.2 

 ேபாM	 ேமனிய ெபா கட%_ெப.(கட%_ெப.) கல�தி� வ4 

இழி4த_ெப.எ�.(இழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2161.3 

 ேகால ந@,7 பவள9 !ள	5டயன !திர $சீவ.நா.2161.4 

 இ�ன ெபா8! உள7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ப- உ��தன இய% ேத, 

$சீவ.நா.2162.1 

 ெபா�A	 ெவ'ளி;	 மணியிA	 ெபாலி4 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 

மதிய	 $சீவ.நா.2162.2 

 த�ன ஊ, ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தகயன 

ெதாக ெசாலி� அ� S� $சீவ.நா.2162.3 

 எ�A	 ஈ� உட இபதி� ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) இறேய $சீவ.நா.2162.4 

 ெநா�சி மா மல, நிற�தன ெநா. வ	 �4ந@, $சீவ.நா.2163.1 

 உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) மா9 கதி, ேபா% )3	 ஒளிதிக: அயி% 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) $சீவ.நா.2163.2 

 எ�ச� அ%ல=	 எறி பட பயி�� த	 ஒ�னா, $சீவ.நா.2163.3 

 நி�ச	 O&றிA9! இ3பவ, ேத, மிச அவேர $சீவ.நா.2163.4 

 எயி&�7 பட ஆ-மயினி� இ.9!	 5லி_ெப.(5லி_ெப.) ஒ7பா, $சீவ.நா.2164.1 

 பயி&றிய வி% வா'_ெப.(வா'_ெப.) பணி9!	 ேவெலா3 உட� வ%லா, 

$சீவ.நா.2164.2 
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 யி&றிய ப% ேக'வியின, H&றி9 ெகாள7ப*ட, $சீவ.நா.2164.3 

 அயி% 75 அடயா,க' மத யான கத� அ�7பா, $சீவ.நா.2164.4 

 காலெனா3 E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க3 

ேநா�கள;	 ஒ7பா, $சீவ.நா.2165.1 

 ஆM	 கட%_ெப.(கட%_ெப.) H,�த% மல அக:த% இவ வ%லா, 

$சீவ.நா.2165.2 

 ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) அறி ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) ெதாழில, 

நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) இல9க	 உ'ளா, $சீவ.நா.2165.3 

 ேமM	 Rமரா% உ6ம;' சிற757 ெப&றா, $சீவ.நா.2165.4 

 சி8க� உ6 ேபா,�த ெச28 ேகடக�	 வாN	 $சீவ.நா.2166.1 

 ெபா8!	 அயி% ேவM	 ெபா வி%M	 உட� 

பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2166.2 

 ம8!% இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மி�A	 மதி;	 

)ட	_ெப.எ�.()ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேபால $சீவ.நா.2166.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க- ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) O&�	 

அர-_ெப.(அர-_ெப.) ேசர வி64த�ேற $சீவ.நா.2166.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ந@' �.� ேத, ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 

ம�ன&!7 $சீவ.நா.2167.1 

 ப	 ெபா� ஆழி ெதா*டா� பட கா*.னா� $சீவ.நா.2167.2 

 அ	 ெபா� ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) கழலா� அயிராவண	 $சீவ.நா.2167.3 

 ெவ	ப ஏறின� ெவ%க என வா:�தினா, $சீவ.நா.2167.4 

 சி� ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ச8! �ர�றன தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) 

�ர)_ெப.(�ர)_ெப.) $சீவ.நா.2168.1 

 அற;	 மா9கட% கா, என 

ஆ,�தன_வி.�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.2168.2 
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 ெநறியி� ந%கின 5'N	 நிமி�த�	 $சீவ.நா.2168.3 

 இறவ� க- வல� ஆ.&� இய4 அேரா $சீவ.நா.2168.4 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) யான9 கற8!	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலி 

$சீவ.நா.2169.1 

 அ%ல ஐ8 கதி மா� ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஒலி 

$சீவ.நா.2169.2 

 க% எ� ஆ,75 ஒலி மி9! ஒளி, வா'_ெப.(வா'_ெப.) மினி� $சீவ.நா.2169.3 

 ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா9கட% 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேசனேய $சீவ.நா.2169.4 

 மால மாமதி ெவ-!ட ம%கிய $சீவ.நா.2170.1 

 ேகால9 !Fசி நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) !ளி, பி�ச�	 $சீவ.நா.2170.2 

 ேசால ஆ�� ெசா6 �	மத�தா% நில	_ெப.(நில	_ெப.) $சீவ.நா.2170.3 

 பால ேபா� மத	_ெப.(மத	_ெப.) பய4தி*டேத $சீவ.நா.2170.4 

 ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) மா மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ஆ,� 

எழ_!ைற.எ�.(எ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா� இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

$சீவ.நா.2171.1 

 க�றிேனா3 கல8கின கா% ெபய $சீவ.நா.2171.2 

 ெவ�றி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) பட அFசி வன�ெதா3 $சீவ.நா.2171.3 

 !�� எலா	 !. ேபாவன ேபா�றேவ $சீவ.நா.2171.4 

 ப3க- �ழவி� இமி: அவி வர;	 கா3	 பல ேபாகி $சீவ.நா.2172.1 

 இ3 ம-_ெப.(ம-_ெப.) �ழவி� இச ஓவா ஏமா8கத நா*3 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� $சீவ.நா.2172.2 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நிலவி� 

ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ேதா� நிழலா% ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 56சேய 

$சீவ.நா.2172.3 
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 க. ம-_ெப.(ம-_ெப.) காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) கதினா� 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) ஆக9 கதினா� $சீவ.நா.2172.4 

 ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மகளி,_ெப.) வல9 க-க' 

.�த ெபா%லா9 கனா9 க-டா, $சீவ.நா.2173.1 

 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ம�ன&! ஒளி ம28கி&� அFச�த9க !ரலினா% 

$சீவ.நா.2173.2 

 Oக ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) பக%_ெப.(பக%_ெப.) !ழற9 ெகா&ற 

�ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) பா3 அவி4 $சீவ.நா.2173.3 

 மாக	 ெந��ேதா, ெசா64 எ8!	 ம-K	 வி-K	 அதி,4தேவ 

$சீவ.நா.2173.4 

 O&ற	 வ4 5ற� இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ�_பட,.ஒ.) ெகா2	 

ெபா� உல!_ெப.(உல!_ெப.) ஆ'வா� $சீவ.நா.2174.1 

 வ @&� இ8! இ4ேத� என மகி:4 ெவ�றி ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) இ 

S�	 $சீவ.நா.2174.2 

 கா&றி� 

ப69!	_ெப.எ�.(ப6_வி+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேத, 

S�	 க38_ெப.அ.(க3	_ெப.அ.) கா% இ=ளி ஆயிர�	 $சீவ.நா.2174.3 

 ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி3�தா� 5ன 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� படேய அணி4 5ன Dணா� $சீவ.நா.2174.4 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ8! ஓ, மத ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) வா6 

மணாள� எ�பHஉ	 $சீவ.நா.2175.1 

 மி�A	 ெகா.� ேத, விசய�	 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) பவன ேவக�	 

$சீவ.நா.2175.2 

 ெபா�னி� 5ன4 தா�_த&.).(தா�_த&.).) ேபா9க நிக:வ ஓரா� மகி:= 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2175.3 
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 �� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) வி*ட இன9 களி&றி� இர*. 

வி3�தா� என7 5க:4தா�_வி.�.(5க:_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.2175.4 

 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) ந@, விதய�தா, ேகா� க*.ய8கார� 

த�ேனா3_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ3_க.ேவ.) $சீவ.நா.2176.1 

 ஆ8! அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) எA	 அயி% ெகா' வாளா% $சீவ.நா.2176.2 

 வா8கி9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உயிர 

உ-பா� வFச�தா% E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) $சீவ.நா.2176.3 

 ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) ந@, ஓத ேவலி9! 

உணர_!ைற.எ�.(உண,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) 

உர�	 அ�ேற $சீவ.நா.2176.4 

 ெப மக�_ெப.(மக�_ெப.) காத%_ெப.(காத%_ெப.) பாவ7 பி�திக7 பிணய% 

மால $சீவ.நா.2177.1 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) ேநா9கினார உயிெரா3	 

ேபாெகாடாத $சீவ.நா.2177.2 

 தி மக'_ெப.(மக'_ெப.) அவ*!7 பாலா� அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

தி6ப�றி எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2177.3 

 அ மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�� ஆ8! அணி 

�ர)_ெப.(�ர)_ெப.) அறவி�தாேன $சீவ.நா.2177.4 

 ஆ� மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, அணி மணி7 

5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) அ	 ெபா� $சீவ.நா.2178.1 

 கா� கதி,� சிவிக ெச&றி9 கல4தவ Rரக' ஆக7 $சீவ.நா.2178.2 

 ேதா� மழ உலக ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

நக,� ெதா9கேத ேபா% $சீவ.நா.2178.3 
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 ஆ� �. அரச ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) அணிநக, ஈ-.&� அ�ேற 

$சீவ.நா.2178.4 

 ந%லவ' வன75_ெப.(வன75_ெப.) 

வா8க_!ைற.எ�.(வா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நக மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மால மா,ப, $சீவ.நா.2179.1 

 வி% அ�ேற உவனி7பா	 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கண தி�வா	 

$சீவ.நா.2179.2 

 ெசா%Mமி� எம9!	 ஆ8! ஓ, சில ெதாட நா'_ெப.(நா'_ெப.) எ�பா	 

$சீவ.நா.2179.3 

 ப% சர	 வழ8!வா	 ப6= ெகா'பவ	 ஆனா, $சீவ.நா.2179.4 

 பிற எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) எ6 க- ேப:வா�7 ெபமயி,7 ப	 ெப� 

ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) $சீவ.நா.2180.1 

 அற என� தி6;	 ஆ� ெபா� Dமியி� நிற4 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 

$சீவ.நா.2180.2 

 உ� கண ஒ��	 வி%M	 உட� பி.� உவ ேநமி7 $சீவ.நா.2180.3 

 ெபாறி தி6வதன ேநா9கி7 D �. ள9கி நி�றா, $சீவ.நா.2180.4 

 ஏ4 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) சா4தி� இ3 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

எ2தி9_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+9_ஒ&.) காதி% 

$சீவ.நா.2181.1 

 கா�4 எ6 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ேதா3	 கன மணி9 !ழ;	 மி�ன 

$சீவ.நா.2181.2 

 ேவ4த' வினித ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சில 

தளர வா8கி $சீவ.நா.2181.3 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� 

ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க' 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�தா� $சீவ.நா.2181.4 
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 !ட, ெதாட, !தி9 ேகா*39 !Fசர நகர�தா, ேகா� $சீவ.நா.2182.1 

 )ட, Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) ப*ட	 மி�ன� )	5_ெப.()	5_ெப.) இமி, 

க-ணி சி4த $சீவ.நா.2182.2 

 அட, கதி,7 ப	 ெபா� DK	 ஆர�	 அகல� ஒ%க7 $சீவ.நா.2182.3 

 பட, சில !ழய வா8கி7 ப�றிய7 பத7ப எ�தா� $சீவ.நா.2182.4 

 வா, ம� ளி9!	 மால மணி_ெப.(மணி_ெப.) �.� ெதா3� நால9 

$சீவ.நா.2183.1 

 கா, மத	_ெப.(மத	_ெப.) கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ- க9 கா	பிலி9 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

$சீவ.நா.2183.2 

 ஏ, மத9 ேகழ%_ெப.(ேகழ%_ெப.) எ�வா� ஏறM	 ெபாறியி� ஏ�-3 

$சீவ.நா.2183.3 

 ஆ, மத9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) ேவ4த,9! அ நகயாக வ @:4தா� 

$சீவ.நா.2183.4 

 �ல வ*ட7 DK	 ��	 �'கலி� கிழி4 ெபா%லா $சீவ.நா.2184.1 

 இல வ*ட� தாம மா,பி� ேகாசல� இறவ� 

எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2184.2 

 !ல வ*ட9 !தி_ெப.(!தி_ெப.) அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) வானி� ேம% 

Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) உ�7பா� $சீவ.நா.2184.3 

 சில வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி-ேம% ெசJவேன 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2184.4 

 ஊ.ய மட4த ேபால உ�சில 

வா8க_!ைற.எ�.(வா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வாரா $சீவ.நா.2185.1 

 ஆ3 எ2 அனய தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) அவ4திய� 

அதன ேநானா� $சீவ.நா.2185.2 
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 நா3 எ24 ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம&� அ4 

ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) சில �றி�தி*3 அ	ப $சீவ.நா.2185.3 

 வா.ன� பி.� நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

மணமக� ேபால நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.2185.4 

 பி%கி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேகாத7 

பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மனயா'க- 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2186.1 

 உ'ள�த உண,வி� மி9கா� ஒழி�திட7 ெபய,4தேத ேபா% $சீவ.நா.2186.2 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) ந@, மகத ராச� ர4த ேகா% 

மள_!ைற.எ�.(ம'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ.7 $சீவ.நா.2186.3 

 5%லி அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபாறிய ேமா4 5ற9 ெகா3�தி*ட அ�ேற 

$சீவ.நா.2186.4 

 ெத� வர7 ெபாதியி% ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) அகிெலா3 ேத��த ேத�வ 

$சீவ.நா.2187.1 

 ம� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அகல� அ7பி 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வட	_ெப.(வட	_ெப.) திவி% 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2187.2 

 மி� என வி*ட ேகால வி28க9 க-3 அ28கி ேவ,�9 $சீவ.நா.2187.3 

 க% மலி4 இல8! தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) கலி8க, 

ேகா� ெமலி4 மீ-டா� $சீவ.நா.2187.4 

 க% மழ7 ெபா� !�� ஏ4தி9 கண நிர அ�� கா� $சீவ.நா.2188.1 

 ம� உயி, இ�� 

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

வாரண வாசி ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.நா.2188.2 

 மி� இழ )டர வா8கி வி*ட ேகா% உ&� உறாதா� $சீவ.நா.2188.3 
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 ம� உயி, ந38க நாணி ம-_ெப.(ம-_ெப.) 59! 

மற4த_ெப.எ�.(மற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2188.4 

 எ6 கதி,7 ப	 ெபா� )-ண	 

இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெம� �2	 அ7பி7 

$சீவ.நா.2189.1 

 56 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா� 

தா'_ெப.(தா'_ெப.) ேபாதன 5ர� ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.நா.2189.2 

 அ6தினி% திகி6_ெப.(திகி6_ெப.) ஏறி� தி64 க- 

கழ��_வி.எ�.(கழ%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேசா,4 $சீவ.நா.2189.3 

 வி6 கதி,9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) ேபால ெவ� நில� ஒலி7ப வ @:4தா� 

$சீவ.நா.2189.4 

 மலய� ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) சா4	 �4ந@, வல	56_ெப(வல	56_ெப.) 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ��	 $சீவ.நா.2190.1 

 இல வ�த ேகாத ந%லா, இள�ல7 ெபாறி;	 ஆ,4 $சீவ.நா.2190.2 

 சில வ�த மா,பி� ெத�ன� திமணி7 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ேநா9கி� 

$சீவ.நா.2190.3 

 தல வ�த அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) தாA	 தரணி ேம% பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) 

வ�தா� $சீவ.நா.2190.4 

 வி% திற%_ெப.(திற%_ெப.) விசய� எ�பா� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கண 

ெசவி*. ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2191.1 

 ஒ&�5 தி�தி9 க	ேம% உ*35 ேநமி ேச,4தா8! $சீவ.நா.2191.2 

 உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

சிலயி� வா�7ெப� உ3 அம பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

வா8க_!ைற.எ�.(வா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2191.3 

 இ&� வி% �றி4 ேபாயி&� இம7பினி% இல8கி�தி*டா� $சீவ.நா.2191.4 
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 !-டல	 இல8க_!ைற.எ�.(இல8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா8கி9 !னி 

சில உறயி� ந@9கி9 $சீவ.நா.2192.1 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ெகா2	 ெபா� தா	 ஆர�	 

மிளிர ஏறி9 $சீவ.நா.2192.2 

 க-3 ேகா% நிறய வா8கி9 காற மிறித ேலா3	 $சீவ.நா.2192.3 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ8ேக விசயA	 வ @9க	 

அ&றா� $சீவ.நா.2192.4 

 உள வன75_ெப.(வன75_ெப.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா� ேத, ஒளி �. 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.2193.1 

 வள வன75_ெப.(வன75_ெப.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா' வ�ல7 

ேபாக	 ேவ-._வி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2193.2 

 விள தவ7 ெபம_ெப.(ெபமா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ஓரா,_வி.�.(ஓ,_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) வி% திற%_ெப.(திற%_ெப.) 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) யா	 $சீவ.நா.2193.3 

 களகலா, ெபாறிய ஆ8! ஓ, ஆ� நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2193.4 

 பன9 க யான ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) பணிய7 ப	 ெபா� �.யி% 

$சீவ.நா.2194.1 

 கன9!	 )	5_ெப.()	5_ெப.) ஆ, மால 

கமழ_!ைற.எ�.(கம:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம=	 ேதA	 $சீவ.நா.2194.2 

 நன9!	 கழேலா� சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) நாம 

ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) வலவ� $சீவ.நா.2194.3 

 நின9க% ஆகா வகயா� ேநரா,_ெப.(ேநரா,_ெப.) உயி, ேம% எ24தா� 

$சீவ.நா.2194.4 
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 கா6� �ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

களி�	 கடலி� 

�ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேத	 

$சீவ.நா.2195.1 

 ேபா6� �ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

5ரவி9 கடM	 5க வா'_ெப.(வா'_ெப.) கடM	 $சீவ.நா.2195.2 

 சீ6� �ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) �ர)	 

அல�	 சி� ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ச8!	 $சீவ.நா.2195.3 

 ந@6� �ழ8க_!ைற.எ�.(�ழ8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

�ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) யான இவ,4தா� $சீவ.நா.2195.4 

 க%லா, மணி7 D- மா,பி� காம� இவேன எ�ன $சீவ.நா.2196.1 

 வி%லா, கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ	 தான ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) !ழா�' 

ேதா�ற7 $சீவ.நா.2196.2 

 5%லா� க-ணி� ேநா9கி7 5லி_ெப.(5லி_ெப.) கா- கலயி� 

5ல	பி_வி.எ�.(5ல	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2196.3 

 ஒ%லா� ஒ%லா� ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உயி, 

ேபா� இ4தா� மாேதா $சீவ.நா.2196.4 

 5லி_ெப.(5லி_ெப.) யா75��தி9 

ெகா-ேட�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) ேபா9கி வி*ட 

பிழ75	 $சீவ.நா.2197.1 

 வலியா, திர' ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) மதன� அவன7 பிழ�த பிழ75	 

$சீவ.நா.2197.2 

 நலி;	_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�ன 

நலி;	_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�ன9 களி&றி� 

உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $சீவ.நா.2197.3 

 இலயா, கடக� தட9க 5ட� ெம� ேசா,4 இ4தா� $சீவ.நா.2197.4 
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 ம D� அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மழ9 க- மாழ 

மா� ேந, ேநா9கி� $சீவ.நா.2198.1 

 ெகா� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாத மடவா, ெகா&ற	_ெப.(ெகா&ற	_ெப.) 

ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�� ஏ�த7 

$சீவ.நா.2198.2 

 ெப� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கழலா� ேவழ� இழி4 பிற ேபா% !லாய 

$சீவ.நா.2198.3 

 ெச� D- சில நா-_ெப.(நா-_ெப.) எறி4தா� ேசரா, நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

உ9கனேவ $சீவ.நா.2198.4 

 கனிப3 ெமாழியினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) கா6க கவ&ற வ4 $சீவ.நா.2199.1 

 !னி சில ேதா&ற ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) 

ெகா75ளி9!	 ந@ல7 $சீவ.நா.2199.2 

 பனி மல,9 கா3_ெப.(கா3_ெப.) ேபா�றா, பட, சில ெதாடாத 

ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) $சீவ.நா.2199.3 

 இனிதினி� மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ஏ, ஆ, தாமர9 

கா3_ெப.(கா3_ெப.) ேபா�றா, $சீவ.நா.2199.4 

 ேபா,� தக% வி)	பி% வ4 ெபாறி�தி6 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ���	 

$சீவ.நா.2200.1 

 ந@,�தக7 5ண,4த_ெப.எ�.(5ண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபாதி% 

ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தக ���	 அ&�� $சீவ.நா.2200.2 

 E,�ட� வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா9கி� )3 சர	 

சிதற_!ைற.எ�.(சித�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ%லா� $சீவ.நா.2200.3 

 ஓ,� ஒ�ேற 5ண,7ப நா. ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பக%கா�	 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2200.4 

 ெபாறியி� ேம% ஏற% 

ேத&றா�_வி.�.(ேத&�_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ�_பட,.ஒ.) 
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நாணினா% ேபாத% ெச�யா�_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.நா.2201.1 

 ெநறியி� வி% ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி&ப 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மணி7 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) அ&� $சீவ.நா.2201.2 

 மறி;ேமா எ�� ��ேன மணி�. 

சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2201.3 

 ெசறிகழ% ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ந9!� த@ய� த@ விள�9 ெகா-டா, 

$சீவ.நா.2201.4 

 சிர%_ெப.(சிர%_ெப.) தல மணிக' ேவ�4த தி4 ெபா� திகி6� ெச	ெபா� 

$சீவ.நா.2202.1 

 உர%_ெப.(உர%_ெப.) தல உவ7 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

வல	 தி6ய ந	ப� $சீவ.நா.2202.2 

 விர%_ெப.(விர%_ெப.) தல7 5*.% வ @9கி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சில 

கணேயா3 ஏ4தி9 $சீவ.நா.2202.3 

 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) தல வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ெபா8க9 !75&� ேநமி 

ேச,4தா� $சீவ.நா.2202.4 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) அழ% வர7 DK	 ஒளி, மணி9 !ழ;	 மி�ன 

$சீவ.நா.2203.1 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) அழ% ெகா'ளி_ெப.(ெகா'ளி_ெப.) 

வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) ேபா% !லா�� )ழல7 ெபா� ஞா- $சீவ.நா.2203.2 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) அழ% ேநமி 

ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம-டல	 ஆக 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2203.3 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) அழ% பதி ேம% ஓ, பதி 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அதன ஒ�தா� 

$சீவ.நா.2203.4 
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 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ9 கிழம ேபால இறாத வி% அறாத நா-வா�� 

$சீவ.நா.2204.1 

 தி4தினா, சி4த ேபாM	 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) சர	 )9கி மாறா� 

$சீவ.நா.2204.2 

 இ4தவ� ெபாறி;	 ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) இய% த	 ெபாறி;	 அ&� 

ஆ8! $சீவ.நா.2204.3 

 ஒ8! உட� உதிர எ�தா� ஊழி� த@ உெமா3 ஒ7பா� $சீவ.நா.2204.4 

 இல8! எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) ஏன	 ஏ=-3 இ நில� இ.� வ @ழ9 

$சீவ.நா.2205.1 

 கல8! ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர;	 கா	 க3வளி �ழ9!	 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2205.2 

 உல	55 �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) ெகா*. ஒ� என� ேசன ஆ,7ப9 

$சீவ.நா.2205.3 

 !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) பக,4 அற4 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ேகாவி4த� 

Oறினாேன $சீவ.நா.2205.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மழ என �ழ8கி� 

ெசா%M	 $சீவ.நா.2206.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உட அல8க% ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) எ�A	 

சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) $சீவ.நா.2206.2 

 கா� உட அல8க% மா,பி� க*.ய8 கார� எ�A	 $சீவ.நா.2206.3 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) மிட ேசால ேவழ� இ� உயி, வி28!	 எ�றா� 

$சீவ.நா.2206.4 
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 விFசய, ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பட 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ.) என $சீவ.நா.2207.1 

 அF)வேலா 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ�_��.ஒ.) என 

ஆ&றல $சீவ.நா.2207.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சம	_ெப.(சம	_ெப.) ஆ9கி.� வ @9! அ�� 

உ�ெனா3 $சீவ.நா.2207.3 

 வFசன வFச	 அ��தி3க எ�றா� $சீவ.நா.2207.4 

 E6ய�_ெப.(E6ய�_ெப.) கா-டM	 E6ய கா4த	 அஃ $சீவ.நா.2208.1 

 ஆ, அழ% எ8ஙன	 கா�றி3	 அ8ஙன	 $சீவ.நா.2208.2 

 ேப, இசயா� இச ேக*டM	 ெப�	 �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) $சீவ.நா.2208.3 

 கா, இ. ேபா% மதன� கன�றி*டா� $சீவ.நா.2208.4 

 கா% பட;	 களி�	 கலி மாெவா3 $சீவ.நா.2209.1 

 S% ப3 ேத	 ெநா.7பினி% ப-ணி $சீவ.நா.2209.2 

 நா% பட;	 ெதா!�தா� ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) ந�சில $சீவ.நா.2209.3 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) பட வ @ர,_ெப.(வ @ர,_ெப.) ஒ, S&�வ, ெதா9கா, 

$சீவ.நா.2209.4 

 வி% திறாலா� ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) தான;	 வ @8!5 

$சீவ.நா.2210.1 

 ெச&� எ24தா� பட;	 சின ெமா�	ெபா3 $சீவ.நா.2210.2 

 ம&� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ம-.ய வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

அம, ஞா*பிA' $சீவ.நா.2210.3 

 உ&றவ,9! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) எலா	 

உர9!&ேற� $சீவ.நா.2210.4 
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 அ�த மா மணிவர அனய ேதா�றல $சீவ.நா.2211.1 

 ம�தக� அவியி� மண4த_ெப.எ�.(மண_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஓடய $சீவ.நா.2211.2 

 �� உட ம7பி� �ன9க- ேபா:வன $சீவ.நா.2211.3 

 ப�தியி% ப-ணின பம யானேய $சீவ.நா.2211.4 

 ேகா% ெபா ெகா3F_ெப.அ.(ெகா3	_ெப.அ.) சில !தி_ெப.(!தி_ெப.) 

ெவ	பட $சீவ.நா.2212.1 

 ேமலவ, அட9!5 ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ஏறலி� $சீவ.நா.2212.2 

 மா% இ வி)	5 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மண4த_ெப.எ�.(மண_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) $சீவ.நா.2212.3 

 கா% ெபா கதலிக9 கான	_ெப.(கான	_ெப.) ஒ�தேவ $சீவ.நா.2212.4 

 !ட உட நிழலன ேகால	 

ஆ,4தன_வி.�.(ஆ,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.2213.1 

 கி3! உட9 கா7பின கிள, ெபா� பீ.க $சீவ.நா.2213.2 

 அ. ெதாட9! அம4தன அரவ� ேத,� ெதாக $சீவ.நா.2213.3 

 வ.= உட� கி% �. வலவ, ப-ணினா, $சீவ.நா.2213.4 

 ெகா� உள7 5ரவிக' ெகாள @இய தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) Rக	 $சீவ.நா.2214.1 

 ெப� கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) அமவர7 பிணி� �'Nற@இ� $சீவ.நா.2214.2 

 ெச� கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) ஆ�4தன சில;	 அ%ல=	 $சீவ.நா.2214.3 

 க அம� இளஞ	 கவி_ெப.(கவி_ெப.) வ @சினா, $சீவ.நா.2214.4 

 பற4 இய% த9கின பரவ ஞா*பிA' $சீவ.நா.2215.1 

 கற8! என� தி6வன கவ6 ெந&றிய $சீவ.நா.2215.2 
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 பிற4ழி அறிக என7 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) Sலவ, $சீவ.நா.2215.3 

 !ற8! எ2� உடயன !திர எ�பேவ $சீவ.நா.2215.4 

 ெகா% Rன9 !4த�	 சில;	 O, Rதி $சீவ.நா.2216.1 

 மி� நில வாேளா3 மிேல�ச, ஏறலி� $சீவ.நா.2216.2 

 ெபா� அ67 5*.M	 தா	 ெபா8!5 $சீவ.நா.2216.3 

 �� உ� ஆ,� எழ7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ெமா��தேவ $சீவ.நா.2216.4 

 மால;	 க-ணி;	 மண4த_ெப.எ�.(மண_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச�னிய, $சீவ.நா.2217.1 

 ஆM5 ெசறி கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ஆ,9!	 காலின, $சீவ.நா.2217.2 

 பாலிக இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அற7 

பி.�த_ெப.எ�.(பி._வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாணிய, $சீவ.நா.2217.3 

 சாலிக உட	பின, த�கணாளேர $சீவ.நா.2217.4 

 ேபா, மயி,9 ேகடக	 5ளக� ேதா&பர	 $சீவ.நா.2218.1 

 வயி, மயி,9 கி3ெகா3 வ'ளி� த-ட;	 $சீவ.நா.2218.2 

 ேந, மர7 பலக;	 நிர�த தான ஓ, $சீவ.நா.2218.3 

 ேபா, �க7 5லி9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 5!4த ஒ�தேத $சீவ.நா.2218.4 

 பா, நன மத�த ப% ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) ப4ெதா3 பரவ� 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2219.1 

 ேபா, மத9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ெபா� ேத, நா�கர9 க�ச	 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2219.2 

 ஏ, மணி7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ஏ: ஆ	 இல9க	 ஏ: ேதவ ேகா. 

$சீவ.நா.2219.3 

 கா, மலி9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ	 காலா' க&பக� தா6னா&ேக 

$சீவ.நா.2219.4 
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 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மணி7 5ரவி� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ழா�9 !னி4 !�	 $சீவ.நா.2220.1 

 அழ% திக: கத�த யான ஐ4தர9 க�ச	 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2220.2 

 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) மணி7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ஏ: ஆ	 இல9க	 ஏ: ேதவ 

ேகா. $சீவ.நா.2220.3 

 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) மலி4 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) காலா' 

க*.ய8 கார&! அ�ேற $சீவ.நா.2220.4 

 !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) ெக2 மகளி,_ெப.) த	 ேகால	 ந@7ப=	 $சீவ.நா.2221.1 

 அல8! உள7 5ரவி;	 களி�	 மாள=	 $சீவ.நா.2221.2 

 நிலமக' ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) கெயறி4 நய=	 $சீவ.நா.2221.3 

 5லமக� சீறின� 5க4த எஃகேம $சீவ.நா.2221.4 

 !ணி%_ெப.(!ணி%_ெப.) ெபார9 !ளிறின �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) 

ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) வள $சீவ.நா.2222.1 

 பண பர4 ஆ,�தன_வி.�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

ப	ப ெவ	பின $சீவ.நா.2222.2 

 இண இல எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தா: பலீி 

எ8கK	 $சீவ.நா.2222.3 

 �ணயினா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக �ழ9க	 ஒ�தேவ $சீவ.நா.2222.4 

 �. மன, எ2த_வி.(எ2_வி.+த_�.வி.) பதி ெமா� 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) $சீவ.நா.2223.1 

 உட திர மா9கல	 ஒளி� வா'_ெப.(வா'_ெப.) பட $சீவ.நா.2223.2 

 அ3திற% எறி )றா ஆக9 கா�4தன $சீவ.நா.2223.3 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) எதி,4த ஓ, 

கால	_ெப.(கால	_ெப.) ஒ�தேத $சீவ.நா.2223.4 
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 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கண 

அட9கிய_ெப.எ�.(அட9!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆவ நாழிக 

$சீவ.நா.2224.1 

 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 5ற� அலமர7 

பிணி�த_ெப.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க�சின, $சீவ.நா.2224.2 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) 

கவி% வா�9 ெகாள @இ9 $சீவ.நா.2224.3 

 ெசா64தன, கண மழ வி)	5 H,4தேத $சீவ.நா.2224.4 

 நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) பிற8! அகல�	 ேதாN	 ெந&றி;	 $சீவ.நா.2225.1 

 அண8! அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) சர8களி� அ2�தி ஐ என 

$சீவ.நா.2225.2 

 மண	_ெப.(மண	_ெப.) கம: வ 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) மறM	 மா4த6� 

$சீவ.நா.2225.3 

 பிண8! அம, மல4தன, ெப&றி இ�னேத $சீவ.நா.2225.4 

 கழி�தன, கனல வா'_ெப.(வா'_ெப.) 5க4 க-க' த@ $சீவ.நா.2226.1 

 விழி�தன த@4தன இமக' O&� என� $சீவ.நா.2226.2 

 ெதழி�தன, திற4தன, அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) இ� உயி, $சீவ.நா.2226.3 

 அழி�தன, அயிலவ, அரவ	 மி9கேத $சீவ.நா.2226.4 

 ெபா	 கள� ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ெபாவி% ப4தல $சீவ.நா.2227.1 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

க-ணிேயா3 அ&� வ @:வன $சீவ.நா.2227.2 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கனி7 ெப-ண அ	 கான%_ெப.(கான%_ெப.) கா% 

ெபார $சீவ.நா.2227.3 

 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கனி ெசா6வன 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�பேவ $சீவ.நா.2227.4 
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 பண �னி4 ஆMவ ப	 ெபா� தா6ன $சீவ.நா.2228.1 

 கண விச தவி,7பன கவ6 ெந&றிய $சீவ.நா.2228.2 

 ண அம இளமய ேதா&ற	 மி9கன $சீவ.நா.2228.3 

 இண மயி,7 5ரவிேயா3 இ=ளி ஏ&றேவ $சீவ.நா.2228.4 

 O, உளி �க	_ெப.(�க	_ெப.) ெபார9 !ழிசி மா-டன $சீவ.நா.2229.1 

 ஆ, ஒளி அம4தன ஆ� ெபா� E*.ன $சீவ.நா.2229.2 

 கா, ஒளி மி� உமி: தகய கா% இய% $சீவ.நா.2229.3 

 ேதெரா3 ேத, த	�' சிற4 ேச,4தேவ $சீவ.நா.2229.4 

 அFசன	 எ2தின கவள	 

ஆ,4தன_வி.�.(ஆ,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

$சீவ.நா.2230.1 

 !Fசர	 O&ெறா3 ெகா	ம ெகா*3வ $சீவ.நா.2230.2 

 அFசன வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) சிற!_ெப.(சிற!_ெப.) உடய 

ேபா%வன $சீவ.நா.2230.3 

 மF) இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) !�� என மல4த ேவழேம 

$சீவ.நா.2230.4 

 மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) கல	_ெப.(கல	_ெப.) 

காலி� மா� ப*3 $சீவ.நா.2231.1 

 ஆ9கிய கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) அ64 ஓ. எ8கK	 $சீவ.நா.2231.2 

 ேபா9! அற7 ெபாவன ேபா�� த@7பட� $சீவ.நா.2231.3 

 தா9கின அர)வா� த	�' எ�பேவ $சீவ.நா.2231.4 

 வி3_ஏவ.(வி3_வி.) சர	 வி)	பிட மிட4 ெவ�யவ� $சீவ.நா.2232.1 

 ப3கதி, மற4 இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆயிட $சீவ.நா.2232.2 
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 அ3 கதி, அயி% ஒளி அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) மா�. $சீவ.நா.2232.3 

 வி3கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி ெவயிலி� கா�4தேவ $சீவ.நா.2232.4 

 D- !லா	 வன�ல7 Dமி ேதவி தா�_த&.).(தா�_த&.).) $சீவ.நா.2233.1 

 கா-கேல� க.யன க-ணினா% எனா� $சீவ.நா.2233.2 

 ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) !லா	 க	பல	 

ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ�றினா% $சீவ.நா.2233.3 

 மா- !லா	 !ண�தினா% மற�தி*டா' அேரா $சீவ.நா.2233.4 

 கல9 ேகா*ட அக% அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கண	_ெப.(கண	_ெப.) 

!ழயா, கதி, மணி7 D- $சீவ.நா.2234.1 

 �ல9 ேகா*டா% உழ7ப*ட ெமா�	 மல,� தா,_ெப.(தா,_ெப.) அக� மா,ப, 

$சீவ.நா.2234.2 

 மல9 ேகா*ட எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) தவSறி 

மதயான9 $சீவ.நா.2234.3 

 ெகால9 ேகா*டா% உழ7ப*39 !தி;' !ளி�தனேர $சீவ.நா.2234.4 

 மண மால மட4தய, த	 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விரலா% ெதா3� 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2235.1 

 இண, மால இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) !Fசி ஈ,8 !தி7 

5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) அல7ப $சீவ.நா.2235.2 

 நிண மால9 !ட, E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) இமயா ெந��ேதா6% $சீவ.நா.2235.3 

 பிண மால7 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) மக*!7 ெப வி4 அய,4தனேர 

$சீவ.நா.2235.4 

 ேதாலா7 ேபா, மற ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ெதா.� ேதா'க' எ3� ஓ�சி 

$சீவ.நா.2236.1 
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 ேம% ஆ' ேம% ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) உமி:4 மி� 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அயி% வாளா% 

$சீவ.நா.2236.2 

 கா% ஆேசா3 அற எறி4த கன கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) கா% அல கடM' 

$சீவ.நா.2236.3 

 ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) ந@,� )றா இன	_ெப.(இன	_ெப.) ேபா% ெந��ேதா' 

பிற:4தனேவ $சீவ.நா.2236.4 

 கவி_ெப.(கவி_ெப.) ஊ3 உள	 கழி4 கண ெமா�7ப9 கத	_ெப.(கத	_ெப.) 

சிற4 $சீவ.நா.2237.1 

 !வி_ெப.(!வி_ெப.) ேச, வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !Fசர	 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2237.2 

 உவ� ேத, இற �9கி உ' ேநமி )ம4 எ24 $சீவ.நா.2237.3 

 பதி ேச, வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ேபால7 பக*3 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) பர4தனேவ $சீவ.நா.2237.4 

 மால வா� ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !ட ேம% மதயான9 க ணி4 

$சீவ.நா.2238.1 

 ேகால ந@' ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) !தி_ெப.(!தி_ெப.) ெகாள 

வ @:4 கிட4தன $சீவ.நா.2238.2 

 ேமல ந@' வி)	5 உற;	 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதிய	 வி)	5 

இ29கி $சீவ.நா.2238.3 

 ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) மா)ண�ேதா3 நில� 

இழி4த_ெப.எ�.(இழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தனேவ $சீவ.நா.2238.4 

 அFசன நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அர�த	 ேபா,� அம, உழ9கி 

$சீவ.நா.2239.1 



629 

 

 இ8!லிக இ� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ேபா�� இன9 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மிட4த 

$சீவ.நா.2239.2 

 !Fசர8க' பா�4திடலி� !மிழிவி*3 ்உமி: !தி_ெப.(!தி_ெப.) 

$சீவ.நா.2239.3 

 இ8!லிக அவி ேபா�� எJவா;	 ேதா�றினேவ $சீவ.நா.2239.4 

 !Fசர	 தல அ3�9 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) மா9 கா% அணயா� 

$சீவ.நா.2240.1 

 ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ேசா&�9 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந@8கி� சின=வா' 

பி.� உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2240.2 

 பFசி ேம% கிட4 உட ஞா- பத� இல8க9 கிட4தார $சீவ.நா.2240.3 

 அFசி7 ேபா4 இன ந6ேயா3 ஓ6 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அல�ேம $சீவ.நா.2240.4 

 காதலா,9! அமி, ஈ4த கட%_ெப.(கட%_ெப.) பவழ9_ெப.(பவழ	_ெப.+9_ஒ&.) 

க.க வா� $சீவ.நா.2241.1 

 ஏ இலா7 5'_ெப.(5'_ெப.) உ-ண9 ெகாேட	 எ�� வா� ம.�9 

$சீவ.நா.2241.2 

 கா அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� ேதா3	 

!-டல�	 நக நகா $சீவ.நா.2241.3 

 வ @ தத4த வரமா,ப, விFசய, ேபா% கிட4தனேர $சீவ.நா.2241.4 

 !ட, வா8! !� ந6க' ெகா2 நிண7 5லா%_ெப.(5லா%_ெப.) ேச&�' 

$சீவ.நா.2242.1 

 ெதாட, வா8! கத நா�_ெப.(நா�_ெப.) ேபா% ேதா�றின ெதா.� தி-ேதா' 

$சீவ.நா.2242.2 

 பட, த@ர9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பறவக' பட 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.நா.2242.3 
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 உடேன ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ2கி�ற 

உவண7 5'_ெப.(5'_ெப.) ஒ�தனேவ $சீவ.நா.2242.4 

 வரேயா3	 உ	 இ.7ப வள எயி&�9 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) 

!தி_ெப.(!தி_ெப.) $சீவ.நா.2243.1 

 நிர உள அ6 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மா நிலமிச7 5ர'வன ேபா% 

$சீவ.நா.2243.2 

 5ர அ� ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓட7 ெபா.7 ெபா8க7 ெபா அழி4 

$சீவ.நா.2243.3 

 அரேசா3	 அர)வா அ3 கள� ஆ:4தனேவ $சீவ.நா.2243.4 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) !வள9 க- தா: !ழலா, 

சா4 அணி4 $சீவ.நா.2244.1 

 வட	_ெப.(வட	_ெப.) திள7ப7 5%லிய 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,ப	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) 5%ல 

$சீவ.நா.2244.2 

 நட4 ஒ2! !தி;' நகா9 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ6மணி7 D- 

$சீவ.நா.2244.3 

 இட	ப3 ெசJவான� இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) பிறேபா% ேதா�றினேவ 

$சீவ.நா.2244.4 

 காள	 ஆ! இள7 ேபா:4 கதி, ெசா6 கட='_ெப.(கட='_ெப.) 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) $சீவ.நா.2245.1 

 ேகா' அரா வி28க �4ந@,9 ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) திர9 !ளி�தேத 

ேபா% $சீவ.நா.2245.2 

 ந@' அம, உழ9கி யான ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ேம% த�தி 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) $சீவ.நா.2245.3 

 வாளி� வா� மதன� ப*டா� விசய� ேபா, விசய	 ெப&றா� $சீவ.நா.2245.4 
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 ம�மத� எ�A	 காள மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலி7 5ரவி� ேத, ேம% 

$சீவ.நா.2246.1 

 வி% மழ ெசா64 O&றி� ெதழி�தன� தல7 ெப� ஆ,7ப9 $சீவ.நா.2246.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மலி மா,ப� ெபா� ேத, 

ெகா3F_ெப.அ.(ெகா3	_ெப.அ.) சில அ�7ப� சீறி7 $சீவ.நா.2246.3 

 ெபா� வர7 5லியி� பா�4 Dமி ேம% ேதா�றினாேன $சீவ.நா.2246.4 

 ெந&றிேம% ேகா%க' ���_ெப.(���_ெப.) ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) 

உமி:4 அ24த எ�ய� $சீவ.நா.2247.1 

 )&�5 மால ேபால� ேதா�ற% த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) Rதலி% E.7 

$சீவ.நா.2247.2 

 ெபா&ற ஓ, பவழ	_ெப.(பவழ	_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேம% 5ன 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ2�தி ஆ8!� $சீவ.நா.2247.3 

 ெச&� எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அ24த� ெசJவா� ெகௗவி 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) உUஇனாேன $சீவ.நா.2247.4 

 ேதாளினா% எஃக	 ஏ4தி� 	பி ேம% இவர9 கயா% $சீவ.நா.2248.1 

 ந@ள மா7 5ட7ப7 ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நில� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) கவி:4 வ @ழ9 $சீவ.நா.2248.2 

 கீ' இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) ஆக9 !�தி எ3�திட9 கிள, ெபா� மா,ப� 

$சீவ.நா.2248.3 

 வாளினா% திகி வ @சி ம7பி� ேம% Fசினாேன $சீவ.நா.2248.4 

 நன கல4 இழி;	 ப4தா, நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ.) மறயாள� ப	 ெபா� 

$சீவ.நா.2249.1 

 5ன கல9 !7ப ஒ7பா� 5�திமா ேசன� 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2249.2 

 வன கல� திகி6� ேத, ேம% ம�னர9 !3மி_ெப.(!3மி_ெப.) 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2249.3 
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 கன எ6 அழ% அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) 

எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) க- Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 

�,�தி ஒ�தா� $சீவ.நா.2249.4 

 ெச-பக7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !�� ஒ7பா� ேதவமா த�த� ெவ�தா 

$சீவ.நா.2250.1 

 வி-5க உயிர7 ெப�வா� வ @:த_வி.(வ @:_வி.+த_�.வி.) கடா�த 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.2250.2 

 ம-பக இ.9!	 சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) என9 கடா� மகத, 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $சீவ.நா.2250.3 

 ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) தான ஓட நாணி 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெசறி�தி*டாேன $சீவ.நா.2250.4 

 சி�ன7 D அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !Fசி� 

சீத�த� சின= ெபா� வா'_ெப.(வா'_ெப.) $சீவ.நா.2251.1 

 ம�ன' கலி8க, ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ம�தக� இ�7ப 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.நா.2251.2 

 ெபா� அவி, !ழ;	 DK	 ஆர�	 )டர வ @:வா� $சீவ.நா.2251.3 

 மி� அவி, பதி �4ந@,9 ேகாெளா3	 வ @:வ ஒ�தா� $சீவ.நா.2251.4 

 ெகா3F_ெப.அ.(ெகா3	_ெப.அ.) சில உழவ� மா� ேத,9 ேகாவி4த� 

எ�A	 சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) $சீவ.நா.2252.1 

 மட8க அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) சீ&ற� 7பி� மார*ட� எ�A	 ெபா� 

!�� $சீவ.நா.2252.2 

 இட4 ெபா� Hளி ெபா8க9 களி&ெறா3	 இற8கி 

வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2252.3 

 அட,4 எறி ெபா� ெச� அ	பி� அழ�� இ.�தி*ட அ�ேற $சீவ.நா.2252.4 

 ேகா8!_ெப.(ேகா8!_ெப.) D� 

உதி,4த_ெப.எ�.(உதி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !�றி� ெபா� அணி 

5ளக	 ேவ�4த $சீவ.நா.2253.1 
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 பா8! அம பம யான7 ப%லவ ேதச ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

$சீவ.நா.2253.2 

 ேத	 கம: ெத6ய% த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாரவ� 

ஊ,4த_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) 

$சீவ.நா.2253.3 

 கா	பிலி9! இறவ� ஊ,4த_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

களி&ெறா3 மல4த அ�ேற $சீவ.நா.2253.4 

 ெகா4 அழ% பிற7ப� தா9கி9 ேகா3க' மிட4த த@யா% $சீவ.நா.2254.1 

 ெவ4தன வில இலாத சாமர வ @ர ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.நா.2254.2 

 அ4தர	_ெப.(அ4தர	_ெப.) 5தய வி%வா� அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) சர	 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா6_ெப.(மா6.) 

$சீவ.நா.2254.3 

 !4த�தா% வில9கி ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) O&� என 

�ழ8கினாேன $சீவ.நா.2254.4 

 ம&றவ� உேலாக பால� வய8!_எவ.(வய8!_வி.) ெபா� ப*ட	 ஆ,4த 

$சீவ.நா.2255.1 

 ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ேம% எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ேகால7 பறி�திட உமி:4த_ெப.எ�.(உமி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெந��ேதா, $சீவ.நா.2255.2 

 உ&றவ� களி&றி% பாய� ேதா��வா� உதய� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

$சீவ.நா.2255.3 

 ஒ&ற மா9 கதிர ந@*. ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) )ட, 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா� $சீவ.நா.2255.4 

 ெகா3 மர	_ெப.(மர	_ெப.) !ழய வா8கி9 ெகா&றவ� 

எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேகா%க' $சீவ.நா.2256.1 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ெமாழி மகளி,_ெப.) ேகால நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �லக' ேந,ப*3 $சீவ.நா.2256.2 
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 உட� உழ உவ4த_ெப.எ�.(உவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப	 

�:கலி% சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) ேபால9 $சீவ.நா.2256.3 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ம' ேசன சி4த9 கா	பிலி ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

வ @:4தா� $சீவ.நா.2256.4 

 ெபா� நிற9 ேகா8க	_ெப.(ேகா8க	_ெப.) ெபா� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) 

!�� என7 ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீவ.நா.2257.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மாவி� ேமலா� 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா' தா,_ெப.(தா,_ெப.) ந5ல� எ�பா� $சீவ.நா.2257.2 

 மி� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) எஃக	 ஏ4தி வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) ந@, மகதயா, 

ேகா� $சீவ.நா.2257.3 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) நிற9 களி&றி� ெந&றி9 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) 

மா7 பா�வி�தாேன $சீவ.நா.2257.4 

 ஏ4த% த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) க-க' 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) இம�திட எறித% ஓ	பி 

$சீவ.நா.2258.1 

 நா4தக உழவ� நாணி ந9! ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) அFச% க-டா� 

$சீவ.நா.2258.2 

 கா�4திேல� எ�� வ%ேல கலின மா9 !�றி� ெபா8கி7 $சீவ.நா.2258.3 

 பா�4த_ெப.எ�.(பா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, 5லியி� ம&� ஓ, 

பக*.� ேம% பா�வி�தாேன $சீவ.நா.2258.4 

 க7 பட ஒ��	 இ�றி9 க ெகா*.9 !மர� 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2259.1 

 ெம�7 பட வ @:�த% நாணி ேவழ�	 எறித% ெச%லா� $சீவ.நா.2259.2 

 ம7 பட ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- மால மகளி,_ெப.) த	 வன7பி� 

E:4 $சீவ.நா.2259.3 
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 க7 ப3 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) இலாதா� காம	_ெப.(காம	_ெப.) ேபா% 

காள மீ-டா� $சீவ.நா.2259.4 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) காவல மகிழா இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) உடேன 5க: 

ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2260.1 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) காவல மகி:வ @, நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உளிேரா 

என வி5ல� $சீவ.நா.2260.2 

 க- காவல க2!_ெப.(க2!_ெப.) ஓ	5வ உயரா 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

வின=	_ெப.எ�.(வின=_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2260.4 

 வ @� இ�மயி� வில8கா	 என மத ேவழ�	 எறியா� $சீவ.நா.2261.1 

 ஏ� உ-டவ, நிக, ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) 

பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மி�சி% எ�� எறியா� $சீவ.நா.2261.2 

 மா� அ�மயி� மற	_ெப.(மற	_ெப.) 

வா3	_ெப.எ�.(வா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�� இளயார;	 

எறியா� $சீவ.நா.2261.3 

 ஆ� அ�மயி� �தியார;	 எறியா� அயி% உழவ� $சீவ.நா.2261.4 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) 

பல ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) ஓ, ஓ�சிA' 

எறிய_!ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2262.1 

 ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 

ஆயின_வி.�.(ஆ!_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட,.ப�.) மத ேவழ�	 உளேவா என 

வினவி7 $சீவ.நா.2262.2 

 ெபா� தா: வர7 5லி7 ேபா� என7 5னதா, மிஞV� ஆ,7ப� $சீவ.நா.2262.3 

 ெச�றா� இக% களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) இ6ய� 

சின ேவேலா� $சீவ.நா.2262.4 

 5ட தா: !ழ ெபவி% உய, ெபா� ஓலெயா3 எ6ய $சீவ.நா.2263.1 
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 உட நாெணா3 க. வ*.ெனா3 ஒளி, வாளிெனா3 

ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) $சீவ.நா.2263.2 

 அடயா நிக, எறி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என அேவா என ந9கா� 

$சீவ.நா.2263.3 

 கிட ஆயின� இவேன என9 கிள, ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) 

உடயா� $சீவ.நா.2263.4 

 இ� ந@6ன திரேம% இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) )ட, இகலி $சீவ.நா.2264.1 

 மி�ேனா3 அவ )ழ��_வி.எ�.()ழ%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆயிட 

விளயா3 கி�றன ேபா% $சீவ.நா.2264.2 

 ெபா� நாணின, ெபாவி% உய, 5ன ேகடக	 தி6யா9 $சீவ.நா.2264.3 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) வாளின, ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) தா6ன, 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) மா,பின, தி64தா, $சீவ.நா.2264.4 

 வி4 ஆயின_வி.�.(ஆ!_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட,.ப�.) எறி 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) என விர மா,பக	 ெகா3�தா&! $சீவ.நா.2265.1 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) D- அற எறி4 ஆ8! 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) நின ஊ: இனி எனேவ 

$சீவ.நா.2265.2 

 எ64 ஆ, அயி% இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேபா:4தம 

உணரா அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2265.3 

 ெசா64தா, மல, அர ம8கய, ெதா�தா, வி)	5 அட4தா� $சீவ.நா.2265.4 

 நி�தில9 !7ப ேபால நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) உமி:4 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேமனி7_ெப.(ேமனி_ெப.+7_ஒ&.) $சீவ.நா.2266.1 

 ப�தி7 D- அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� 

ப�க� ப	 ெபா� Eழி $சீவ.நா.2266.2 
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 ெமா�� எறி ஓட ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) �	 மத9 களி&றி� ேமலா� 

$சீவ.நா.2266.3 

 க� தல� எஃக	 ஏ4தி9 கா�க� க-3 கா�4தா� $சீவ.நா.2266.4 

 மா&றவ� ேசன தா9கி� தள,4த_ெப.எ�.(தள,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பி� வ�க-_ெப.(வ�க-_ெப.) ம'ள, $சீவ.நா.2267.1 

 ஆ&றேலா3 ஆ-ம ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆ, 

உயி, வழ8கி வ @:4தா, $சீவ.நா.2267.2 

 கா&றினா% 5ட9க7 ப*39 கட%_ெப.(கட%_ெப.) உட4 ஓட9 

காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.2267.3 

 ஏ&� இளF_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) )றா9க' எ8!	 கிட4தவ ேபால ஒ�தா, 

$சீவ.நா.2267.4 

 H) உலா	 பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ண �ல மகளி,_ெப.) ஆ3	 

$சீவ.நா.2268.1 

 ஊச%_ெப.(ஊச%_ெப.) ேபா% ேசன ஓட7 ப�க� களி&ற உ4தி $சீவ.நா.2268.2 

 மா) இ% சீ, மழயி� ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) மா மதி Rழவேத ேபா% 

$சீவ.நா.2268.3 

 கா� சின களி&றி� ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ஆழி 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ2�தினாேன 

$சீவ.நா.2268.4 

 ெப வலி அதன ேநானா� பி-. பால�த ஏ4தி $சீவ.நா.2269.1 

 அவர ெந&றி7 பா�4த_ெப.எ�.(பா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ� 

மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ேதாக ேபால� $சீவ.நா.2269.2 

 ெசா6 மத9 களி&றி� !	ப� அ2�தலி� ேதா�ற% சீறி9 $சீவ.நா.2269.3 

 கவலி� தட9க வாளி� காளய ெவௗவி னாேன $சீவ.நா.2269.4 

 த@ �க� உமி2	 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- சி%ல6� சில	பினா, த	 

$சீவ.நா.2270.1 
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 கா�க� கள� வ @ழ9 கவிர% Rதியி� )*.7 $சீவ.நா.2270.2 

 D �க மால மா,ப� ெபா� அணி கவச	 மி�ன9 $சீவ.நா.2270.3 

 ேகா�க� ெகாலவ% யான O&� என9 கடாயினாேன $சீவ.நா.2270.4 

 சா6க தி6;	 யான உழ9கலி� தரணி த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேம% 

$சீவ.நா.2271.1 

 ஆ, கலி9 !தி_ெப.(!தி_ெப.) ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) 

அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க' க2மி எ8!	 $சீவ.நா.2271.2 

 வ @6ய9 கா&றி%_ெப.(கா&�_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி)	5 ேபா,� எ2த7 

ப*ட $சீவ.நா.2271.3 

 ேபா, நில9 கள�த ஒ7ப9 !தி_ெப.(!தி_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ேபா,�த அ�ேற $சீவ.நா.2271.4 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தட9க Hணி ேச4த க- 

5வ	 ேகாலி $சீவ.நா.2272.1 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வி% !னி4த 

அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) 

நிமி,4தன_வி.�.(நிமி,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) 

ந@8கி&� ஆவி $சீவ.நா.2272.2 

 ெவ�றி ெகா' சர8க' �:கி ெம�	 மற�தி*3 மி�ேதா� $சீவ.நா.2272.3 

 !�றி� ேம% பவழ	_ெப.(பவழ	_ெப.) ேபால9 ேகா�க� ேதா�றினாேன 

$சீவ.நா.2272.4 

 பனி வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) �ள�த ேகால7 ப75ட7 

பவழ	_ெப.(பவழ	_ெப.) ேபால9 $சீவ.நா.2273.1 

 !னி ம75_ெப.(ம75_ெப.) உதிர	 

ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !Fசர	 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ4தி9 $சீவ.நா.2273.2 

 கனி ப3 கிளவியா, த	 கதி, �ல ெபா ேச4த $சீவ.நா.2273.3 
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 னி வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,ப� சீறி� )3சர	 

சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) னாேன $சீவ.நா.2273.4 

 ப�ன% அ	 பFசி9 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) பட, எ6 

�க4த_ெப.எ�.(�க_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ7ப� $சீவ.நா.2274.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) இ கயினாM	 தட9க மா% யானயாM	 

$சீவ.நா.2274.2 

 இ� உயி, பகி� ேசன எ3�9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ6ய ஓ*.9 

$சீவ.நா.2274.3 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) �ர- 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவ	பி9 ெகால9 

களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) உழவ� ஆ,�தா� $சீவ.நா.2274.4 

 த9ெகா3 !மர� ஆ,7ப� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) சில வளய வா8கி 

$சீவ.நா.2275.1 

 ஒ9! அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) க;	 வா;	 உள	 

கிழி� உ3வ	 ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2275.2 

 )9!9 ெகா-.*ட வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) ேதா�ற% எ�தி3 

தேலா3	 $சீவ.நா.2275.3 

 ம75_ெப.(ம75_ெப.) இற9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) !�தி வயிர	 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ�ேற $சீவ.நா.2275.4 

 நி�தில மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) எ�A	 ெந3மத9 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2276.1 

 ��ட ம75_ெப.(ம75_ெப.) வ%ேல உட4 �� ஒ2! !�றி� 

$சீவ.நா.2276.2 
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 ம�தக யான வ @:4 வயிர	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஒழி4த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ8!7 $சீவ.நா.2276.3 

 ப�திர9 க.75 மி�ன7 ப�க� பக3_ெப.(பக3_ெப.) ேப,�தா� $சீவ.நா.2276.4 

 ப�திர9 க.75 மி�ன7 ப8கிய வ	பி� க*.9 $சீவ.நா.2277.1 

 ெகா� அல,� 	ப E.9 ேகாவி4த� 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�னா9 $சீவ.நா.2277.2 

 க� தல� எஃக	 ஏ4தி9 காள ேபா� ேவ� 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2277.3 

 ம�தக யான ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) வயி� எ6 

தவ:4த_ெப.எ�.(தவ:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2277.4 

 ேமகல7 பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) வள 

மகளி,_ெப.) ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) சா4 $சீவ.நா.2278.1 

 ஆக�த9 கவ,4 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அணி�ல� தட� வகி7 $சீவ.நா.2278.2 

 பாக�த7 படாத ெநFசி� ப%லவ 

ேதய_!ைற.எ�.(ேத�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

$சீவ.நா.2278.3 

 ேசவக� சி8கநாத� ெச9கள	 !�கினாேன $சீவ.நா.2278.4 

 5ன கதி, ம75� தா. ேமாதிர	 ெசறி�7 ெபா�ெச� $சீவ.நா.2279.1 

 கன கதி, வாள ஏ4தி9 கா% கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) அணி4 ந	ம $சீவ.நா.2279.2 

 இனயன ப*ட ஞா�றா% இறயவ,க' நின7ப எ�ேற $சீவ.நா.2279.3 

 �ன அழ% �ளி5% கான	_ெப.(கான	_ெப.) ேம�4 என ந@4தினாேன 

$சீவ.நா.2279.4 
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 தா,_ெப.(தா,_ெப.) அணி பரவ மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

!8!ம	 எ2தி� தா:4த_ெப.எ�.(தா:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2280.1 

 ஆர�	 DK	 மி�ன அவில7 ப*.� அ8 க- $சீவ.நா.2280.2 

 ஏ, பட9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� ஞா- 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) ெகட_!ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) விழி7ப 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) $சீவ.நா.2280.3 

 Dரண ேசன� வ-க7 ெபாசில ஏ4தினாேன $சீவ.நா.2280.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அம, !ற3 ேபால இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) உ-3 

மி!�த மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) $சீவ.நா.2281.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம, மால தாழ� சில !லா�9 !னி4த ஆ8க- 

$சீவ.நா.2281.2 

 மா� அம, ேநா9கினா	 ம4த	 !ழ@இய ேபா' $சீவ.நா.2281.3 

 கா� அம, காம� எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) கண என� 

சிதறினாேன $சீவ.நா.2281.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அல மால தாழ ம உ-3 களி� வ-க7 $சீவ.நா.2282.1 

 5- தல ேவல ஏ4தி7 ேபா,9கள	 !�கி வா:�தி9 $சீவ.நா.2282.2 

 க-ப3 கா�	 எ4த க*.ய8 கார� எ�ேற $சீவ.நா.2282.3 

 உ-3 ஒல ஆ,க_விய8.வி.�.(ஆ,_வி.+க_விய8.வி.�.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) எ�� உ�வலி தா9கினாேன $சீவ.நா.2282.4 

 O&� என ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) வ @ழா9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத,க' Sறா $சீவ.நா.2283.1 

 ஏ&றவ, த	ம� சீறா ஏ4திர Sழி% 

ெச�யா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2283.2 
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 ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) அ	 !மர� 

ெச%வா�_வி.�.(ெச%_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) அல 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) திரயி� ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) $சீவ.நா.2283.3 

 ஏ&� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) இ6ய7 

பா�4த_ெப.எ�.(பா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எறி )றா ஏ� ேபா�றா� 

$சீவ.நா.2283.4 

 மால9 க- ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) ேபால மகளி,_ெப.) த	 !ழா�தி% 

ப*டா, $சீவ.நா.2284.1 

 ேகால வா'_ெப.(வா'_ெப.) ேபா' ப*டா% !� �ய% O3 க-3 

$சீவ.நா.2284.2 

 சால� தா	 பனி9!	 ெபா�க� தாமர ந@ர, 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2284.3 

 ஞால�தா, ஆ-ம எ�னா	 என நகா வகி�றாேன $சீவ.நா.2284.4 

 �.�சட �னிவ� அ�� ேக'வியி% 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

க- $சீவ.நா.2285.1 

 மட�தக மகளி,_ெப.) ேகால வ�ல உழ9க� ேச4 $சீவ.நா.2285.2 

 ெகா.7 பல அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� 

ேகாவி4த� வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�� 

$சீவ.நா.2285.3 

 நட�வா� அவன ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நகா� 

சில பா6�தாேன $சீவ.நா.2285.4 

 ேபா,�த ெந��ேதார� ஆகி7 5லா%_ெப.(5லா%_ெப.) ப4 ஆ,7ப� 

ெச%வா�_வி.�.(ெச%_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2286.1 

 சீ,� தகயவன9 க-3 எ� சின= ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) இ�A	 ஆ,4தி�� 

$சீவ.நா.2286.2 

 ஊ,� உயி, உ�ன உ-ண9 !ற வயி� ஆ	 எ�� ஆ8! $சீவ.நா.2286.3 
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 ஆ,�த வா� நிறய எ�தா� அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) ெப� Hணி ஒ�தா� 

$சீவ.நா.2286.4 

 ெமா�7ப3 சர8க' �:க �ன எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) ஆளி ேபால 

$சீவ.நா.2287.1 

 அ75 அண9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம4த� 

அமணி� திவி% வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2287.2 

 ெச75 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �லயினா, க- 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உலா� பிறழ� சி4தி9 

$சீவ.நா.2287.3 

 க7பட எ3�தி*3 ஆ3	 ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) கழ& கா;	 ஒ�தா� 

$சீவ.நா.2287.4 

 5னகதி,7 ெபா� ெச� நாணி� !Fசிய9 க*. ெந��ேதா, $சீவ.நா.2288.1 

 நனகதி, எஃக	 ஏ4தி ந4த� 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�ன 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2288.2 

 வின ஒளி, காள ேவல9 கட9கலா, ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) நி�றா, 

$சீவ.நா.2288.3 

 கனகட% ேவல எ%ல கட9கலா வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) நி�றா, 

$சீவ.நா.2288.4 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பட உளாேன ஒமக� ந@ல9 !Fசி $சீவ.நா.2289.1 

 ம�றல மால ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) மழ களி�_ெப.(களி�_ெப.) அ�றி 

வ @ழா� $சீவ.நா.2289.2 

 ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) இய8! ஒளி�	 

ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) மி� என ெவ!-3 

வி*டா� $சீவ.நா.2289.3 
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 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

வி4 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) மறவ� ந9! எதி, 

ெகா-டாேன $சீவ.நா.2289.4 

 மா� வயி� ஆ,4 ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ=� மளி� ேநா9கி� $சீவ.நா.2290.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வயி� ஆ,4த ேகாத� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசாலா, 

க-க' ேபாM	 $சீவ.நா.2290.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) வயி� ஆ,4த ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ஒ� என7 பறி� ந9கா� $சீவ.நா.2290.3 

 கா� வயி� ஆ,4 ேத9கி9 களிவ-3 கன9!	 தாரா� $சீவ.நா.2290.4 

 வி*3 அழ% சி4தி ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

வி)	பி� வ @: மி�னி� ெநா�தா9 $சீவ.நா.2291.1 

 க*3 அழ% ெந38 க- யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) இம�தில� 

மகளி,_ெப.) ஓ�)	 $சீவ.நா.2291.2 

 ம*3 அவி: மால ேபால மகி:4 D- மா,ப� ஏ&�9 $சீவ.நா.2291.3 

 க*3 அழ% எஃக	 ெச%ல9 கா% ெநறி ஆயினாேன $சீவ.நா.2291.4 

 கவி மத	_ெப.(மத	_ெப.) கட4 காம,_ெப.(காம,_ெப.) வன75_ெப.(வன75_ெப.) 

வ @&� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா, 

$சீவ.நா.2292.1 

 !வி �ல ெந&றி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா75ளி� 

இ*ட ப4தா,� $சீவ.நா.2292.2 

 ெசவி மத9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ	 ேக'வி� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) 

கழ%க' வா:�தி� $சீவ.நா.2292.3 

 சவி ம� தாம மா,பி� சல நிதி தா9கினாேன $சீவ.நா.2292.4 

 !Fசர	 !னிய Sறி� தடாயின !தி_ெப.(!தி_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) $சீவ.நா.2293.1 
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 ெநFசக	 Rழ4த ேவல7 பறி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 5-K' ந@*. 

$சீவ.நா.2293.2 

 ெவ	சம	 ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) மிற9ெகாளி தி�வா� 

க-3 $சீவ.நா.2293.3 

 அFசி ம&ற அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) யான9 !ழா�ெதா3	 இ64தி*டாேர 

$சீவ.நா.2293.4 

 ேதா*3 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஒலிய% மால� . 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மகளி,_ெப.) 

ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2294.1 

 ேமா*3 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ��த	_ெப.(��த	_ெப.) மி�A	 

�கி: �ல உ2 சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) $சீவ.நா.2294.2 

 ேகா*3 ம-_ெப.(ம-_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப	 ேகாத 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) !ளி� �:கி9 $சீவ.நா.2294.3 

 ேகா*3 ம-_ெப.(ம-_ெப.) ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

!சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ம-_ெப.(ம-_ெப.) 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2294.4 

 எ6 மணி9 !7ப ேபால இ'_ெப.(இ'_ெப.) அற 

விள8!	_ெப.எ�.(விள8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ&.) $சீவ.நா.2295.1 

 திமணி� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� மா,பி� சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) சில 

க ஏ4தி $சீவ.நா.2295.2 

 அ மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) ஆவி அழ% அ	பி� 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) சா&றி $சீவ.நா.2295.3 
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 வி6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள8! மா� ேத, வி-_ெப.(வி-_ெப.) ெதாழ 

ஏறினாேன $சீவ.நா.2295.4 

 கவளி �ழ9!	 கா	 கன கட%_ெப.(கட%_ெப.) ஒலி;	 

O._வி.எ�.(O3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2296.1 

 அவலி� சி8க ஆ,75	 ஆ8! உட� O.&� எ�ன $சீவ.நா.2296.2 

 ெசவிள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ம'ள, ஆ,7ெபா3 சிவணி� ெச	ெபா� 

$சீவ.நா.2296.3 

 56வள �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) ஆ,7ப7 ேபா,� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) 

ெதாட8கினாேன $சீவ.நா.2296.4 

 அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) த	 

�.;	_ெப.எ�.(�._வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) DK	 ஆர�	 

வர�றி ஆ,9!	 $சீவ.நா.2297.1 

 �ரச�	 !ட;	 தா	 பி�ச�	 )ம4 மா=	 $சீவ.நா.2297.2 

 விர ப6� ேத	 ஈ,� ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஒ2கி ெவ'ள9 

$சீவ.நா.2297.3 

 !ர 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) !தி_ெப.(!தி_ெப.) ெச%ல9 !மர� வி% 

!னி4த அ�ேற $சீவ.நா.2297.4 

 ேக: கிள, எ6 க- ேப: வா�9 கிள, ெப	பா	பி ேனா3	 $சீவ.நா.2298.1 

 E: கதி,9 !ழவி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) �வர வ @:வேத ேபா% 

$சீவ.நா.2298.2 

 தா: இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) தட9க ேயா3	 தட ம75_ெப.(ம75_ெப.) 

இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) அ&� $சீவ.நா.2298.3 

 வ @: தர7 பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ75 நிழலி% ேபா, 

மய8கினாேர $சீவ.நா.2298.4 

 ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ஆ-ம ேதா&�	 அணிகிள, 

பவழ�_ெப.(பவழ	_ெப.+�_ஒ&.) தி-க $சீவ.நா.2299.1 
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 ந@3 எ6 நில9 க-ணா.7 ேபா,9கள� உட4த ம4த, $சீவ.நா.2299.2 

 கா3_ெப.(கா3_ெப.) எ6 கவர9 க% எ� கவ6மா 

வி64த_ெப.எ�.(வி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) $சீவ.நா.2299.3 

 ஓட9 க-3 உவ7 ப4தா, அ6�ச4த� உர9கி�றாேன $சீவ.நா.2299.4 

 மF) இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) மி� அனா, த	 வா% அ6� 

சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) E:4 $சீவ.நா.2300.1 

 பFசி ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ2த7 ப*ட 

சீற.7 பா�த% உ-ட $சீவ.நா.2300.2 

 !Fசி அ	 !மர, த8க' மற	_ெப.(மற	_ெப.) பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) கவ,4 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2300.3 

 அFசி இ*3 ஓ.7 ேபாகி� ஆ-ம யா, க-ண அ	மா $சீவ.நா.2300.4 

 உழ இன	_ெப.(இன	_ெப.) உ�சி9 ேகா3 கல8!த% 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேபாேத $சீவ.நா.2301.1 

 விழ= அற விதி,� வ @சி வி*3 எறி4தி3வ ஒ7ப9 $சீவ.நா.2301.2 

 கழலவ, உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) அFசி9 கல8!ேம% அதன வ%ேல 

$சீவ.நா.2301.3 

 மழமினி� ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ*3 வ� 

க-ண, ஆப, அ�ேற $சீவ.நா.2301.4 

 த& 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) த4 வ�த தலமக&! உதவி ஈ4தா% $சீவ.நா.2302.1 

 க&பக மால E*.9 க. அர மகளி,� ேதா�வ, $சீவ.நா.2302.2 

 ெபா&ற ெசா% மால E*.7 5லவ,க' 5கழ9 க% ேம% $சீவ.நா.2302.3 

 நி&ப, த	 வ @ர	_ெப.(வ @ர	_ெப.) 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) 5க: 

பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.2302.4 
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 ப�சி	5 எஃ! இ*டா8!7 படய9 O,75 இ3தேலா3	 $சீவ.நா.2303.1 

 க�ச;	 கழM	 வ @9கி9 காFசன� தளிவ	 வா�9! இ*3 $சீவ.நா.2303.2 

 அ�) உற �ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆரா 

அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அ	 !மர� க;' $சீவ.நா.2303.3 

 ந�) எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) தி�ன 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) இர ஆக%_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) உ&றா, 

$சீவ.நா.2303.4 

 வடதிச எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) வல� உரா� மி�A� E.9 $சீவ.நா.2304.1 

 !டதிச� ேச,4 மா6_ெப.(மா6.) !ளி�5 ெசா6வேத ேபா% $சீவ.நா.2304.2 

 பட, கதி,7 ப	 ெபா� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, பா8! உற இம7பி� 

ஊ,4தா� $சீவ.நா.2304.3 

 அட, சில அ75 மா6_ெப.(மா6.) தார நி�றி*ட அ�ேற $சீவ.நா.2304.4 

 அ&� வ @: தலக' யான உடலி� ேம% அ24தி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2305.1 

 ெபா&ற தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) சர�தி% ேகா�த ெபாசர	 தா'க' ஆக� 

$சீவ.நா.2305.2 

 ெத&றி ேம% D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச4தாமர மல, 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) $சீவ.நா.2305.3 

 ம&� அ�தா உ6Fசி 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2305.4 

 தி8கேளா3 உட� !�� எலா	 ள8கி மாநில	 ேச,வேபா% $சீவ.நா.2306.1 

 ச8க	_ெப.(ச8க	_ெப.) ம�தக� அலமர� தரணி ேம% களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

அழிய=	 $சீவ.நா.2306.2 
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 ெபா8! மா நிர 5ரள=	 ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) ெகா' ேத, பல �றிய=	 

$சீவ.நா.2306.3 

 சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) ேபா% ெதாழி� ஆ,� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) சி�வ,_ெப.(சி�வ,_ெப.) 

ேத,மிச� ேதா�றினா, $சீவ.நா.2306.4 

 ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) ெசா6 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) கதி,� 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) அ	 ெதாக தா	 பல $சீவ.நா.2307.1 

 !8!ம9 கதி,9 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) அ	 ெச%வேனா3 உட�ெபாவ 

ேபா% $சீவ.நா.2307.2 

 ம8!% மி� என வ'ள% ேத, ம4த, ேதெரா3 மய8கலி� $சீவ.நா.2307.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க- வி% உமி: ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சர	 

மிட4 ெவ	கதி, மற4தேத $சீவ.நா.2307.4 

 !திவா' ஒளி அரவினா% ெகா'ள7ப*ட ெவ-தி8க' ேபா% 

$சீவ.நா.2308.1 

 திவ ந@,� திக: வல	56_ெப(வல	56_ெப.) வா� வ� ஆ8! 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ெதழி�தM	 $சீவ.நா.2308.2 

 ெபாவி% கீ: வளி_ெப.(வளி_ெப.) �ழ9கினா% Dமிேம% சன	 ந38கி&ேற 

$சீவ.நா.2308.3 

 அரவ ெவ	சில வள4தேத அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) க- அழ% 

உமி:4தேத $சீவ.நா.2308.4 

 க8க மா9கட% பா�வேத ேபா�� காள த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) கா,�க	 

$சீவ.நா.2309.1 

 ம4த, ஆ,� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) வா� எலா	 நிறய ெவ	சர	 

கா�ற பி� $சீவ.நா.2309.2 

 ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) ேபா:4 அழ% அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) உண 

ந@8கினா, உயி, ந@' �ழ� $சீவ.நா.2309.3 
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 சி8க ஏ�க' கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா% 

சி�வ,_ெப.(சி�வ,_ெப.) ேத, மிச� Fசினா, $சீவ.நா.2309.4 

 நிவ4த ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட வ @ழ=	 ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) 

ந@' வி)	5 ஏற=	 $சீவ.நா.2310.1 

 உவ4 ேப�9 கண	_ெப.(கண	_ெப.) ஆட=	 ஓ6 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உ-ண=	 

$சீவ.நா.2310.2 

 கவ4த	 எ8கK	 ஆட=	 களி�_ெப.(களி�_ெப.) மாெவா3 கவிழ=	 

$சீவ.நா.2310.3 

 சிவ4த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சீவக சாமி க- 5வ�	 

�6 �64தேவ $சீவ.நா.2310.4 

 ெபா�க ேபா,9கள	 5ற இத:_ெப.(இத:_ெப.) 5ல= வா'_ெப.(வா'_ெப.) பட 

5%_ெப.(5%_ெப.) இத:_ெப.(இத:_ெப.) $சீவ.நா.2311.1 

 ஐய ெகா% களி�_ெப.(களி�_ெப.) அக இத:_ெப.(இத:_ெப.) 

அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) அ%லி_ெப.(அ%லி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

ம9களா $சீவ.நா.2311.2 

 மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ெகா*ட அ	 ம�னனா மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) 

தாமர வ6சயா% $சீவ.நா.2311.3 

 பய உ-டபி� ெகா*ட ேம% பவி�திர� 	பி பற4தேத $சீவ.நா.2311.4 

 கல ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ெகா'N	_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கா, மழ மி� அனா, த	 $சீவ.நா.2312.1 

 �ல ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ெகா'ள� சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) அழி4 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) �!_ெப.(�!_ெப.) வி	�	 $சீவ.நா.2312.2 

 மல ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ெகா'N	_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� 

ம�னA	 க-3 கா�4தா� $சீவ.நா.2312.3 
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 சில ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ெகா'N	_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ெச	மM	 த@யி� ேச4தா� 

$சீவ.நா.2312.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மத	_ெப.(மத	_ெப.) திவ-ட வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) கா*3' 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.2313.1 

 பி� மத	_ெப.(மத	_ெப.) ெசறி�தி*3 அFசி7 பி. மற4 இ64 

ேபா!	_ெப.எ�.(ேபா_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_ெப.எ�.!றி.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2313.2 

 ெவ% மத9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) அசனி ேவக�தி� ேமலா� 

$சீவ.நா.2313.3 

 மி� உமி: மால ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) வ @ர&! விள	பினாேன 

$சீவ.நா.2313.4 

 ந%வின உடய ந@ரா, நF)_ெப.(நF)_ெப.) உணி� அ�த	 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2314.1 

 இ%லேய% அ�	 நFசா	 இ�னதா% வினயி� ஆ9க	 $சீவ.நா.2314.2 

 ெகா%வ% யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) இவன எ��	 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�ன எ��	 

$சீவ.நா.2314.3 

 அ%லன நின�த% ெச%லா, அறிவினா% ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) ந@ரா, 

$சீவ.நா.2314.4 

 அக7ப3 ெபாறியினார ஆ9!வா, யாவ, அ	மா $சீவ.நா.2315.1 

 மிக7ப3 ெபாறியினார ெவறியரா� ெச�யலாேமா $சீவ.நா.2315.2 

 நக9 கதி, மதிய	 ெவ�தா ந38க� )*.3த% உ-ேட $சீவ.நா.2315.3 
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 பக9 கதி,7 பதி ச4	 ஆலி;	 பய�த% உ-ேட $சீவ.நா.2315.4 

 56 ��த மால7 ெபா�ேகா% விள9கிA' 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெந�;	 $சீவ.நா.2316.1 

 தி6;	 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:ேத தி�)ட, ேத	பி� 

அ%லா% $சீவ.நா.2316.2 

 எ6 ெமா��7 ெபக% உ-ேடா இவின 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேத�4தா% $சீவ.நா.2316.3 

 ப6= உ&�9 ெகடாம% ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) ப&றி யா, அதன வ7பா, 

$சீவ.நா.2316.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ஒளி7 பவள� ெசJவா� ந%மணி 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ேகாலி $சீவ.நா.2317.1 

 வி%லிட ந9! வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) அFசினா� எ�ன 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.நா.2317.2 

 ெவ%வ விதியி� ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) வ6� இம7ேப� ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2317.3 

 ெசா%லி_வி.எ�.(ெசா%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

நக=	 ெப&றா� ேதா�ற% ம&� எ�ன எ�றா� $சீவ.நா.2317.4 

 பFசி ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அ.யினா, த	 பாடக	 தி�தி� ேச4 

$சீவ.நா.2318.1 

 ெநF)_ெப.(ெநF)_ெப.) ெநா4 அ�த க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) ட�தலி� 

நிற4த ேகால $சீவ.நா.2318.2 

 அFசன9 கMழி அ	 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 

ஆ.ய_ெப.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கடக வ-க $சீவ.நா.2318.3 
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 ெவ	சில ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) உ	 என �ழ8கி� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2318.4 

 இ%லாள அFசி வி4தி� �க	_ெப.(�க	_ெப.) ெகா�ற ெநFசி� 

$சீவ.நா.2319.1 

 5%லாள� ஆக மற	_ெப.(மற	_ெப.) ேதா&பி� என7 5க4 $சீவ.நா.2319.2 

 வி% வா'_ெப.(வா'_ெப.) அ2வ	_ெப.(அ2வ	_ெப.) பிள4தி*3 ெவ!-3 

ேநா9கி9 $சீவ.நா.2319.3 

 ெகா% யான உ4தி9 !ட ேமM	 ஓ, ேகா% ெதா3�தா� $சீவ.நா.2319.4 

 ெதா3�த ஆ8! அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) ெதாட 

வா8கி விடாத ��ன	 $சீவ.நா.2320.1 

 அ3� ஆ8! அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) அ	5	 சில;	 அத� 

நாK	_ெப.எ�.(நாK_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ&�9 $சீவ.நா.2320.2 

 க3� ஆ8! வ @ழ9 கதி, வா�_ெப.(வா�_ெப.) பிற அ	பி� எ�தா� 

$சீவ.நா.2320.3 

 வ.� தார ெவ% ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) வயிர	 மணி7 Dணினாேன 

$சீவ.நா.2320.4 

 அ	5	 சில;	 அ��தா� எ�� அழ�� ெபா�வா' $சீவ.நா.2321.1 

 ெவ	ப7 பி.� ெவ!-3 ஆ8! அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ேத6� ேமேல $சீவ.நா.2321.2 

 ப	 ெபா� �.யா� பட7 பா�4தி3! எ�� பா�வா� $சீவ.நா.2321.3 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� உலகி� இழிகி�ற ஓ, ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ஒ�தா� $சீவ.நா.2321.4 

 ெமா� வா, !ழலா, �ல7 ேபா,9கள	 ஆய 

மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) $சீவ.நா.2322.1 
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 ெச�ேயா� ெச2	 ெபா� சர	 ெச�றன 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆவி $சீவ.நா.2322.2 

 ெவ�தா விழியா ெவவ� வ, வா� ம.யா $சீவ.நா.2322.3 

 ம ஆ, வி)	பி� மதி வ @:வ ேபால வ @:4தா� $சீவ.நா.2322.4 

 க*.ய8 கார� எ�A	 கலி அர)_ெப.(அர)_ெப.) 

அழி4த_ெப.எ�.(அழி_வி.+4�_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ8!7 $சீவ.நா.2323.1 

 ப*ட இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பகம ந@8கி7 பட� 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�னா9 $சீவ.நா.2323.2 

 ெகா*.ன, �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) ம'ள, ஆ,�தன, !தி9 

க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) $சீவ.நா.2323.3 

 வி*3 அ2 அவ�க- ஆ,வ	 ம-_ெப.(ம-_ெப.) மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

ந@9கினாேள $சீவ.நா.2323.4 

 ஒ%ல ந@, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) அFச ஒளி உமி: பதி த�ன9 

$சீவ.நா.2324.1 

 க% என9 கடலி� ெந&றி9 க=' ப3�தி*3 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) 

$சீவ.நா.2324.2 

 ப% பக%_ெப.(பக%_ெப.) கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பி�ற7 ப% மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) த�ன $சீவ.நா.2324.3 

 வ%ல வா� ேபா:4 ேபா4 ஓ, மழகதி, 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா� $சீவ.நா.2324.4 

 ேகா*3 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) !ழா�தி� ம'ள, ஈ-.ன, 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) E:4தா, $சீவ.நா.2325.1 

 ேமா*3 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) !ழா�தி� எ8!	 த@விக ெமா��த 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) $சீவ.நா.2325.2 

 ஆ*3 ந@,9 கடலி� ஆ,�த அணிநக, ெவ�றி மால $சீவ.நா.2325.3 
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 ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ந@, நிற4 ேக3 இ% விசய 

க- !ளி,4த_ெப.எ�.(!ளி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.2325.4 

 அணி �. அரச,_ெப.(அரெச,_ெப.) மால அழ% Rதி வா'க' எ�A	 

$சீவ.நா.2326.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) 5ன !ட�தி� ெந��ேதா, ம-K ந@, 

மள_!ைற.எ�.(ம'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆ*.7 $சீவ.நா.2326.2 

 பண �ல7 ப	 ெபா� மால7 பாசிழ7 Dமி ேதவி $சீவ.நா.2326.3 

 இண �ல ஏக	 ஆக Rக6ய எ�தினாேன $சீவ.நா.2326.4 

 க-ணா. அ�ன க. மா,ப� சிவ4 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2327.1 

 க- ஆ. ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) கள	 க-3 

நியம	 �&றி_வி.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2327.2 

 க' நா. வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ப!	 கம: மால �H,9 $சீவ.நா.2327.3 

 க- ஆ3 யான அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) க ெதாழ� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59கா� $சீவ.நா.2327.4 

 O3 ஆ, 5லி;	 �ழ9 ேகாள6 ஏ�	 அ�ன $சீவ.நா.2328.1 

 Oடா, ெமலிய9 ெகால ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நின4தான ஏ�தி9 $சீவ.நா.2328.2 

 O3 ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மால9 !வி 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல9 ேகாத ந%லா, $சீவ.நா.2328.3 

 Oடார	 மாட மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ேபால9 

!ழ@இ_வி.எ�.(!ழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) யினாேர $சீவ.நா.2328.4 

 மால� ெச&றா� ம9கெளா3_ெப.(ம9க'_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) உடேன இ	 $சீவ.நா.2329.1 

 மால� ெச&றா� வ4 Rன அ	பி� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) எ�பா, $சீவ.நா.2329.2 



656 

 

 மால9! இ�ேற மா�4த மாயா7 பழி எ�பா, $சீவ.நா.2329.3 

 மால9! ஏ&ற வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ேவ��ேதா' மடந%லா, 

$சீவ.நா.2329.4 

 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி4	 அவி ேபா% $சீவ.நா.2330.1 

 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓட நற வி	�	 $சீவ.நா.2330.2 

 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மல, 

சி4தி நளி, ெச	ெபா� $சீவ.நா.2330.3 

 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) ம8கய, ஒ�தா, மடந%லா, 

$சீவ.நா.2330.4 

 ேகா' தி9! ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) O	5 

உய, நாவா� ெந3மாட	 $சீவ.நா.2331.1 

 ேகா.7 ப*.� ெகா' ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) Oட7 5னவா	 $சீவ.நா.2331.2 

 ேகா.� தான9 ெகா&றவ� கா-பா� இழ மி�ன9 $சீவ.நா.2331.3 

 ேகா.� ெச	ெபா� ெகா	ப6� �� �� ெதா2வா	 $சீவ.நா.2331.4 

 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) உக வ% வி% ஆ, கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ம'ள, 

திற%_ெப.(திற%_ெப.) ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2332.1 

 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) க9 ெகா-டா% ஆ, இவ&! ஈ-3 நிக, ஆவா, 

$சீவ.நா.2332.2 

 அ	 5க ஆ,4த அ	 கி% அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) அவி, ேகாதா� 

$சீவ.நா.2332.3 

 அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) க9 காணா	 ஐயன9 கயி%_ெப.(கயி%_ெப.) ெதா2 

எ�பா, $சீவ.நா.2332.4 
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 ம� ன ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) மிச ஏறி $சீவ.நா.2333.1 

 ம� உன ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) க-ணா, மல, 

Hவ_!ைற.எ�.(H=_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2333.2 

 ம�ன ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) மா% களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஏறி7 5ட 

Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2333.3 

 ம� ன ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மாமணி வ-ண 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ஒ�தா� $சீவ.நா.2333.4 

 ஊ வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அர&�	 உய, தாமர7 $சீவ.நா.2334.1 

 ேபா D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க2ந@ெரா3 D� உட� $சீவ.நா.2334.2 

 வ @தி ம%கின ேபா% மிளி, ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கK	 $சீவ.நா.2334.3 

 மாதரா, �க7 D=	 அல,4தேவ $சீவ.நா.2334.4 

 வ @ண வி�தக� ேவ4 அ3 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

$சீவ.நா.2335.1 

 காK	_ெப.எ�.(கா-_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கா6கயா, கதி, 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல7 $சீவ.நா.2335.2 

 DK	 ஆர�	 ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெபா� D� 

அல,4 $சீவ.நா.2335.3 

 யாண,_ெப.(யாண,_ெப.) ஊ, அமராபதி ேபா�றேத $சீவ.நா.2335.4 

 ேத	 ெப� க&பக� தாரவ� ேச,தM	 $சீவ.நா.2336.1 

 D	 ெப� ேகாத 56ச9 !ழா	 நல	_ெப.(நல	_ெப.) $சீவ.நா.2336.2 

 ஓ	5 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) உல4 )ட, 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2336.3 

 ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) ஆ� மல,9 கா3_ெப.(கா3_ெப.) ஒ� அழி4தேத 

$சீவ.நா.2336.4 
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 மாக	 �ழ9கி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) பத7பேவ ேபா% 

$சீவ.நா.2337.1 

 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) அக� 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 59! அ	 ெபா� மால� $சீவ.நா.2337.2 

 ேதாக மடவா, வ, வா� .� அFச ெவ	பா $சீவ.நா.2337.3 

 ேவக	_ெப.(ேவக	_ெப.) உட�தா� விழியா� ெதாழி� ஏ!க எ�றா, 

$சீவ.நா.2337.4 

 ெச� பாவ அ�னா, சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஆ,9!	 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சீற.யா, $சீவ.நா.2338.1 

 ெச� D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தவிசி� மிச அ%ல ேசற% இ%லா, $சீவ.நா.2338.2 

 ம ஆ,4த க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) மணி7 D- �ல 

பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி	மா $சீவ.நா.2338.3 

 ெவ�தா மடவா, ெவ� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) நில� ஏகினாேர 

$சீவ.நா.2338.4 

 ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேபால நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேமா4ழி� 

ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆகி7 $சீவ.நா.2339.1 

 ப9! எ�ற ேகால	 மர% ப% பழ	 ேபா�� ெகா75' $சீவ.நா.2339.2 

 வ�த	_ெப.(வ�த	_ெப.) மிழ&றி7 ப)	 ெபா� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) 

ஓச ெச�ய� $சீவ.நா.2339.3 

 ெச9! அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பFசி மல,� சீற. 

ேநாவ� ெச�றா, $சீவ.நா.2339.4 

 ெபா� D- )ம4 ெபா ேகா*ட அழி� ெவ	ேபா, $சீவ.நா.2340.1 

 க&பா� எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �லயா, கள	 

க-3 நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2340.2 
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 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) D- 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �லயா, நில கா% ச64 

$சீவ.நா.2340.3 

 ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) நி�� வட	_ெப.(வட	_ெப.) வ�த �லயி னா	 

$சீவ.நா.2340.4 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கா% !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) தழ@இயினா, 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 59க ந@ரா, $சீவ.நா.2341.1 

 அ	 கா� �லயி� அ	பா% வர7 பாயினா	 $சீவ.நா.2341.2 

 ப8 கா)	 ��	 பவழ�ெதா3 ப	 ெபா� ஆ,4த $சீவ.நா.2341.3 

 ெபா8கா, �லயா, தி �&ற	_ெப.(�&ற	_ெப.) நிற4 59கா, $சீவ.நா.2341.4 

 ெப� ஆ, �கிலி% பிற: D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

மி�னி� மி�னா $சீவ.நா.2342.1 

 ெந� ஆ,4த O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ெபா� அ6 மால 

ேசார9 $சீவ.நா.2342.2 

 கயா, வளயா, 5லி_ெப.(5லி_ெப.) க- உற9 க-3 ேசாரா $சீவ.நா.2342.3 

 நயா� யரா ந38!	 பிண மா�க' ஒ�தா, $சீவ.நா.2342.4 

 வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) மல,� தா,_ெப.(தா,_ெப.) அவனா% அ' 

ெப&�_வி.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ெபா� $சீவ.நா.2343.1 

 ப*ட	 அணி4தா' இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) த8கN' யாவ' 

எ�ன $சீவ.நா.2343.2 

 மட3 ஆ, அல8க% அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ம9கN	 

தாA	 மாேதா $சீவ.நா.2343.3 

 ப*டா, அம' ப)	 ெபா� �. Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

எ�றா, $சீவ.நா.2343.4 

 மா% ஏ� அனயாெனா3 ம9கN9! அஃேதா எ�னா $சீவ.நா.2344.1 
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 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ஏ� ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பிணயி� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மா:கி வ @:4 $சீவ.நா.2344.2 

 ேச% ஏ� சி�ன @, இட� ெச%வன ேபா�� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) 

க-_ெப.(க-_ெப.) $சீவ.நா.2344.3 

 ேம% ஏறி �:கி7 பிற:4 ஆ:4த இற4 ப*டா' $சீவ.நா.2344.4 

 ஐ வா� அரவி� அவி, ஆ, அழ% ேபா�� சீறி $சீவ.நா.2345.1 

 ெவ�ேயா� உயி,7பி� வி3�ேத� எ� ெவ!ளி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

த@ $சீவ.நா.2345.2 

 ம ஆ, அணல மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) கMழ� வா�ப*3 

$சீவ.நா.2345.3 

 உ�யா என ந@, உட�� உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) உக% ேவ-டா 

$சீவ.நா.2345.4 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) ேக: மணியி� Rழ;	 கி% Sலி� வா��த 

$சீவ.நா.2346.1 

 R- ேக: R)7பி� மடவ @, R	ம ேநாவ ெச�ேய� $சீவ.நா.2346.2 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ேக:9 க2ந@, ஒளி ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

உமி:வேத ேபா% $சீவ.நா.2346.3 

 ப- ேக: ெமாழிய,ீ ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- பனி வ @:�த% 

ேவ-டா $சீவ.நா.2346.4 

 எ� உ8க*! உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) இல8! ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) வள9 

கயின @ேர $சீவ.நா.2347.1 

 ம� இ8! வா:= த	 அவ&றாA	 வா:மி� $சீவ.நா.2347.2 

 ெபா� இ8!9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ேபாகி;	 வா:மி� எ�றா� $சீவ.நா.2347.3 

 வி% R8க வ @8கி வி29 க4 என 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா� $சீவ.நா.2347.4 
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 த@� 	�	 ேவலா� தி வா� ெமாழி வா�_ெப.(வா�_ெப.) �ழ9க	 

$சீவ.நா.2348.1 

 வா�� அ8!9 ேக*3_வி.எ�.(ேக'_வி.+*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) மட மFஞ9 

!ழா�தி� ஏகி9 $சீவ.நா.2348.2 

 கா�� ெத8!_ெப.(ெத8!_ெப.) 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க	5_ெப.(க	5_ெப.) 

ஆ, த	 பதிக' 59கா, $சீவ.நா.2348.3 

 ேச�� ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தவி) ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) எ�� எ2	 

சீற.யா, $சீவ.நா.2348.4 

 கா ஆ, !ழ;	 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ச8க�	 !8!ம�	 $சீவ.நா.2349.1 

 ேபா ஆ, அல8க% ெபாற;	 ெபாற எ�� ந@9கி� $சீவ.நா.2349.2 

 தா ஆ, !வள� தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- �� உ*. வி	மா $சீவ.நா.2349.3 

 மா ஆ, மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அ�னவ, ச-பக� சா	ப% ஒ�தா, 

$சீவ.நா.2349.4 

 ஆ� ெபா� 56ச அணி ஆ, அக� ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.2350.1 

 கா� ெபா� க.க9 கதி,9 க விள9! ஏ4தி ம'ள, $சீவ.நா.2350.2 

 ேம� ெபா� அற;	 பிற=	 விர4 

ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற� $சீவ.நா.2350.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ெபா� கமல மக'_ெப.(மக'_ெப.) க ெதாழ� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59கா� $சீவ.நா.2350.4 

 �ல ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெப-ண� திர' 

தாம8க' தா:4 �&�	 $சீவ.நா.2351.1 

 மல ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மFசி� மணி7 D	 5க 

ம%கி வி	ம9 $சீவ.நா.2351.2 
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 கல ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெசா%லா, கம:D அண9 

காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ெகா-டா, $சீவ.நா.2351.3 

 ெகால ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

க-ணவ, O.ய மா,ப&! அ�ேற $சீவ.நா.2351.4 

 ேபா,9 ேகால	 ந@9கி7 5கழ7 ெபா�னி� எ2த7 ப*ட $சீவ.நா.2352.1 

 வா,9 ேகால மால �லயா, ம-K�7ப ஆ. $சீவ.நா.2352.2 

 ந@,9 ேகால	 ெச� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) வி*3 உமி: மால மா,ப� 

$சீவ.நா.2352.3 

 தா,9 ேகால	 மா� ேத,� ெதாக மாம� ெதா2 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2352.4 

 எ- ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஞா*பி� 

இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) எ�சி% 

ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப, $சீவ.நா.2353.1 

 5- ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா&றி7 

5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) என7 

ெபா&ப ேநா9கி7 $சீவ.நா.2353.2 

 ப- ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெசா%லா, 

ெதாழ7 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) அண அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ேபால 

$சீவ.நா.2353.3 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேவலா� அ. தவர வகினாேன $சீவ.நா.2353.4 

 வா'களாேல க75 உ-3 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 5- O,4த 

ேபா% ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.2354.1 

 ந@' கா% விசய ேநமி� ேத, இம�தா, 

நில�தி%_ெப.(நில	_ெப.+அ��_சா6.+இ%_இட.ேவ.) கா-கலா� 

$சீவ.நா.2354.2 
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 தா'_ெப.(தா'_ெப.) வ% 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ப- அவி:�த யான 

ஆவி�தா8! அ�ன $சீவ.நா.2354.3 

 ேகா'வா� எஃக	 இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா2	5- மா,ப, அயா 

உயி,�தா, $சீவ.நா.2354.4 

 ெகா2வா� வி275- !ர75 ஒலி;	 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) மகளி,_ெப.) 

!ழ சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2355.1 

 அ2வா, அ2க9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) ஒலி;	 அதி, க- �ரசி� �ழ9! 

ஒலி;	 $சீவ.நா.2355.2 

 !2வா�� ச8கி� !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) ஒலி;	 ெகால வ% யான� ெசவி7 

5ட;	 $சீவ.நா.2355.3 

 எ2வா, யா2	 ஏ� ஒலி;	 இறவ� ேகளா� யி% ஏ&றா� $சீவ.நா.2355.4 

 ெதா.� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) மகளி,_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) சாரா, 

யர9 கடM' அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) 

ந@4த_!ைற.எ�.(ந@4�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2356.1 

 வ.9 க- மகளி,_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) சாரா, வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) 

இ% இ�ப9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ந@4த7 $சீவ.நா.2356.2 

 ெபா.�தா� கதிேரா� திர ெந&றி7 5க: �7பழ ந@,7 பளி8! அள_இ9 

$சீவ.நா.2356.3 

 க.7D மாலயவ, ஏ4த9 கம: தாமர9 க- கழ@இயினா� $சீவ.நா.2356.4 

 �னவ� ெதா2 �. ள9கி �க4 ெச	ெபா� ெகாள வ @சி $சீவ.நா.2357.1 

 நினய% ஆகா ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) வா:9க ெவ�றி9 ேகால	 விள9! 

ஆக7 $சீவ.நா.2357.2 

 5னய7 ப*ட அFசன�த7 5கழ 

எ2தி7_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+7_ஒ&.) 5ன Dணா� 

$சீவ.நா.2357.3 
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 கன வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஆ,9!	 அல8கM	 கலA	 ஏ&ப� 

தா8கினா� $சீவ.நா.2357.4 

 �றி4த ேகால	 �கி: �லயா, பரவ ெமா� ஆ, மணி� ெச7பி% 

$சீவ.நா.2358.1 

 உற4த ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ப*3 உ3� ஒளி ேச, பFச வாச	 க=' 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2358.2 

 ெசறி4த_ெப.எ�.(ெச6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க2ந@,7 D7 பி.�� ேச9க 

மUஇய_ெப.எ�.(ம6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

ேபா% $சீவ.நா.2358.3 

 அறி4தா, தம9!	 அந8கனா� அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ெச	மா4 

இ4தாேன $சீவ.நா.2358.4 

 வா, மீ ஆ. வட	_ெப.(வட	_ெப.) E.7 ெபா&5 ஆ,4 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வன �லயா, $சீவ.நா.2359.1 

 ஏ, மீ ஆ.� சா4 எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இல8! 

�4ந@, வல	56_ெப(வல	56_ெப.) ேபா% $சீவ.நா.2359.2 

 கா, மீ ஆ.9 கல	_ெப.(கல	_ெப.) 

ெபாழி;	_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கடக� தட9க9 

கழேலான $சீவ.நா.2359.3 

 ேபா, மீ ஆ.7 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5லா%_ெப.(5லா%_ெப.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 5ட E:4தா, $சீவ.நா.2359.4 

 ெதா%ல நா% வக� ேதாழ	 H மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத, $சீவ.நா.2360.1 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) த	பி;	 மாமA	 ம வி6 கம: தா,� 

$சீவ.நா.2360.2 

 ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) தாத;	 ெச2 நகெரா3 வள 

நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2360.3 
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 வ%ல� ெதா9க வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெக2 ேகாயிM' ஒ8ேக 

$சீவ.நா.2360.4 

 ள8! ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி 

உ!�த_ெப.எ�.(உ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கதி, ெதா!�த ேபா% $சீவ.நா.2361.1 

 விள8! ெவ'ளி அ	 ெப மல ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வ4 எழிலா, $சீவ.நா.2361.2 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெகா' மா நக, மழகதி, !ழ@இயின ேபால9 

$சீவ.நா.2361.3 

 கள	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஈ-.ன, 

கதி,�. விFசய, ெபாலி4ேத $சீவ.நா.2361.4 

 எ-ண	 எ� இனி எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) �. அணிவ ணிமி� $சீவ.நா.2362.1 

 க-ண னாெரா3 க.க;	 வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

என வரM	 $சீவ.நா.2362.2 

 ப-ணினா, �. பழி�சிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபானி% !யி&றி 

$சீவ.நா.2362.3 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ஆ� கதி, அல	வர7 5லமக' நகேவ 

$சீவ.நா.2362.4 

 வி6;	_ெப.எ�.(வி6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மாலய� விள8! 

ஒளி �.யின� ள8கி� $சீவ.நா.2363.1 

 திவி% மா% வர9 !லவிய அனய ஓ, ேத	 தா,_ெப.(தா,_ெப.) $சீவ.நா.2363.2 

 அவி ேபா%வ ஓ, ஆர�	 மா,பிட� யல $சீவ.நா.2363.3 

 எ6;	 வா, !ழ இமயவ� ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) வ4 இழி4தா� 

$சீவ.நா.2363.4 

 ெகா	ம ஆ,4தன_வி.�.(ஆ,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) பட எ2தின !வி4த $சீவ.நா.2364.1 
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 அ	ம ஆ,4தன_வி.�.(ஆ,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

அழகிய_ெப.அ.(அழ!_ெப.) மணிவட	 உடய $சீவ.நா.2364.2 

 ெவ	ம ெச�வன வி2�த! �ல� தட	_ெப.(தட	_ெப.) உடய $சீவ.நா.2364.3 

 ெபா	ம% ஓதிய, ெபாழி மி�A9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) என இழி4தா, 

$சீவ.நா.2364.4 

 மய% யானயி� ப3 மத	_ெப.(மத	_ெப.) ெகட7 பக*3 

அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) $சீவ.நா.2365.1 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �	 மத	_ெப.(மத	_ெப.) 

ேபா% திச திசெதா�	 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2365.2 

 ெத�வ வாச�� திநக, வாச	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2365.3 

 ெவ�ய, ேதா�றின, வி)	பிட� சிற7ேபா3	 ெபாலி4ேத $சீவ.நா.2365.4 

 ெவவி மாநக, மா4த,க' விய4 க விதி,7ப7 $சீவ.நா.2366.1 

 பதி ேபா%வன பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) S&� எ*39 !ட�தா% 

$சீவ.நா.2366.2 

 ெபாவி% D மழ ெபா� மழெயா3 ெசா64 

ஆ*._வி.எ�.(ஆ*3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2366.3 

 எ6 ெபா� ந@' �. கவி�தன� பவி�திர� ெதா2ேத $சீவ.நா.2366.4 

 ேதவ 4பி ேதவ,க*! ஓக உ�� உர7பா� $சீவ.நா.2367.1 

 ஆவி அ	 5க அணி கிள, )-ணேமா3 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2367.2 

 நாவி� ஏ�தின, அர	பய, நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) ஒலி உள,4த $சீவ.நா.2367.3 

 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ம�ன	 க.க;	 

கடவ_!ைற.எ�.(கட=_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நிற�தா, $சீவ.நா.2367.4 
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 திவ மா மணி9 கா	ெபா3 திர' வட	_ெப.(வட	_ெப.) திள9!	 

$சீவ.நா.2368.1 

 உவ ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி இ என ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 

!ட ஓ8கி7 $சீவ.நா.2368.2 

 பரவ மா நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) களி9 

கய%_ெப.(கய%_ெப.) மழ9 க- $சீவ.நா.2368.3 

 ெபாவி% D மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

5ண,4தன�_வி.�.(5ண,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

இமயவ� எ24தா� $சீவ.நா.2368.4 

 மி�A	 கட%_ெப.(கட%_ெப.) திரயி� மா மணி9க 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கவ6 வி64 வ @ச7 $சீவ.நா.2369.1 

 ெபா� அ	 !ட நிழ&ற7 ெபா� மய	 ஆ	 உழ9கல8க' ெபாலி4 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2369.2 

 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) �.இறFசி மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ	 

கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ஏ4தி அ. ஈ3 ஏ�த� $சீவ.நா.2369.3 

 சி�ன மல,9 ேகாத� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசாலா, 

ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இச7ப� திமா% 

ேபா4தா� $சீவ.நா.2369.4 

 ம4தார மா மால ேம% ெதாட,4 

த2வ_!ைற.எ�.(த2வ_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வரா� தாம	 ம%கி 

$சீவ.நா.2370.1 

 அ4ேதா எ�� அ	 சிற வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஏ9கற இ�5க ேபா�9 க2மி 

ஆ� ெபா� $சீவ.நா.2370.2 

 ெச4தாமர மகேள அ%ல ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) சாராத திவி� 

மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) $சீவ.நா.2370.3 

 சி4தா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ�4த சி�திர மா ம-டப�� 

ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) 59கா� $சீவ.நா.2370.4 
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 ப8 க- உள எ�தி� ப% மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

எயி&�7 பவள நாவி� $சீவ.நா.2371.1 

 சி8க ஆசன�தி� ேம% சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) ேபா% ேத, 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) �.க' Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2371.2 

 ம8!% மணிநிற வ-ண�_ெப.(வ-ண�_ெப.) ேபா% வா, !ழக' திவி% 

வ @ச� $சீவ.நா.2371.3 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) கம: ப4தா,� ெச2F )ட, 

ேபா% ேத, ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) இ4தா� அ�ேற $சீவ.நா.2371.4 

 வா, பிணி �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) நாண வா�_ெப.(வா�_ெப.) அதி, 

�ழ9க	 ஏ�7ப� $சீவ.நா.2372.1 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) பிணி தாம மா,ப� த	பிய �க�' 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2372.2 

 ஊ, பிணி ேகா*ட	 சீ7பி� உறாதவ� ஆ-ட நா*ட7 $சீவ.நா.2372.3 

 பா, பிணி கறயி� ந@8க7 படா �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) அறவி எ�றா� 

$சீவ.நா.2372.4 

 கட=ள, இடA	 கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ% கணி ெப� நிலA	 

காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.நா.2373.1 

 தடவள, �ழ8!	_ெப.எ�.(�ழ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெச4த@ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ.) மறயாள, த8க' $சீவ.நா.2373.2 

 இடவிய நில�ேதா3 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) இழ4தவ,9! இர*. ஆக 

$சீவ.நா.2373.3 

 உட� அவ வி3மி� எ�றா� ஒளி நிலா உமி2	 Dணா� $சீவ.நா.2373.4 

 எ�றM	 ெதா2 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) உற@இ 

எ24 ேபாகி $சீவ.நா.2374.1 
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 ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) அதி, 

�ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) யான வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) எ� ஏ&றி7 ப	 ெபா� 

$சீவ.நா.2374.2 

 !�� க-3 அனய ேகால9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) 

மாட �H,� $சீவ.நா.2374.3 

 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இச �ழ8க9 

ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) தி �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) அறவி9 கி�றா� 

$சீவ.நா.2374.4 

 ஒ��ட7 பதின யா-ட9! உ�கட� இறவ� வி*டா� $சீவ.நா.2375.1 

 இ�� உள @, உலக� எ��	 உட� உள @, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா:மி� $சீவ.நா.2375.2 

 ெபா��க பசி;	 ேநா;	 ெபா4த% இ% பக;	 எ�ன $சீவ.நா.2375.3 

 ம�றல ம�! ேதா�	 அணி �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) ஆ,�த அ�ேற 

$சீவ.நா.2375.4 

 ேநா9! ஒழி4 ஒ38கின @,9!	 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெகாள� சா	பின @,9!	 

$சீவ.நா.2376.1 

 D9!ழ% மகளி,9 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 5ற9 கணி� 

இட7ப*],9!	 $சீவ.நா.2376.2 

 ேகா� த நிதிய	 வாழ9 ெகா&றவ� நகேரா3 எ�ன $சீவ.நா.2376.3 

 வ @9!வா, �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) ெகா*. வி2 நக, அறவி�தாேன 

$சீவ.நா.2376.4 

 திமக� அள7 ெப&�� தி நில� உற;	 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) 

$சீவ.நா.2377.1 

 ஒவA9! ஒ�தி_ெப.(ஒ�தி_ெப.) ேபால உள	 மகி:4 ஒளியி� வகி7 

$சீவ.நா.2377.2 
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 ப வ பக;	 ேநா;	 பசி;	 ெக*3 

ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ7பா% $சீவ.நா.2377.3 

 ெப விற%_ெப.(விற%_ெப.) ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) ேவ4த&! 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேபச% உ&ேற� $சீவ.நா.2377.4 

 அல8க% ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !8!ம அவர 

மா,ப� $சீவ.நா.2378.1 

 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா6கயவ,கள� தக என 

அள $சீவ.நா.2378.2 

 இல8! மால ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) அவிய எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

மண4த_ெப.எ�.(மண_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2378.3 

 5ல	5 ந@' )ர	_ெப.()ர	_ெப.) ேபா�9 ெகாண,4 அெளா3	 

ெகா3�தா,_வி.�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா._ஆ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.2378.4 

 ேமா3 ெகா' நிலா �ள� எ2 பதி க-3 அறியா7 $சீவ.நா.2379.1 

 பா3 வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) பறவ;	 ந39!�	 கா7பி� 

$சீவ.நா.2379.2 

 மாட மா மணி� சிவிகயி� மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) என இழி4தா, $சீவ.நா.2379.3 

 வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) 

க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

ேபா�� மி�னி3 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனயா, $சீவ.நா.2379.4 

 அ�� E.ய_ெப.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மாலய, 

ஆ.ய_ெப.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சா4த, $சீவ.நா.2380.1 

 ெபா�றி வா.ய ேமனிய, ெபா� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) )8கா, $சீவ.நா.2380.2 

 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) தி வி6 மர மல, அ. ேம% $சீவ.நா.2380.3 

 ஒ�றி வ @:4தன, !வள9 க- உவக �� உகேவ $சீவ.நா.2380.4 
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 இல8! D- வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) 

உற எ3� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

�ய8க_!ைற.எ�.(�ய8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2381.1 

 மல8கி வா'_ெப.(வா'_ெப.) க-க' வபனி )ம4 உட� ெவவி9 

$சீவ.நா.2381.2 

 கல8! ந@, இட9 கல9! உ� க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) 

இண ேபா% $சீவ.நா.2381.3 

 5ல	பி_வி.எ�.(5ல	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஓ.ன ெசவி உற 

ெந.யன ெபாலி4ேத $சீவ.நா.2381.4 

 ேவன% வா�7 ப*3 வி6 �க தளிெரா3 க64த $சீவ.நா.2382.1 

 கான9 கா, �%ல கா, மழ9! எதி,4தன ேபால $சீவ.நா.2382.2 

 மான ம8கய, வா*ட�	 ப6=	 த	 கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) 

$சீவ.நா.2382.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� மா,பக	 த@-டM	 த@,4 ஒளி சிற4தா, 

$சீவ.நா.2382.4 

 ேச% உ- க-ணிய, சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) திலக�	 

தி�தி $சீவ.நா.2383.1 

 மால ந%லன_!றி.வி.�.(ந%_ெப.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) ம9 கம: 

தகயன மில�சி9 $சீவ.நா.2383.2 

 ேகால ெம��ல9 !8!ம	 இ3 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

எ2தி�_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+�_ஒ&.) $சீவ.நா.2383.3 

 ேசால ேவ� ம'ேதா' ��	 ெதா2 தக அணி4தா, $சீவ.நா.2383.4 

 நFசி ேம�4 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) களி9 கய%_ெப.(கய%_ெப.) 

மத,7பன ேபால $சீவ.நா.2384.1 

 அFசி வா'_ெப.(வா'_ெப.) க-க' மத,�தன அல,4 உட� பிறழ7 

$சீவ.நா.2384.2 
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 பF) E: மணிேமகல ப64 அவ ெசா6ய $சீவ.நா.2384.3 

 வFசி R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) கவி� 

ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வகின� மாேதா $சீவ.நா.2384.4 

 அ6 ெபா� கி-கிணி அணிகிள, சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

சில	5	 $சீவ.நா.2385.1 

 திவ� சீற.� ெச2 மல,9 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) 

கய%_ெப.(கய%_ெப.) மழ9 க- $சீவ.நா.2385.2 

 உவ R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒளி 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ல உ ஆ, $சீவ.நா.2385.3 

 எ6 ெபா� ேமகல இல9கண க.வின ெநா.வா	 $சீவ.நா.2385.4 

 ஆழி மா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) அக� ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 

ேக'விக' றேபா� $சீவ.நா.2386.1 

 ஊழி� அ�றி;	 உ�வின ஓரயி� �.7பா� $சீவ.நா.2386.2 

 Eழி யான;	 ள8! ெபா� சிவிக;	 உடயா� $சீவ.நா.2386.3 

 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) ேவ4த&! வி27 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 

கணி வி6� உர�தா� $சீவ.நா.2386.4 

 ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) ெகா&றவ&! ஓதிய உய, ெபநாளா% $சீவ.நா.2387.1 

 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) ெவ'ளி அ	 !�� என விள8! ஒளி உடய 

$சீவ.நா.2387.2 

 ேத	 ெகா' மால;	 திலக�	 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) !ண�த $சீவ.நா.2387.3 

 பா8கி� ப-ணின S&� எ*37 ப3 மத9 களிேற $சீவ.நா.2387.4 

 விள8! ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கி% உ3� ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 

சா4 ெம� Dசி� $சீவ.நா.2388.1 

 ள8! மFசிக ள� சி� காதிA' ள8க $சீவ.நா.2388.2 
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 வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெகா' மாலக' 

E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �� அணி4 வ- 

�ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) $சீவ.நா.2388.3 

 கள	 ெகா' ேவழ�தி� ஏ&றின, க. �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) அறவா� 

$சீவ.நா.2388.4 

 ேக'மி� ேக'மி�க' யாவ	 இனியன ேக'மி� $சீவ.நா.2389.1 

 D-மி� நி�தில மணி_ெப.(மணி_ெப.) வட	_ெப.(வட	_ெப.) D)மி� 

சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) $சீவ.நா.2389.2 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) மி� R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வ4திA	 E*3 அணி4 அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) ஆ, $சீவ.நா.2389.3 

 ஆண	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அவில 

வ-ண7 ப*3 உ3மி� $சீவ.நா.2389.4 

 பி'ள ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) பிற� சி� Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 

ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ப*ட	 அணிமி� $சீவ.நா.2390.1 

 உ'ள_ெப.அ.(உ'_ெப.) ேமனி;	 ஒளி, மணி9 கல8களி� 5னமி� 

$சீவ.நா.2390.2 

 வ'ள% வா�ெமாழி ஆ� ப3 பா% அமி, அ%லா% $சீவ.நா.2390.3 

 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) ேமவிA	 பிற உண7 ெபற@, எ2 நாN	 

$சீவ.நா.2390.4 

 வாழ ம%கிய மணி9 !ல9 க�ெகா3 ந3மி� $சீவ.நா.2391.1 

 தாழ நா&�மி� தாம8க' அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) !ட	 

பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2391.2 

 யாழி� பாடM	 ஆடM	 அர8! ேதா�	 இய&றி7 $சீவ.நா.2391.3 

 ேபா2	 மா% வி)	5 என7 பல ெபால8ெகா. எ3மி� $சீவ.நா.2391.4 

 மால வா'_ெப.(வா'_ெப.) �. ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) மணவின எ2 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.நா.2392.1 
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 சீல	 இ%லன சின9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அக&�க எ�� 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2392.2 

 ேகால	 ஆ, �ர)_ெப.(�ர)_ெப.) இ. உமி: தழ8! என 

�ழ8க_!ைற.எ�.(�ழ8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2392.3 

 ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) 

நக, வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என அற4தா, 

$சீவ.நா.2392.4 

 �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) ஆ,4தபி� � இ நா'க' ேபா� $சீவ.நா.2393.1 

 விரேவா3 எ8கK	 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) வள வி	மின $சீவ.நா.2393.2 

 5ர இ% ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) யா: !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) த-Kம 

$சீவ.நா.2393.3 

 அரவ வானி� அதி,4த அணி �ழா $சீவ.நா.2393.4 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) விள9!வ ேபா% வி6 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க' 

$சீவ.நா.2394.1 

 க- விள9கி9 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) சா4தினா% $சீவ.நா.2394.2 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) விள9கி மல,7 பலி சி4தினா, $சீவ.நா.2394.3 

 ப- விள9கிய ப8கிளி இ� ெசாலா, $சீவ.நா.2394.4 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேமா*.ன ஆ�ப3 பா% 

உல $சீவ.நா.2395.1 

 ேபா4 ெபா8கிய_ெப.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆவியினா% 

ெபாலி4 $சீவ.நா.2395.2 

 ஏ4 மாட8க' தா	 இழி� எ�பன $சீவ.நா.2395.3 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ேபா,�தன ேபா�றேவ 

$சீவ.நா.2395.4 

 திவி� ந%லவ, ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மல,� சீற. $சீவ.நா.2396.1 
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 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஊ*.ய பF) அர�த9 களி 

$சீவ.நா.2396.2 

 விரவி மீ நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேச,4 ஒளி D� உரா�9 $சீவ.நா.2396.3 

 !தி_ெப.(!தி_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா�றேத 

$சீவ.நா.2396.4 

 பா% ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) மணி9க ப3�தவ 

$சீவ.நா.2397.1 

 ேபாM	 ஆ.யி% ேநா9கி7 ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) கல9 $சீவ.நா.2397.2 

 ேகால	 ெச�பவ, ேகால ெவறி7பினா% $சீவ.நா.2397.3 

 மால வ-.ன	 மால9 க- ெகா-டேவ $சீவ.நா.2397.4 

 ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா மழ ேபா:4 5த� ெதா�	 

$சீவ.நா.2398.1 

 மாக	 ஏ4வ ேபா% மணி� ேதாரண	 $சீவ.நா.2398.2 

 ஆக நா&றின தாம	 மணி9 !ட	 $சீவ.நா.2398.3 

 ஏக மாநக, வ @தி நிர�தேவ $சீவ.நா.2398.4 

 ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ம8கய, கி-கிணி ஆ,75 ஒலி 

$சீவ.நா.2399.1 

 பாட%_ெப.(பாட%_ெப.) இ� ஒலி ப- அம யா: ஒலி $சீவ.நா.2399.2 

 ேமா3 ெகா' �ழவி� �ழ9! 

ஈ-.ய_ெப.எ�.(ஈ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2399.3 

 மாட மா நக, மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ஒ�தேத $சீவ.நா.2399.4 

 )4தர� க' D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க' ெபா� க' $சீவ.நா.2400.1 

 அ4தர� எ2	 இ� 5கயா% அேரா $சீவ.நா.2400.2 

 இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) நக, சா� அய,4 இJவழி $சீவ.நா.2400.3 
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 வ4 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா% மலி= உ&றேத 

$சீவ.நா.2400.4 

 நிர4 க�னM	 ெந�;	 ந@4த7 ெப� $சீவ.நா.2401.1 

 இர4 பா% அமி, எ8!	 ஊ*3வா, $சீவ.நா.2401.2 

 பர4 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% ப% மணி9 கல	_ெப.(கல	_ெப.) $சீவ.நா.2401.3 

 )ர4 ெகா'க_விய8.வி.�.(ெகா'_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என� )ம9க 

ந%!வா, $சீவ.நா.2401.4 

 வ9கயி� பழ	 வாழயி� கனி $சீவ.நா.2402.1 

 தி9 ெகா' மா8 கனி ெதளி�த ேதறல $சீவ.நா.2402.2 

 க75� சா&ெறா3 கல4 க ெச� $சீவ.நா.2402.3 

 564த ெத8!_ெப.(ெத8!_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ந@	 D67பா, 

$சீவ.நா.2402.4 

 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க�க	 கா�9 !ல $சீவ.நா.2403.1 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) இல பளித	 ஆதியா $சீவ.நா.2403.2 

 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

உ-ண_!ைற.எ�.(உ-_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

$சீவ.நா.2403.3 

 ஏ4தலா	 ப.� அ�றி ஈ*3வா, $சீவ.நா.2403.4 

 Hம	 ஆ,4தன_வி.�.(ஆ,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

75ரJ=க' $சீவ.நா.2404.1 

 ஏம	_ெப.(ஏம	_ெப.) ஆயின_வி.�.(ஆ!_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட,.ப�.) ஏ4தி 

நி&றலா% $சீவ.நா.2404.2 
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 நாம ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நக, ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெபா� க&பக	 

$சீவ.நா.2404.3 

 காம வ%லி;	 கள	 ெகா-.*டேத $சீவ.நா.2404.4 

 வ2 இ% மா4த	 மா=	 ம%கிய $சீவ.நா.2405.1 

 ெதா2தி த�ன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) )ம9கேல� எனா 

$சீவ.நா.2405.2 

 �2	 ம-மக' �&�	 வா� திற4 $சீவ.நா.2405.3 

 அ2தி*டா' ெந�;	 பாM	 ஆகேவ $சீவ.நா.2405.4 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) எ24 அலம	 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

வாயி%க'_ெப.(வாயி%_ெப.+க'_ப�.!றி.) $சீவ.நா.2406.1 

 மட%_ெப.(மட%_ெப.) எ24 அலம	 க�!	 வாழ;	 $சீவ.நா.2406.2 

 ம. இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) கி% உட மா9 கணா.;	 $சீவ.நா.2406.3 

 5ட திர' Dரண !ட�	 D�தேவ $சீவ.நா.2406.4 

 க. மல, ம8கய, கா� ெபா� கி-கிணி $சீவ.நா.2407.1 

 உட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) 

ஒலி9!	_ெப.எ�.(ஒலி_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேகாயிM' $சீவ.நா.2407.2 

 !ட நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த	 ேகாத� தா ேவ�4 

$சீவ.நா.2407.3 

 அ. நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெபறாத ஓ, ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) ஆ,4தேத 

$சீவ.நா.2407.4 

 ள8! ெபா� !ழகN	 ேதா3	 )-ண�	 $சீவ.நா.2408.1 

 கிள,4 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) சா4 D9 கம:4 ேக:கிள, $சீவ.நா.2408.2 

 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கதி, எறி மணி7 DK	 ஆர�	 $சீவ.நா.2408.3 
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 விள8கி_வி.எ�.(விள8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேம% உலகின 

ெவ�7பி� தி*டேத $சீவ.நா.2408.4 

 வி64 வா�_ெப.(வா�_ெப.) D� என விதானி� ஆ� கதி, $சீவ.நா.2409.1 

 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கல7 ெபா.யினா% ஆ� ெபா� D 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) $சீவ.நா.2409.2 

 ம8!% ேபா% !யி&றிய நக6% ம8கல7 $சீவ.நா.2409.3 

 ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) தவி) அ3�தன, பிணய% மாலயா, 

$சீவ.நா.2409.4 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கிள, காண�	 மணி;	 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) 

ெபாA	 $சீவ.நா.2410.1 

 வல	56_ெப(வல	56_ெப.) ��த�	 

!வி�த_ெப.எ�.(!வி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம8கல	 $சீவ.நா.2410.2 

 இல8கின மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள9! 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 5க 

$சீவ.நா.2410.3 

 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆயிர� எ-ம, கவ6 

ஏ4தின, $சீவ.நா.2410.4 

 ம8கல7 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) கணி வ!�த ஓரயா% $சீவ.நா.2411.1 

 ம8கல ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

வா:�த_!ைற.எ�.(வா:��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏறM	 $சீவ.நா.2411.2 

 ம8கல அ�)த	 ெதளி� வா� ெமாழி $சீவ.நா.2411.3 

 ம8கல9 கவி_ெப.(கவி_ெப.) �� உ��தி வா:�தினா, $சீவ.நா.2411.4 

 �ழ8கின இ�னிய	 ெமா��த ஏ� ஒலி $சீவ.நா.2412.1 

 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) க-ணினா, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெபா� அக% 

$சீவ.நா.2412.2 
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 இழி4தன, தி மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ஏ&ப ந@ரதி% $சீவ.நா.2412.3 

 நிழ�றன சாமர நிர ச8! ஆ,�தேவ $சீவ.நா.2412.4 

 பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) �ள�த ஓ, பவள7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) $சீவ.நா.2413.1 

 ேபா% )ட,4 இல8! ஒளி7 ெபா� ெச� ேகாதய $சீவ.நா.2413.2 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) க. மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) வின ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) 

ெபா� தாமர7 $சீவ.நா.2413.3 

 D9 க. ேகாயிலா' 5ல	ப_!ைற.எ�.(5ல	5_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஆ9கினா, $சீவ.நா.2413.4 

 விர� தல மால E*. மி� அனா, அ	 க ேச7ப $சீவ.நா.2414.1 

 அர�த சா4 அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகா*ட 

ஆயிர� எ*3 ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $சீவ.நா.2414.2 

 நிர�தன ம-K ந@,9! �ரெசா3_ெப.(�ர)_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) �ழவ	 

வி	ம $சீவ.நா.2414.3 

 வர� தல வல ேபா�� மத	_ெப.(மத	_ெப.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) நன7ப 

அ�ேற $சீவ.நா.2414.4 

 கா� �க	_ெப.(�க	_ெப.) 5த�த ெத' ந@, கவ,4 ெபா� !ட8க' ஆ,�தி 

$சீவ.நா.2415.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) 5த�த ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

க-ணவ, களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ஏ&றி $சீவ.நா.2415.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) 5த�த ப% மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) மதி 

என ம-3_வி.எ�.(ம'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேநா9க� 

$சீவ.நா.2415.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) 5த�த மால9 !ட 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) திவி% த4தா, $சீவ.நா.2415.4 
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 இழ�த ெபா� நக6� ெவ'ளி இ3 மண ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ஏ�த9 

$சீவ.நா.2416.1 

 !ழ7 ெபாலி4 இல8! காதி� ெகா&றவ� 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற $சீவ.நா.2416.2 

 மழ9 கவி�� எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா, ெகா' 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) அ�க ெந� ேதா�� $சீவ.நா.2416.3 

 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) !ழ திவி% 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மகளி,_ெப.) ெந� ஏ&� கி�றா, 

$சீவ.நா.2416.4 

 மி� உமி: வர9 ேகா*3 விள8! ஒளி இமய	_ெப.(இமய	_ெப.) எ�A	 

$சீவ.நா.2417.1 

 ெபா� ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ேபால7 Dமி 

ேம% நிலவி வய	 $சீவ.நா.2417.2 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) அ. நிழலி� வக ேநமி அ	 

ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2417.3 

 ம�Aவா� திேவா3 எ�� 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெந� ஏ&றினாேர 

$சீவ.நா.2417.4 

 ந@3 நி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந@	 அ%ல=	 $சீவ.நா.2418.1 

 ஆ3 ந@ரன அ�	 ம-கN	 $சீவ.நா.2418.2 

 ஊ3 மி� அனா, உ6Fசி ஆ*.னா, $சீவ.நா.2418.3 

 O._வி.எ�.(O3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ�னிய	 !2மி ஆ,�தேவ 

$சீவ.நா.2418.4 

 திவ ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ெச�னி� ேத, 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) $சீவ.நா.2419.1 
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 ெபா ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ெபா� !ட	 உமி2	 ெபா8! ந@, 

$சீவ.நா.2419.2 

 பதி த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ஒளி மறய7 பா% மதி $சீவ.நா.2419.3 

 ெசா6;	 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கதி,� ேதா&ற	 ஒ�தேவ $சீவ.நா.2419.4 

 ள8! மா மணி� H-க' நா�கினா% $சீவ.நா.2420.1 

 விள8! ெவ'ளி ேவ�4 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மால E: $சீவ.நா.2420.2 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெகா' மா மணி9 Oட	 ேச,�தினா, $சீவ.நா.2420.3 

 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கதி, ெகாேலா 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�னேவ $சீவ.நா.2420.4 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பா% நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) 

ஆ� ெபா� க	பல	 $சீவ.நா.2421.1 

 ேவ�4த ெபா8! அண ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ெபா� க*.% ேம% 

$சீவ.நா.2421.2 

 ந@4 நி�தில விதான ந@ழலா&! $சீவ.நா.2421.3 

 ஏ4தினா, அணி ஏ4 ந@,மயா, $சீவ.நா.2421.4 

 ஈர	_ெப.(ஈர	_ெப.) ெகா�ற பி� இ'_ெப.(இ'_ெப.) மணி� )ட, 

$சீவ.நா.2422.1 

 ந@ர வா� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) உமி2	 !Fசிய $சீவ.நா.2422.2 

 ஆ, அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க ெவறியினா% அம� $சீவ.நா.2422.3 

 ஏ, பட� ெச�தா, எ2தி&� எ�னேவ $சீவ.நா.2422.4 

 ஈ3 இ% ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) ஏ4 தாமர� $சீவ.நா.2423.1 

 ேதா.� பயி%வினா% Dசி� Hமல, $சீவ.நா.2423.2 
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 வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) 

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

இ�ெறா3 எ�னேவ $சீவ.நா.2423.3 

 E.னா�_வி.�.(E3_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) அேரா 

)	5_ெப.()	5_ெப.) உ- க-ணிேய $சீவ.நா.2423.4 

 ம% பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மல,4 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� ேம% 

$சீவ.நா.2424.1 

 வி% பக9 !லா� ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) வி% இட9 $சீவ.நா.2424.2 

 க&பக	 மல,4 அக�றேதா என7 $சீவ.நா.2424.3 

 ெபா&5 அக7 ெபால8 கல8க' தா8கினா� $சீவ.நா.2424.4 

 உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) 

ஆ,4தன_வி.�.(ஆ,_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) உேராம7 

ப*3 உ3� $சீவ.நா.2425.1 

 எ6;	 வா, !ழ )டர இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) $சீவ.நா.2425.2 

 திவி% அ�ன தா,_ெப.(தா,_ெப.) திள7ப� ேத	 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 

$சீவ.நா.2425.3 

 அ6 ெப� க-ணிய,9! அந8க� ஆயினா� $சீவ.நா.2425.4 

 தா இ% தா: வட	_ெப.(வட	_ெப.) தய8க ந@, உற@இ $சீவ.நா.2426.1 

 ேமவி அ�)த	 ெதளி�த பி� விர4 $சீவ.நா.2426.2 

 ஆவி;	 5க )ழ&றி ஆ.;	 $சீவ.நா.2426.3 

 வ @= இ% ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) )ட, விள9!9 கா*.னா, $சீவ.நா.2426.4 

 உவ6 மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ஒ%_ஒ.!றி உ6.ெசா.(ஒ%_ஒ.!றி.) எ� 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) திர $சீவ.நா.2427.1 

 இவ6 எ2வ ேபா�� இல8! ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மயி,9 

$சீவ.நா.2427.2 
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 கவ6� ெதாக பல வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

காவல,_ெப.(காவ%_ெப.+அ,_பட,.ப�.) $சீவ.நா.2427.3 

 இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) ெதாக எ�ப 

இ�றி ஆயினா, $சீவ.நா.2427.4 

 அ�! ெவ-மல, அளாய வாச ந@, $சீவ.நா.2428.1 

 இறவ� ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) க2வி 

ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2428.2 

 ம�வி% ம8கல	 கா*.னா, மண9 $சீவ.நா.2428.3 

 !ற= இ% க வின9 ேகால	 ஆ,4தேத $சீவ.நா.2428.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நிமி, கதி, ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) உற கழி�தன ேபாM	 $சீவ.நா.2429.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இமி, !வள9 க- தி மக'_ெப.(மக'_ெப.) அனயாள 

$சீவ.நா.2429.2 

 பா% நிமி, கதி, ெவ'ளி மணமிச7 பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2429.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிமி, ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அ�னா, 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அண மிச வ�தா, $சீவ.நா.2429.4 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) விள வள, ெபா�ேன 

வல	56_ெப(வல	56_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மணிேய $சீவ.நா.2430.1 

 திர விள அமி,தேம தி விழ என 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2430.2 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வள �ழ வி	ம மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

கிள, ஒலி ஐ	பா% $சீவ.நா.2430.3 

 அர விள கல ந%லா, அ�கி� ெந� அணி4தனேர $சீவ.நா.2430.4 

 க' அவி: கம: ேகாத9 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) திமகள $சீவ.நா.2431.1 



684 

 

 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) அணி மதயான வி2 மணி9 !ட	 ஏ&றி� 

$சீவ.நா.2431.2 

 ெத' அற%_ெப.(அற%_ெப.) ம-K ந@, ஆ*.ன, ேதமல, ேம% $சீவ.நா.2431.3 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) இழயவ' ஒ�தா' உவ R- R)7பினா' 

$சீவ.நா.2431.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) மல, Rர E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி கல� சி4தா� $சீவ.நா.2432.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

எ9க,� தவ: கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) $சீவ.நா.2432.2 

 ஏனய ந�F_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) )-ண	 !8!ம	 இ3	 களியா� 

$சீவ.நா.2432.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) இச பாட� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) நட4தேத $சீவ.நா.2432.4 

 நா�ற ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால ந!கதி,7 பவள� H- $சீவ.நா.2433.1 

 ஊ�றின ஒளி��த ம-டப� ஒளி, தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) $சீவ.நா.2433.2 

 கா�றன கதி, கா��	 வ*டண9 கதி, ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

$சீவ.நா.2433.3 

 ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� விதான�தி� ந@ழ% 

உ�� இUஇயினேர $சீவ.நா.2433.4 

 ம அணி மதயான ம�தக அக% அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.நா.2434.1 

 ெந� அணி !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மால நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) உமி: !ழ ம8க 

$சீவ.நா.2434.2 

 ெம� அணி கல� மால மி� இ	கி% ஏ4தி9 $சீவ.நா.2434.3 

 க அணி !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மால9 கதி6 �லயவ, E:4தா, $சீவ.நா.2434.4 

 அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வள அவி, ஆழி9 கா% ெபாலி4 அழகா,4த 

$சீவ.நா.2435.1 
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 ம விள க2ந@,9 க- விலாசி;	 அணி அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.நா.2435.2 

 கவள அல8கார மால;	 கம: ேகாத $சீவ.நா.2435.3 

 ந வள	_ெப.(வள	_ெப.) மி! சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) ந8கய7 5னகி�றா, 

$சீவ.நா.2435.4 

 யான;' அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) அணிகிள, வல 

ம75_ெப.(ம75_ெப.) ஈ,4 $சீவ.நா.2436.1 

 ஊன	 இ% ஒளி, ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� பதி� ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

அ2�தி $சீவ.நா.2436.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) மண	_ெப.(மண	_ெப.) உற� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம8கல மணி� சீ75� 

$சீவ.நா.2436.3 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) கழிமதி ேபா% 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உற ந@9கினாேள $சீவ.நா.2436.4 

 ம S&ற அனய மா வ @: ஓதி வ!�	 ெதா!�	 வி6�	 $சீவ.நா.2437.1 

 க4 S% திற�தி� கல7ப வா69 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நான9 கலவ 

$சீவ.நா.2437.2 

 ஐ4 S% திற�தி� அகிலி� ஆவி அள4 

கமழ_!ைற.எ�.(கம:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஊ*. $சீவ.நா.2437.3 

 எ4 S% திற�	 உண,வா' எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ஏ&� இமிலி� ஏ&ப 

�.�தா' $சீவ.நா.2437.4 

 க	5	 ேதA	 அமி:	 பாM	 

கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ெசா% மடவா*! $சீவ.நா.2438.1 

 அ	5	_ெப.எ�.(அ	5_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) இல;	 

மய9கி_வி.எ�.(மய9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 
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ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �%ல� E*3 மில�சி� 

$சீவ.நா.2438.2 

 தி4 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி�னி� ெச	ெபா� 

ப*ட	 ேச,�தி $சீவ.நா.2438.3 

 வி	5	_ெப.எ�.(வி	5_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) மால நா�ற வி27ெபா� மகர	 ெசறி�தா' 

$சீவ.நா.2438.4 

 க'N	 ேதA	 ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

!வள9 கம: D ெந6� வா8கி9 $சீவ.நா.2439.1 

 கி'ள வள வா� உகி6� கி'ளி� திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) திகழ7 ெபாறி�� 

$சீவ.நா.2439.2 

 ெத'N	 மணிெச� )-ண	 இல8க� தி ந@, Rதலி� அ7பி $சீவ.நா.2439.3 

 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) பகி மத,�த வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- 

உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) 5ன4தா' $சீவ.நா.2439.4 

 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ம7பி� இய�ற ேதா3	 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா' 

)ற=9 !ழ;	 $சீவ.நா.2440.1 

 ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@9கி7 ெபா இ% திவி% 

உமி:4 மி�A7 ெபாழி;	_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2440.2 

 ஏக	 ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ6;	 மணியி� 

இய�ற க.75 வா8கி $சீவ.நா.2440.3 

 ேமக வி)	பி� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) விழய விள8க� ேச,�தினாேள 

$சீவ.நா.2440.4 

 வில8! அர	 ெபாத ச8கி� ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) வள ெதளி,9!	 

��க $சீவ.நா.2441.1 
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 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கிள, பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) 

ெபா� விர%_ெப.(விர%_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி மி�ன9 $சீவ.நா.2441.2 

 கல	_ெப.(கல	_ெப.) தி��_வி.எ�.(தி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 

பண�த ேதாN	 கவி� வள, க2�	 ஆ,4த $சீவ.நா.2441.3 

 வல	56_ெப(வல	56_ெப.) ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிலா 

ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2441.4 

 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) �க3 ேவ�4த மரகத மணி� ெச75 அ�ன 

$சீவ.நா.2442.1 

 H மணி_ெப.(மணி_ெப.) �லக' த	ம� ெதா2தக9 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) சா4தி� 

$சீவ.நா.2442.2 

 காம காம வ%லி9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) கவி� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) D�� $சீவ.நா.2442.3 

 H மணி9 ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ய% வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

எ2தினாேள $சீவ.நா.2442.4 

 நா-_ெப.(நா-_ெப.) )ம9க% ஆகாத ந8க நக மி�A R)75 ேநாவ7 

$சீவ.நா.2443.1 

 D- )ம9கலாத ெபா� ஞா- வட�ெதா3 5ரள ேநா9கி7 $சீவ.நா.2443.2 

 பா-_ெப.(பா-_ெப.) !லா� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பா3	 ப3கண மற4 

காம� $சீவ.நா.2443.3 

 கா-கிேல� க.ய எ�னா உகி ெம� கர4தி*டேன $சீவ.நா.2443.4 

 அவா9 கிட4 அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) அணிகிள, திவி% D7ப� $சீவ.நா.2444.1 

 தவா9 கதி,9கா) க-டா, ஆவிய� தளர� E*.9 $சீவ.நா.2444.2 
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 கவா�9 கிட4 அண8! 

நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) க- ெகாளா7 ப*3 

உ3�தா' $சீவ.நா.2444.3 

 உவா9 கதி,� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) அ	 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

கதி,வி6� உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா' 

$சீவ.நா.2444.4 

 இட� ெசறி !ற8! ெகௗவி9 கி	56 இளக மி�A	 $சீவ.நா.2445.1 

 5ட� சி� பர3 5%லி9 கி-கிணி சில	ேபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஓ3_க.ேவ.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2445.2 

 நட� சி�பாத	 ேகால மணிவிர% அணி4 நாக� $சீவ.நா.2445.3 

 உட� சி� நாவி� ேதாக இUஇயின' மால ேச,4தா' $சீவ.நா.2445.4 

 அ	 மல, அ.;	 க;	 அணிகிள, பவழ வா;	 $சீவ.நா.2446.1 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மல, RதM	 நா=	 தி4 ஒளி உகிேரா3 அ	 ேக: 

$சீவ.நா.2446.2 

 வி	மித7 ப*3 வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அல�தக	 

எ2தியி*டா' $சீவ.நா.2446.3 

 அ	மல,9 க-ட	 உ' இ*3 அ6வய� ெத6வ தாேன $சீவ.நா.2446.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) மத, மழ9 க- 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ�ல� தட�	 

ேநா9கி9 $சீவ.நா.2447.1 

 கா- வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

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

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) க- வி75&� ேநா9கி7 $சீவ.நா.2447.2 

 பாK வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அர&�	 ேகால� சிகழிக7 ப.;	 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2447.3 

 ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) வி75&� நி�றா, அJவள� ேதாளினாேர 

$சீவ.நா.2447.4 
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 ெத'கலா� பட�தவ� காணி% ெசJவேன $சீவ.நா.2448.1 

 ம'கலா தவ,கN	 ம'வ, ம	ம, ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $சீவ.நா.2448.2 

 இ'_ெப.(இ'_ெப.) இலா,_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) எ8ஙன	 

உ�வ, இ�னதா% $சீவ.நா.2448.3 

 அ' இலா,_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.நா.2448.4 

 அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	 தாமர அ%லி7 

பாவய7 $சீவ.நா.2449.1 

 5ல4 க- 

சிவ4தன_வி.�.(சிவ_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ஒ.) ேபா�� 

ந@, பி64 $சீவ.நா.2449.2 

 இல8கி மி� உமி:4 உலா	 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஏ4 ெபா� $சீவ.நா.2449.3 

 மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ஓ, க&பக மணி9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) 

ஆயினா' $சீவ.நா.2449.4 

 ம' த! ம%லிக மால வ%லவ� $சீவ.நா.2450.1 

 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) தக� ெதா3�தன 5ன4த DFசிக $சீவ.நா.2450.2 

 இ'_ெப.(இ'_ெப.) ணி� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இட 

இய&றி_வி.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) நிலா� $சீவ.நா.2450.3 

 )' ணி� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) வழி� ெதா!�த ஒ�தேத $சீவ.நா.2450.4 

 ேகா மக'_ெப.(மக'_ெப.) உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ஆ�9 O&ற	 ேபா4த 

$சீவ.நா.2451.1 

 ேபாமி� உ	 உயி, உய9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா� 

மன	_ெப.(மன	_ெப.) $சீவ.நா.2451.2 
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 காமின	 என9 கல சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) கி-கிணி $சீவ.நா.2451.3 

 தா	 மA	 வாயினா% சா&�கி�றேவ $சீவ.நா.2451.4 

 அ' இலா,_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+ஆ,_பட,.ப�.) 

இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) தம, அ�ன, 

ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) $சீவ.நா.2452.1 

 உ' திர உல!_ெப.(உல!_ெப.) எலா	 உN	 இ�� என9 $சீவ.நா.2452.2 

 கதின கவ6 சா4 ஆ&றி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட $சீவ.நா.2452.3 

 அ6வய மற�தன ஆல வ*டேம $சீவ.நா.2452.4 

 க	ேப ேதேன அமி,ேத காம,_ெப.(காம,_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாேழ 

$சீவ.நா.2453.1 

 அ	5 ஆ, மல, ேம% அண8ேக மழல அ�னேம $சீவ.நா.2453.2 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) ஆ, ேசால மயிேல !யிேல )ட, 

வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2453.3 

 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) D- ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) பாவா� 

Dவா� பிணமாேன $சீவ.நா.2453.4 

 அ	 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அனி�ச	 

மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ன� Hவி;	 

$சீவ.நா.2454.1 

 ெவ	ம ஆ	 எ�� அFசி ெம%ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) மிதியாத 

$சீவ.நா.2454.2 

 ெபா	ெம� இலவ7 D	 ேபா அன நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) அ. 

ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2454.3 

 இ	ெம� கலயா, இ3 எ�� ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஒ8கினா' $சீவ.நா.2454.4 

 Hமா- Hம9 !ட	 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ஆ�� )ட, ெபா� H- 

$சீவ.நா.2455.1 
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 தா	 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ஆ�� தகயா, மணி� H- 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) S� ஆ�7 $சீவ.நா.2455.2 

 D மா- தாம� ெதாகயா% 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !ளி, ப4த, 

$சீவ.நா.2455.3 

 ேவமானிய, த	 மகளி� வி	ப_!ைற.எ�.(வி	5_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேச,4தா' $சீவ.நா.2455.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ, காம� சில;	 கண;	 திற 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2456.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ, மதிவா' �க�	 மடமா� மத, 

ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2456.2 

 ேகானா, மக'_ெப.(மக'_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) வ.=	 ேநா9கி9 !ட 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) $சீவ.நா.2456.3 

 ஆனா, க- ஊ3 அழ% ேபா� அமயா, ஆனாேர $சீவ.நா.2456.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அல, ேகாத வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- வன�ல 

வள,�த தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) $சீவ.நா.2457.1 

 க-3 உயி, உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

O&ற	 கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) உUஇ9 கா*. யி*டா, $சீவ.நா.2457.2 

 உ-3 உயி, சில,_ெப.(சில,_ெப.) க- 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�� உ�தரா 

ச8க	_ெப.(ச8க	_ெப.) வ�தா, $சீவ.நா.2457.3 

 ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) எ8!	 த@தின ஆக 

மாேதா $சீவ.நா.2457.4 

 க-ணினா% இ�� க-டா	 O&றின9 காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெசJவா� 

$சீவ.நா.2458.1 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) உவ9 ேகால� ஒபி. 

R)7பி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% $சீவ.நா.2458.2 
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 வ-ணி�த% ஆவ இ%லா வ �ல மத,வ ேநா9கி� $சீவ.நா.2458.3 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) உட7 ேபத ந@,ம7 ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) க-ணி&� அ	மா $சீவ.நா.2458.4 

 அர�தக	 அக	_ெப.(அக	_ெப.) மளி� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சீற. அளிய த	மா% 

$சீவ.நா.2459.1 

 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஒலி7ப� ெச�னி9 !Fசிேம% 

மிதி7ப ேநா&றா� $சீவ.நா.2459.2 

 தி9!லா�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� 

சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) நா8க' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.2459.3 

 த6�தில	 தவ�த எ�� தா,_ெப.(தா,_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 

ஏ�&றாேர $சீவ.நா.2459.4 

 ேகாவி4த� எ�A	 ெச	ெபா� !�றி� ேம% பிற4 O,ேவ% $சீவ.நா.2460.1 

 சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) எ�A	 ெச4ந@,7 பவள மா கடM' பா�வா� 

$சீவ.நா.2460.2 

 D உ4தி அ�த யா� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) Rட8க7 

ேபா4 $சீவ.நா.2460.3 

 தாஇ6 ேவ'வி� சால ம3விA' 

தா:4த_ெப.எ�.(தா:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2460.4 

 சா- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெந.ய வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

க- தள அவி: !வள D7ப7 $சீவ.நா.2461.1 

 D- உட �லயி� பார	 ெபா�9கலா� )ளிவி� ேமM	 $சீவ.நா.2461.2 

 நா-_ெப.(நா-_ெப.) அட ந38கி9 கயா% நக�க	 5த�த ேதா&ற	 

$சீவ.நா.2461.3 

 ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அர= 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தி8கள 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2461.4 
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 �� உமி: திரக' அ8க	 ெமா� ெகா' பாதால	 ��த@ $சீவ.நா.2462.1 

 ஒ�தன ேவல ேவ'வி ஒலிகட% நா�!	 நாண $சீவ.நா.2462.2 

 வ�த நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ.) மற;	 

ந@4தி_வி.எ�.(ந@4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

!ண	_ெப.(!ண	_ெப.) எ�A	 சாலி $சீவ.நா.2462.3 

 வி�தி ேம% உலக� இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) விள� ெம�க-ட ந@ரா, 

$சீவ.நா.2462.4 

 த மண%_ெப.(மண%_ெப.) த7ப ஆ,4த சமித இ	 ��றினாA	 

$சீவ.நா.2463.1 

 வி6 மல, அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகால 

ேவதிக இய&றி_வி.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ� ெந� 

$சீவ.நா.2463.2 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அகM' ெப�ேதா, ெபா� அக% 

ஆ,4த Hப	 $சீவ.நா.2463.3 

 இமணி அகM' ந@, ெப� இடவயி� இUஇயினாேர $சீவ.நா.2463.4 

 ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) ெபா6 நிறய7 ெப� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) உமி: 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� �ழி9 $சீவ.நா.2464.1 

 க% 56 கட='_ெப.(கட='_ெப.) ஆ� பா% அவிெயா3 கல7ப வ� 

$சீவ.நா.2464.2 

 �� ெப6யான ஆக� த7பயா� �.4 ���_ெப.(���_ெப.) 

$சீவ.நா.2464.3 

 ெபா� 56 வர;	 ெபா�த@, சமிதக' இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) 

வ�தா, $சீவ.நா.2464.4 

 ம4திர விதியி� மா-ட சி� விர%_ெப.(விர%_ெப.) த7ப E:4 $சீவ.நா.2465.1 

 �4 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) ெமாழி4த ெந�ய �ன �தி, த7ப 

த�னா% $சீவ.நா.2465.2 
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 ம4தி6� அமய �9கா% ம-ணி ம&� அதன ந@9கி� $சீவ.நா.2465.3 

 சி4தி� மறயி� ெச4த@� த-.ல� அ8க- வ�தா, $சீவ.நா.2465.4 

 த-.ல� அக�தி% சா- ேம% எ- விர%_ெப.(விர%_ெப.) சமித நானா�! 

$சீவ.நா.2466.1 

 எ- திசயவ	 ஏ�த� 375 ெந� ெசா6த ேலா3	 $சீவ.நா.2466.2 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அழ% 

கட='_ெப.(கட='_ெப.) 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வல	 

)ழ��_வி.எ�.()ழ%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�ப $சீவ.நா.2466.3 

 ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) எ8!	 திவிள யாட 

மாேதா $சீவ.நா.2466.4 

 கர உட� கிலி% 

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

வ*.� �4ந@,� $சீவ.நா.2467.1 

 திர இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வியாழ	 ேதா�ற� 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) பிணி �ழ=	 ச8!	 $சீவ.நா.2467.2 

 �ரெசா3_ெப.(�ர)_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

�ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெமா� ெகா' 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2467.3 

 அரச' அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ஆ� ெபா� கலச ந@, அ	 க ஏ&றா� 

$சீவ.நா.2467.4 

 !ளி,மதி ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ேகா' வி39கி�றேத ேபா% $சீவ.நா.2468.1 

 தளி, 5ர ேகாத மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) தாமர �க�த� 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2468.2 
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 ஒளி, வள9 கய� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) வி3� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) இட9க ப&றி $சீவ.நா.2468.3 

 வள, எ6 வல	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ� 

ெபா� க*.% தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஏறினாேன $சீவ.நா.2468.4 

 விள8! ஒளி வி)	பி% D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ4ததி கா*. ஆ� பா% $சீவ.நா.2469.1 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெகாள7 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேகால மல, அ. கழ@இய பி�ற $சீவ.நா.2469.2 

 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கதி,9 கல�தி� 

ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) அயினி க-3 அம,4 இ4தா� 

$சீவ.நா.2469.3 

 ள8! எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) உ2வ ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ,� 

ேதாகேயா3 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா� 

$சீவ.நா.2469.4 

 ெபா� அ	 காழி% ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

�� விதான	 5ண,4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.நா.2470.1 

 ம�A மால பல தா:4 மண75க வி	மி ம%கிய $சீவ.நா.2470.2 

 அ�ன� Hவி அட, பFசி அவி, மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ஆதி ஆக7 

$சீவ.நா.2470.3 

 ப�னி� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பதி� ஐ4	 

ப3�தா, பாவ மா,கேள $சீவ.நா.2470.4 

 பனி மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) !ளி,7பன பFசி� ெம%லிய $சீவ.நா.2471.1 

 கனி மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) !ளி,7பன க- ெகாளாதன $சீவ.நா.2471.2 

 எலி மயி,7 ேபா,வ வ� எழினி வா8கினா, $சீவ.நா.2471.3 

 ஒலி மயி,� சிகழிக உவ9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா, $சீவ.நா.2471.4 

 வி2�த! மணி� ெசவி ெவ-ெபா� கவின $சீவ.நா.2472.1 
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 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ெபாலி ப.யக	 இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) ப9க�	 

$சீவ.நா.2472.2 

 ெதாழி%பட வ�தன, N	5	 ேமகல9 $சீவ.நா.2472.3 

 கழி�த ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அனய க-ணினா, 

$சீவ.நா.2472.4 

 அ	 க8காலி சீவி ஊறவ� அம9க7 ப*ட $சீவ.நா.2473.1 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) களி விராய கா;	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ப29 கா;	 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.நா.2473.2 

 எ8கK	 !ளி,4த_ெப.எ�.(!ளி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ�ன @, 

இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) ப)8_ெப.அ.(ப)ைம_ெப.) கா;	 ���	 

$சீவ.நா.2473.3 

 த	 களி ெச�ய9 O*.� தயலா, க ெச�தாேர $சீவ.நா.2473.4 

 க ெச� கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) S�	 

கா:9!	 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) இல;	 காம	_ெப.(காம	_ெப.) 

$சீவ.நா.2474.1 

 எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) 

உண,4த_ெப.எ�.(உண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@ரா, இ� �க வாச	 

ஊ*.7 $சீவ.நா.2474.2 

 ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� ெச75	 மால7 

ெபமணி� ெச75	 )-ண	 $சீவ.நா.2474.3 

 ெதா� அற7 ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) H ந@,� ெதா3 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) பவள� ெச75	 $சீவ.நா.2474.4 

 தா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நான� ெச75	 சலFசல9 கல� ெப� ெச75	 

$சீவ.நா.2475.1 

 H மணி� கி%க' ஆ,�த வல	56� ல8! ெச75	 $சீவ.நா.2475.2 
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 காமந@,9 காம வ%லி கவி� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) வள,4தேத ேபா% 

$சீவ.நா.2475.3 

 நாம ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- பாவ நய7பன 

ஏ4தினாேர $சீவ.நா.2475.4 

 வி6 கதி, ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) மி�னி� தா,_ெப.(தா,_ெப.) எA	 திவி% 

வ @சி9 $சீவ.நா.2476.1 

 !6சி% மா ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா2	 

5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) காம மா6_ெப.(மா6.) $சீவ.நா.2476.2 

 அ6வத� ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) எ�A	 அக� !ள	_ெப.(!ள	_ெப.) 

நிற4 வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- $சீவ.நா.2476.3 

 க6 அம ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) சி4தி9 கலி8!க' திற4த அ�ேற $சீவ.நா.2476.4 

 ேதா9க அ	 கிலினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ண �ல ெபா ேச4த 

$சீவ.நா.2477.1 

 ஏ9! ஒசி= இலாத வி%லா� இ3 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) இ� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.நா.2477.2 

 ேத9கி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி	 ேகாத ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) உழ9க ந4 $சீவ.நா.2477.3 

 D9 ெகா� வ-ட ெகா	பி� ெபா&பின' ஆயினாேள $சீவ.நா.2477.4 

 அணி� த! பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) ஏ&ப9 கட4 �� அ2�தி அ	 ெபா� 

$சீவ.நா.2478.1 

 ணி� அ. விளி	5 ேச,�தி� ெதா2 தக� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ-க $சீவ.நா.2478.2 

 மணி� சிர%_ெப.(சிர%_ெப.) சிற!_ெப.(சிற!_ெப.) நாண வ!�த சா4 ஆல 

வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) $சீவ.நா.2478.3 

 பணி� த! மகளி,_ெப.) வ @சி7 பாவய9 !ளி,7பி� தாேர $சீவ.நா.2478.4 
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 ேச4 ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெச24 தாமர9 

க-களி� $சீவ.நா.2479.1 

 ஏ4தி மா-ட �ல9 க-களி� 

எ2தி�_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+�_ஒ&.) $சீவ.நா.2479.2 

 சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) எ2தி� தக மாமல, 

$சீவ.நா.2479.3 

 ஆ�4 E*. அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) அFசலி ெச�தா� 

$சீவ.நா.2479.4 

 மணிெச� வ @ண மழல9 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) பா-.ெலா3 $சீவ.நா.2480.1 

 அணி ெச� ேகாதயவ, பா.ய_ெப.எ�.(பா3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கீத	 

$சீவ.நா.2480.2 

 பணி= இ% சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) பகி7 பவள9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

$சீவ.நா.2480.3 

 மணி;	 ��	 மல,4தி*ட ஒ�தாேள $சீவ.நா.2480.4 

 எ�� ந@,�சில	5 இ� !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) ேமகல $சீவ.நா.2481.1 

 வி�தி மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) வ�த	_ெப.(வ�த	_ெப.) விள�தா' என� 

$சீவ.நா.2481.2 

 த� ந@,� தவள9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) கி-கிணி $சீவ.நா.2481.3 

 உ�� ஓ, Dச%_ெப.(Dச%_ெப.) உட� இ*டன அ�ேற $சீவ.நா.2481.4 

 ஏ4தி நா8க' உடேன இ3 Dசல $சீவ.நா.2482.1 

 ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

ெகா38_ெப.அ.(ெகா3	_ெப.அ.) ேகாலின� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2482.2 

 ஆ�4 ேக*3	 அளா� எ�� அவி4தன $சீவ.நா.2482.3 

 சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) ஏ4 �லயா' கல	_ெப.(கல	_ெப.) தாேம 

$சீவ.நா.2482.4 
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 வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) மலி உலகினவ, ேபால விளயா3	 $சீவ.நா.2483.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) மலி ேகாதெயா3 

த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மி� ேபா% $சீவ.நா.2483.2 

 ஆ3 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உய, அல8க% 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,ப� $சீவ.நா.2483.3 

 O3 மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) கள;	 வக Oற% உ�கி�ேற� $சீவ.நா.2483.4 

 உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வள,4 இளம 

ஒழி4த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உய, 

தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) கா: $சீவ.நா.2484.1 

 இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) சவிய அ%ல என எ2தியவ ஊ�றி9 

$சீவ.நா.2484.2 

 க�) விளி	5 அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) க	பல விதான	 $சீவ.நா.2484.3 

 ந�) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக, உற நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) என வி6�தா, 

$சீவ.நா.2484.4 

 �� அக	_ெப.(அக	_ெப.) நிற4த �ள எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) மத யான 

$சீவ.நா.2485.1 

 ம�தக�	 திமக' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) வ.=	பட மாேதா $சீவ.நா.2485.2 

 ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) எ- 

�ழ	 எ�� ஓதி நக, இழ�தா, $சீவ.நா.2485.3 

 ெமா�� எ6 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� களி� S% �.= க-டா, 

$சீவ.நா.2485.4 

 உ24 பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ75 அ6சி அ7ப	 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

கல8க' $சீவ.நா.2486.1 
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 ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) பட9 O7பி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ஆயிர மர9கா% $சீவ.நா.2486.2 

 ெச24 பட� ெச4ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) நிற� அ	 R- ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

அ�கி� $சீவ.நா.2486.3 

 ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) !ற� அணி4 ெகால ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

கணவ, அம�தா, $சீவ.நா.2486.4 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) இர*ட திவா, )ட, கணா. 

$சீவ.நா.2487.1 

 ெபா8! ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) வா, �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) ேதா*. 5ண, 

!	ப	 $சீவ.நா.2487.2 

 மஙகல8க' எ*3	 இவ மணியி� 5ன4 ஏ4தி $சீவ.நா.2487.3 

 அ	 கய%_ெப.(கய%_ெப.) க- அ6வய,க' ெத� கிழ9கி% நி�றா, 

$சீவ.நா.2487.4 

 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) உவ மால வட கீ: இவ,_ெப.(இவ,_ெப.) 

மி� ேபா% $சீவ.நா.2488.1 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) உவ வா'_ெப.(வா'_ெப.) உவி நி�றனா, ெத� 

ேம%பா% $சீவ.நா.2488.2 

 உ' உக ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உய, உ2� 

அகM	 ஏ4தி9 $சீவ.நா.2488.3 

 க' உவ மாலயவ, க ெதா2 நி�றா, $சீவ.நா.2488.4 

 ேதார மல, ந@, அ�! N	5	 மணி� தால	 $சீவ.நா.2489.1 

 ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வட ேம%திச9 க- 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அவி, பFசி� $சீவ.நா.2489.2 

 சீ, நிறய வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) 

தி�த� தி ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2489.3 
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 வார �ற9 கவி_ெப.(கவி_ெப.) வட9! 

இ4தன_வி.�.(இ_வி.4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) க- 

மாேதா $சீவ.நா.2489.4 

 பா% Rரயி� ெநா�ய அண7 ப8 கதி,க' சி4தி� $சீவ.நா.2490.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) இரவி தி8கெளா3_ெப.(தி8க'_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

சா,4 இ4தேத ேபா% $சீவ.நா.2490.2 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நிர ெச� க-ணிெயா3 ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) என 

இ4தா� $சீவ.நா.2490.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உயர_!ைற.எ�.(உய,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) !ட ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ெபமாேன 

$சீவ.நா.2490.4 

 !ளெந%_ெப.(ெந%_ெப.) ��6%_ெப.(��றி%_ெப.) கனி 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசா6 ேசால9 !ளி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சீவ.நா.2491.1 

 வளம ம%கி எ6ய மடம4தி க கா��வா� $சீவ.நா.2491.2 

 இளம ஆ. இ9!	_ெப.எ�.(இ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

வன� ஈ,F சட மா�னி $சீவ.நா.2491.3 

 கிளய ந@8கி9 கிள, சாப�தி� நாவித� ஆயினா� $சீவ.நா.2491.4 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேக'வி 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) கா� �ளயா� வழி� 

ேதா�றினா� $சீவ.நா.2492.1 

 ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேக'வி� ற ேபா� 

அல8கா�	 ேதா&றினா� $சீவ.நா.2492.2 

 ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) த�னா% களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) ஊ,தி 

சிற7ெபா3 ேமயினா� $சீவ.நா.2492.3 

 வா�4த ேகால	 உடயா� ெப மFசிக,9! ஏ� அனா� $சீவ.நா.2492.4 

 நி�தில வட�	 DK	 ஆர�	 நிழ�� தாழ $சீவ.நா.2493.1 
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 ஒ� ஒளி, !ழக' காதி% நா�� ெபா� ஊச%_ெப.(ஊச%_ெப.) ஆட7 

$சீவ.நா.2493.2 

 ப� அர= அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) பாவ கரக ந@, ெசா6ய7 பா8கி� 

$சீவ.நா.2493.3 

 வி�தக� Dசி ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ேவ4தA9! 

இறFசினாேன $சீவ.நா.2493.4 

 ந�) எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) அரவி� ேநா9கி� ம�னர ந38க 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2494.1 

 வ�சிர வ-ண�_ெப.(வ-ண�_ெப.) கா7ப 

வாழிய,_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இய,_விய8.வி.�.!றி.) 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) எ�னா $சீவ.நா.2494.2 

 அ�)த	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) அ. �.� ெதளி� ந8க $சீவ.நா.2494.3 

 உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி	 மால ஒளி �.� 

சிதறினேன $சீவ.நா.2494.4 

 வா9கினி% ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) ம8கல விதியி� ஏ4தி $சீவ.நா.2495.1 

 ஆ9கிய �,�த� அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) வல9 க=' உ��தி ஆ,4த 

$சீவ.நா.2495.2 

 ேத�க- இ� அகிலி� ஆவி ேத9கி3	 !ழலினாள $சீவ.நா.2495.3 

 ேநா9கல� Rனி� ெநா�தா இட9 க=' உ��தினாேன $சீவ.நா.2495.4 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� வாள 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அவி, மதி7 பாக9 க%ேம% 

$சீவ.நா.2496.1 

 கா�4த_ெப.எ�.(கா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

கல7ப� ேத��7 D நிற@இ9 காம,_ெப.(காம,_ெப.) ெபா� ஞா- $சீவ.நா.2496.2 



703 

 

 ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

!ற8கி% வ�� கிலினி% ட�� H�தா $சீவ.நா.2496.3 

 வா�4த க7 5ர*. மாேதா ம'தக7 ப&றினாேன $சீவ.நா.2496.4 

 ஏ&றி;	 இழி�	 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒ&றி;	 

$சீவ.நா.2497.1 

 ேபா&றி� ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) D)கி�றா� என9 $சீவ.நா.2497.2 

 O&� அனா� �க	_ெப.(�க	_ெப.) ேகால	 ெச�தா� கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

$சீவ.நா.2497.3 

 ேதா&�	 ெசF)ட, ேபால� )ட,4தேத $சீவ.நா.2497.4 

 ேகாத7 பார�தி னாM	 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) நாணிA	 $சீவ.நா.2498.1 

 ஏதிலா� �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

ேநா9!	_ெப.(ேநா9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) இளிவிA	 

$சீவ.நா.2498.2 

 பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) 

ேநா9கிய_ெப.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பா%மதி வா'�க	 

$சீவ.நா.2498.3 

 ஏத	 இ�றி எ3�தன' ெம%லேவ $சீவ.நா.2498.4 

 உவ� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) 

ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) நிற7 5'_ெப.(5'_ெப.) ெவUஇ $சீவ.நா.2499.1 

 இ6ய% உ&றன_வி.�.(உ�_வி.+&&_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

ேபா�� இண9 க-மல, $சீவ.நா.2499.2 

 ெவவி ஓட வி)	பி% !லாவிய $சீவ.நா.2499.3 

 திவி% ேபா% 5வ8க' தி�தினா� $சீவ.நா.2499.4 

 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) மி�ன அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) !ய	 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) கள4 $சீவ.நா.2500.1 
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 ஓ	 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) திற%_ெப.(திற%_ெப.) க�த6க� 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) $சீவ.நா.2500.2 

 ந@6� ெச� அ. ஏ�5 ந@8கினா� $சீவ.நா.2500.3 

 தார� மால� தய8!_வி.(தய8!_வி.) இண,9 க-ணியா� $சீவ.நா.2500.4 

 அ�ன7 ெபட ந39கி அச4 

ேத&றா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ேத&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) நடயாN	 

$சீவ.நா.2501.1 

 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) !ட ந39!	 மால ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) மறேவாA	 $சீவ.நா.2501.2 

 மி�A	 மணி9 !ட�தி� ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) ஏ4த7 

5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) ஆ.7 $சீவ.நா.2501.3 

 ெபா� அ	 க. மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

கிM	 சா4	 5ன4தாேர $சீவ.நா.2501.4 

 எ	 )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) எ�� இர8கா ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) கவ,4 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) $சீவ.நா.2502.1 

 த	 )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) ேவ-டாத �ல9 கீ: வா:= தள,கி�ற 

$சீவ.நா.2502.2 

 நF)_ெப.(நF)_ெப.) உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- பாவ ந%O, சி� 

R)7பி&! $சீவ.நா.2502.3 

 அF) உ&�ழி7 5ல,4 ஆ8! அணி4தா, அ	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வடேம 

$சீவ.நா.2502.4 

 )3ம- மிச மா6_ெப.(மா6.) ெசா6ய� E:4 )ம4 எ24 $சீவ.நா.2503.1 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நிமி, ஆவி 

நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெந� ேதா� தளி, 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீவ.நா.2503.2 



705 

 

 . R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) வ,வா� ஏழ மல, 

மா,ப� $சீவ.நா.2503.3 

 க. ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மல,7 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) களி7ப9 காம9 

கட%_ெப.(கட%_ெப.) ஆ:4தா� $சீவ.நா.2503.4 

 வழ8! தாரவ� மா,5_ெப.(மா,5_ெப.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம*3 உக7 $சீவ.நா.2504.1 

 528! ேகாத ெபா&பி� திற	_ெப.(திற	_ெப.) ேபசலா	 $சீவ.நா.2504.2 

 வி28! ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) விடா தழ@இ9 கிட4 $சீவ.நா.2504.3 

 ஒழி4த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி�A9 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) ஒ� ஒழி4தி*டா' $சீவ.நா.2504.4 

 தாம மா,பA	 தயM	 ெம� உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) $சீவ.நா.2505.1 

 ஆ	 இ எ�� அறியா_ெப.எ�.(அ6_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) களி�தவ, 

$சீவ.நா.2505.2 

 Hம	 ெகா75ளி9!	 கி% ேச9க ேம% $சீவ.நா.2505.3 

 காம� அ75 அண9 க' உக வகினா, $சீவ.நா.2505.4 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) வன75_ெப.(வன75_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மகி:4 க- இம�த% 

ெச%லா� $சீவ.நா.2506.1 

 காதலி� இ7ப9 க-க' க64 ந@, வர9 க-3 அ	ம $சீவ.நா.2506.2 

 ேபதம பிறர உ'ளி அ2பவ,� ேச,த%_ெதா.ெப.(ேச,_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

எ�றா' $சீவ.நா.2506.3 

 ேவதன ெபகி_வி.எ�.(ெப!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேவ%க- த@ 

உமி:4தி*ட அ�ேற $சீவ.நா.2506.4 

 நா� சா4 அழி� மால ப64 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) கல�க' சி4தி� 

$சீவ.நா.2507.1 



706 

 

 சீ�5 ெச	ெபா� ஆழி மணிவிர% ெந6� வி	மா $சீவ.நா.2507.2 

 ஏறி;	 இழி4	 ஊ: ஊ: 5வ8க' �6ய ெநா4 $சீவ.நா.2507.3 

 ேத� ந@, D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தாமர �க	_ெப.(�க	_ெப.) விய,� 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.நா.2507.4 

 இ&ற எ� ஆவி எ�னா எ6மணி இம9!	 பFசி� $சீவ.நா.2508.1 

 சி&ற.7 ேபா 5%லி� திமக� கிட7ப� ேச4 $சீவ.நா.2508.2 

 ெபா&ற தாமரயி� ேபா4 க��த	 ெபழிபேவ ேபா% $சீவ.நா.2508.3 

 உ&� ம கல4 க-க' ெவ	பனி 

உ!�த_ெப.எ�.(உ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2508.4 

 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) D- நி�ன� சா,4 

!லா�9 ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா	ேப $சீவ.நா.2509.1 

 க-3 க- க64 ந@ரா� உ!வ கர9கலாேம $சீவ.நா.2509.2 

 ப-.யா� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாவ7 பய�த 

யா,9! உர7ெப� ேத�கா' $சீவ.நா.2509.3 

 வ-3கா' வ. ந8க வர	_ெப.(வர	_ெப.) தர ெமாழிமி� எ�றா� 

$சீவ.நா.2509.4 

 Dவ;	 கிளி;	 ேக*37 5ழ�க	 வ� ேநா9கி9 $சீவ.நா.2510.1 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) மட4த உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) க% ெகாேலா 

இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) ெகாேலா $சீவ.நா.2510.2 

 சாவ	 யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) உகி ஒ��	 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இல�_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) அN	 ந8க $சீவ.நா.2510.3 

 ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) O: உ-3 நாN	 பிணி 

உழ4 இ�	 ேபதா� $சீவ.நா.2511.1 
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 �&றிம ெசா%லி�_நி.எ�.(ெசா%_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ந8க 

���_ெப.(���_ெப.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) 

கா*டா' $சீவ.நா.2511.2 

 ெபா�ெதா. த�தயேீர ெபா�	 R	_தி6.(R	_��.ஒ.) வாய எ�ேற 

$சீவ.நா.2511.3 

 க&பி�தா, Dவயா, த	 காரண9 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) த	மா% 

$சீவ.நா.2511.4 

 பழிெயா3 மிட4த ேதA	 சீற. பரவினா&! $சீவ.நா.2512.1 

 வழிப3 ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வர	_ெப.(வர	_ெப.) ெகா3� 

அள% ேவ-3	 $சீவ.நா.2512.2 

 ஒழி பட9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபால உய8க=	 உகி ேநா9கா7 

$சீவ.நா.2512.3 

 பிழிப3 ேகாத ேபா% ஆ	 ெப-.ர9 ெகட7 பிற4தா' $சீவ.நா.2512.4 

 ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) யாA	 

ஆக இதன9 க-3 உயிர வாேழ� $சீவ.நா.2513.1 

 நா�� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) சாவ% எ�ேற நல9 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) 

Sலி� யா7ப $சீவ.நா.2513.2 

 மா�ற அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) 

ம-3_வி.எ�.(ம'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ந9கா' 

வாழிய_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இய_விய8.வி.�.!றி.) வர	_ெப.(வர	_ெப.) 

ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) எ�� $சீவ.நா.2513.3 

 ஆ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ஆர7 5%லி அணிநல	 

பரவினாேன $சீவ.நா.2513.4 

 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ஓத ந@, நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ந@' தவேம ெச�யிA	 வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) 

ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) $சீவ.நா.2514.1 
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 அறேயா அ6வ வ6 ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- ஓ9கிலயா% 

வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) 

$சீவ.நா.2514.2 

 க- ஒJவாேயA	 களி� ந!தி நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) $சீவ.நா.2514.3 

 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) இேவா ம உ-பா, ேச6யேயா 

வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) 

$சீவ.நா.2514.4 

 பா-!லா�7 ப39க% ேவ-டா ப8கிளி Dவ எ�A	 $சீவ.நா.2515.1 

 மா-5_ெப.(மா-5_ெப.) இலாதார வ�தா, எ� உறா, எ�� ந9! 

$சீவ.நா.2515.2 

 நா-!லா�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந8க நக 

�க அ�த	 ஈ4தா' $சீவ.நா.2515.3 

 D-!லா�9 கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� 

ெபா� ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !�� அனா&ேக $சீவ.நா.2515.4 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) !வி�த_ெப.எ�.(!வி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அனய மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

ஆய எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.2516.1 

 5ல	5வி� அளி� ந@8கி7 பக75ல	 59க ேவ4தி� $சீவ.நா.2516.2 

 கல8!வி�த அனய ந	பி கவ,4திட9 கலாப	 ஏ8க� $சீவ.நா.2516.3 

 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ெந4 இர8க� ேத�தா, ப64 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2516.4 

 தி நிற9 காம வ%லி தி9 கவி� 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) D�9 $சீவ.நா.2517.1 

 ெபநிற	 கவினி ஆ,4த க&பக	 பிண4தேத ேபா% $சீவ.நா.2517.2 

 அ நிற9 !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மா,ப� அச4தன' 

அல8க% ேவM	 $சீவ.நா.2517.3 
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 ெந6 5ற� தட&� வாN	 ந@ல�	 நிக,�த க-ணா' $சீவ.நா.2517.4 

 மணி9க- மாமயி% சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) மாத	 $சீவ.நா.2518.1 

 அணி9 க4 அ�ன ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) அரச சீய�	 $சீவ.நா.2518.2 

 பிணி�த_ெப.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காதலா% பி�னி� 

ெச%=ழி9 $சீவ.நா.2518.3 

 கணி�த நா'க' ஏ: கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

காலேய $சீவ.நா.2518.4 

 E*3	 )-ண�	 அணி4 )4தர	 $சீவ.நா.2519.1 

 ஓ*. ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� S% ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) தாெரா3 

$சீவ.நா.2519.2 

 D*.9 !-டல	 ெபா&ப7 ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பி� $சீவ.நா.2519.3 

 ேமா*3 �� ஒளி, வட	_ெப.(வட	_ெப.) வளாயினா, $சீவ.நா.2519.4 

 பா% Rர அன ப4கி% அணி4 $சீவ.நா.2520.1 

 ஆ� நிர இன� அல8க% ஏ� அனா� $சீவ.நா.2520.2 

 மா� நிர இன	_ெப.(இன	_ெப.) மN	 ேநா9கினா, $சீவ.நா.2520.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உயி, உK	 ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) ஆயினா� 

$சீவ.நா.2520.4 

 )ந4த த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) )ட, ெபா� Eழி� 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.நா.2521.1 

 இன	_ெப.(இன	_ெப.) கவ,4 உண இலி&�	 �	 மத� $சீவ.நா.2521.2 

 அந4த� அ�ன க யான ஏறினா� $சீவ.நா.2521.3 

 !னி4த சாமர !ளி, ச8! ஆ,�தேவ $சீவ.நா.2521.4 
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 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) பி. S� 

Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ� 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) நி�றேத ேபா% $சீவ.நா.2522.1 

 க	ெபா3_ெப.(க	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) கா�ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) &றி9 

க75ர9 க4தி% நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.நா.2522.2 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) E: மத�த Eளாமணி எA	 Eழி யான7 

$சீவ.நா.2522.3 

 ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) தக7 பிணய% ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 

�.மிதி� ஏறினாேன $சீவ.நா.2522.4 

 ச*டக	 ெபா�னி% ெச� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) கதி, ெவ'ளி ேவ�4 

$சீவ.நா.2523.1 

 வ*ட ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) வர	_ெப.(வர	_ெப.) வா�7ப நிர� ேம% 

மணிக' ேச,�தி� $சீவ.நா.2523.2 

 )*3த&! அ6ய ��தி� ெதா� வா� நா&ற �4ந@,7 $சீவ.நா.2523.3 

 ப*டவா� பவள9 கா	பி� !ட நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) பதி ஒ�தா� 

$சீவ.நா.2523.4 

 மட%_ெப.(மட%_ெப.) பன9 !ழா�தி� பி�ச	 நிர�தன 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) E:4 $சீவ.நா.2524.1 

 5ட9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஏறி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ெபாழிகதி,9 !7ப 

அ�ன $சீவ.நா.2524.2 

 எ3� எறி கவ6 வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

இய	_ெப.(இய	_ெப.) பல 

�ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ,7ப9 $சீவ.நா.2524.3 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) பட ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) Eழ9 

காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) வ @தி ேச,4தா� $சீவ.நா.2524.4 
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 அ. நில	_ெப.(நில	_ெப.) உ�த% நாணி அவ� அம6� ஆலி� 

$சீவ.நா.2525.1 

 இ3 மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) சிறக, ஆக எ24 ேம% பற7ப ேபால7 $சீவ.நா.2525.2 

 ப3 மழ� ளியி� பா�மா7 

பர4தன_வி.�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) நிர4த ெபா� 

ேத, $சீவ.நா.2525.3 

 இடநில	 இ�றி ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ஈ-.ன ம'ள, ெதா9கா, 

$சீவ.நா.2525.4 

 ெகா2 மட%_ெப.(மட%_ெப.) ெப-ண 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !	ப;	 ெச75	 ெகா�ற 

$சீவ.நா.2526.1 

 இழ �ல� தட�தினா' த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) கணவன9 காண ஏகி9 

$சீவ.நா.2526.2 

 க2	 ஒலி அரவ வான	_ெப.(வான	_ெப.) கன 

ெபய%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ன $சீவ.நா.2526.3 

 !2	 ஒலி அரவ	 ஈ-.9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) நக, 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2526.4 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) இல� Eல	_ெப.(Eல	_ெப.) ெத-ண @, உலா 

�கி%_ெப.(�கி%_ெப.) கிழி9!	 மாட9 $சீவ.நா.2527.1 

 ெகா' ெகா.9 !ழா�தினாM	 ெகா2 ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 

5கயினாM	 $சீவ.நா.2527.2 

 ெத'N� )-ண�தாM	 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மல,� களினாM	 

$சீவ.நா.2527.3 

 5'_ெப.(5'_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) ெபா2 காணா 5ல	பி9 O3 அட4த 

அ�ேற $சீவ.நா.2527.4 
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 ப4ெதா. மகளி,_ெப.) பா8க, ப64 S% 

ெசா64த_ெப.எ�.(ெசா6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா)_ெப.(கா)_ெப.) 

$சீவ.நா.2528.1 

 சி4தின தழ% எ�� அFசி� சிற அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) நில�த� ேசரா 

$சீவ.நா.2528.2 

 இ4திர_ெப.அ.(இ4திர�_ெப.) ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) ஆ	 எ�� 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) !னி4 !�தி� $சீவ.நா.2528.3 

 சி4தயி% ேத	ப� தாேம திமணி 

ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2528.4 

 ெவ'ளம கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா9கி� 

கி-கிணி மிழ&றி ஆ,7ப7 $சீவ.நா.2529.1 

 பி'ளம காத%_ெப.(காத%_ெப.) Oர7 பிறழ4 ெபா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

வ @ழ� $சீவ.நா.2529.2 

 'N5 ெச^இய ேதா&ற	 ெதா3 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) காம� காம� 

$சீவ.நா.2529.3 

 உ' உயி, அறிய7 ெப-ணா�7 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, ேதா&ற	 ஒ�தா, 

$சீவ.நா.2529.4 

 த�ெநறி வளர9 காம� தா�_த&.).(தா�_த&.).) �ல 

இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2530.1 

 ��னேர வள,கி�றா% ேபா% �கி: �ல ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ஏ4தி7 

$சீவ.நா.2530.2 

 ெபா� எறி மணியி� ெபா8கி9 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) 

5ட7ப ஓ.7 $சீவ.நா.2530.3 

 பி� நிற@இ வ�த ேபால7 ெப	பய, வி	பி நி�றா, $சீவ.நா.2530.4 
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 அணி நிலா வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மால அர8! 

5%_ெப.(5%_ெப.) என7 ேபாகி� $சீவ.நா.2531.1 

 ணி நிலா வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மால7 பிற 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேச,4 $சீவ.நா.2531.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிலா 

வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மால ம8கய, 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�றா, $சீவ.நா.2531.3 

 பணி நிலா வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப	 ெபா� 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) 

ஒ�தா, $சீவ.நா.2531.4 

 வ' உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) வ6�த சா4தி� வன �ல ேகா9கினார $சீவ.நா.2532.1 

 உ' உயி, உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

O&றி� உட�� க- க64 ெபா8க9 $சீவ.நா.2532.2 

 க' உயி, உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மால9 க75 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) கயி� ஏ4தி $சீவ.நா.2532.3 

 ந' இ'_ெப.(இ'_ெப.) விள9! இ*ட அ�ன ந8கமா, ம%கினாேர 

$சீவ.நா.2532.4 

 ம*3 ஒளி� உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) மா-5_ெப.(மா-5_ெப.) ேபா% மற4 வ-ண7 

$சீவ.நா.2533.1 

 ப*3 ஒளி� ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ப)8_ெப.அ.(ப)ைம_ெப.) கதி,9 கலாப	 ேதா�ற9 

$சீவ.நா.2533.2 

 !*ட ந@,9 !வள9 க-க' வி4 உண 

வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�றா, $சீவ.நா.2533.3 

 அ*3	 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மால7 பவள9 
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ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா, $சீவ.நா.2533.4 

 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ந@தி� 

ெச8ேகா%_ெப.(ெச8ேகா%_ெப.) ெபமக� ஆ9க	 ேபால7 $சீவ.நா.2534.1 

 பர4 இட	_ெப.(இட	_ெப.) இ�றி ேமலா% படா �ல !வி4த கீழா% 

$சீவ.நா.2534.2 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ந@தி ேகளா அரசனி� 

)8கி ந4	 $சீவ.நா.2534.3 

 ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) ெநா4 

ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ @தி மட4தய, 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெகா-டாேர $சீவ.நா.2534.4 

 ெச%வ,9ேக சிற75� 

ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) தி4 ந@, 

மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) ேபால $சீவ.நா.2535.1 

 அ%!&!	 �ல9!	 ஈ4தா, அணிக	 ஆய எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.2535.2 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) O,4தா,9! இ%ல )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) எ�� 

R- R)75 நய $சீவ.நா.2535.3 

 ஒ%கி7 ேபா� மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) ேச,4தா, ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) !ட8க9 க-ணா, $சீவ.நா.2535.4 

 கா, வள, மி�A வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

!-டல	 கா� ெபா� ஓல $சீவ.நா.2536.1 

 ஏ, வள, ப*ட	 ஏ&ப அணி4 இ'_ெப.(இ'_ெப.) )ம4 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) $சீவ.நா.2536.2 

 ந@, வள, ந@ல	_ெப.(ந@ல	_ெப.) D� நிர�த ேபா% நிர�த ேமலா% $சீவ.நா.2536.3 

 வா, வள, �லயினா,த	 மாழ வா'_ெப.(வா'_ெப.) �க8க' மாேதா 

$சீவ.நா.2536.4 
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 !ற அணி ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வாேற 

ேகாத கா% ெதாடர ஓ.� $சீவ.நா.2537.1 

 சிற அழி ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� உ4தி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெபாழி4 

ஒ2க ஏ4தி7 $சீவ.நா.2537.2 

 பற இச வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பாட7 பாகேம மறய நி�றா, $சீவ.நா.2537.3 

 பிற அணி ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ஓ, பா% 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா, $சீவ.நா.2537.4 

 ெபா� அ6 மால D-3 DFசிக !லாவி �� க $சீவ.நா.2538.1 

 மி� அ6� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ெதா*3 வி7ெபா3 விர4 ேபாவா� 

$சீவ.நா.2538.2 

 க�னிய, ஆ. ேநா9கி� த	ம� தா	 க-3 நாணி7 $சீவ.நா.2538.3 

 பி� அவ அணி4 ெச%வா, இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெபறா ஒழி4 ேபானா, 

$சீவ.நா.2538.4 

 �� உலா� நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகால �ல 

�த% �&ற	_ெப.(�&ற	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.நா.2539.1 

 வி�திய_ெப.எ�.(வி��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ8க வ @;	 

வி27ெபாA	 விள8க9 காம� $சீவ.நா.2539.2 

 ெதா� நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ64 க-டா, க- 

)ட� )ட,4 நி�றா, $சீவ.நா.2539.3 

 ஒ� ஒளி, காம வ%லி ஒ8! D� 

உதி,4த_ெப.எ�.(உதி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தா, $சீவ.நா.2539.4 

 உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) வின ெச� பFசி ஒ'ெளாளி அர�த	 ஊ*. $சீவ.நா.2540.1 

 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) கம: அ8க ேச7ப அ6வய, அல8க% தா8கி 

$சீவ.நா.2540.2 
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 வகி,ப3 மழ9க- சி�ன @, மா9 கய%_ெப.(கய%_ெப.) எதி,4தேவ ேபா% 

$சீவ.நா.2540.3 

 �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) கிழி மி�னி� 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �64 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) !ழ4 நி�றா, $சீவ.நா.2540.4 

 �னி� தல9 க-ணி ெந&றி� சிறா, �ல �ழாலி� பி%கி7 $சீவ.நா.2541.1 

 5னி&�7 பா% பிலி&றி� ேதமா வ3 இ�� ஆ8!7 

பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2541.2 

 Rனி�9 க- அர9கி ேநா9கா ஒசி4 நி�றா,க' அ�ேற $சீவ.நா.2541.3 

 கனி7 ெபாற மலி4 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க&பக7 

D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ஒ�தா, $சீவ.நா.2541.4 

 அவி, இழ )டர �%ல அல8க% அ	 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ேசார� 

$சீவ.நா.2542.1 

 தவி, ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) காம	_ெப.(காம	_ெப.) 

தா8கி� தட�ல9 கா%க' சாய $சீவ.நா.2542.2 

 இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) த பிறவி எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

இ�ன	 ஆக எ�� நி�றா, $சீவ.நா.2542.3 

 )வ,_ெப.()வ,_ெப.) ெச� ஆ8! எ2த7ப*ட கிலிக7 பாவ ஒ�தா, 

$சீவ.நா.2542.4 

 ேவ6 நா� அல8க% மால மி� இழ 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ8!	 $சீவ.நா.2543.1 

 D6�7 5தவ	 ேதா�	 !வள;	 மர;	 D�7 $சீவ.நா.2543.2 

 பா6�7 ப	 ெபா� நாக, உல!_ெப.(உல!_ெப.) இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) 

வ @:4தேத ேபா% $சீவ.நா.2543.3 

 மா6_ெப.(மா6.) மா மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அனா	 ம4த	 மய8கினாேர 

$சீவ.நா.2543.4 
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 ேகாத தா: !டயி� ந@ழ% ெகா&றவ� பதி ஆக $சீவ.நா.2544.1 

 மாதரா, �க8க' எ�A	 தாமர மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ெத' ந@,9 

$சீவ.நா.2544.2 

 காத	 நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா�க9 க.நக, 

!வள7 D�7 $சீவ.நா.2544.3 

 ேப�கி�ற ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபமழ9 

க-க' மாேதா $சீவ.நா.2544.4 

 மா4த	 மா=	 ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேம% 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@� $சீவ.நா.2545.1 

 ேத	 த ேகாதயா, த	 ெத' ம*3� வல மா&ற $சீவ.நா.2545.2 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� நகர	 எ8!	 

அணிகல ஒளியினாேல $சீவ.நா.2545.3 

 கா�4 க- கல9க7 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க&பக	 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.நா.2545.4 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெபாலிச ெப&றா, பிண அனா, ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) யா�	 $சீவ.நா.2546.1 

 க- ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபாலிச ெப&றா	 

இ�� என9 கர4 �4ந@, $சீவ.நா.2546.2 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஆ;' ெப&�_வி.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ம�Aவா� ம�ன 

எ�னா7 $சீவ.நா.2546.3 

 5- ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவலினா� ேம% D 

மழ Hவினாேர $சீவ.நா.2546.4 

 )-ண	 ேம% ெசா6வா, ெதா2 ெதா8க% வ @:7பா, $சீவ.நா.2547.1 
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 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) எ� ச4தன ந@, ஆ,4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) N	5	 

$சீவ.நா.2547.2 

 வ-ண7 ப4 எறிவா, வள ஒலி7ப ஓ�சி9 $சீவ.நா.2547.3 

 க-ணி இ*3 எறிவா, கலவ ந@, ெதளி7பா, $சீவ.நா.2547.4 

 �4 E, த.4த �க� ந	பி எ�பா, $சீவ.நா.2548.1 

 ஐ4வ அ	பி� அந8க� எ�� அய,வா, $சீவ.நா.2548.2 

 க4க� வள,�த சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) கா-மி� எ�பா, $சீவ.நா.2548.3 

 சி4தயி% களி7பா, ேச-_ெப.(ேச-_ெப.) ெந.ய க-ணா, $சீவ.நா.2548.4 

 ேதசிக �.;	_ெப.எ�.(�._வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) தி4 ப*3 

உட;	 $சீவ.நா.2549.1 

 பாச	 ஆக நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ப% மல,9 

க2ந@, $சீவ.நா.2549.2 

 �சி வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி	 ெமா� அல8க% தாழ9 $சீவ.நா.2549.3 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ% காம	_ெப.(காம	_ெப.) ெச7பி9 க-ணினா% இர7பா, 

$சீவ.நா.2549.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அற4த தாரா� வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி�ற9 $சீவ.நா.2550.1 

 க-.ேல� எ� மாம க வளெயா3 எ�பா, $சீவ.நா.2550.2 

 ஒ-ெதா. இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உ= க-3 வா:வா, $சீவ.நா.2550.3 

 ெப-.ரா�7 பிற4தா, ெப6ய, ேபாத எ�பா, $சீவ.நா.2550.4 

 ெகாழி� இர ஓத ேவலி9 !மரன7 

பய4த_ெப.எ�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந8க $சீவ.நா.2551.1 

 வி2� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) விள9கி நி�றி*ட எ�பா, $சீவ.நா.2551.2 
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 பிழி7ெபாலி ேகாத ேபா% ஆ	 ெப-.6% ெப6ய' ேநா&றா' $சீவ.நா.2551.3 

 )ழி� நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அறாத க&பி� 

)ந4தேய ஆக எ�பா, $சீவ.நா.2551.4 

 சா4 அக	_ெப.(அக	_ெப.) கிழிய மால� தட�ல ெஞ�8க7 5%லி� 

$சீவ.நா.2552.1 

 ேச,4 எ2	 ந8க மாேர தி ந8க மா,க' அ%லா, $சீவ.நா.2552.2 

 O4தM	 �ல;	 ��	 ேகாத;	 )ம4 நவா� $சீவ.நா.2552.3 

 ேபா4த அ4 ந8க மா,க' ெபா�4 ந8கமா,க' எ�பா, $சீவ.நா.2552.4 

 இட	_ெப.(இட	_ெப.) பட 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இமல,� 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- எ�A	 $சீவ.நா.2553.1 

 !ட8கயி� ெநா-3 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ப!வா, !வள9 ெகா	பி� $சீவ.நா.2553.2 

 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) எலா	 க-க' 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ஒவ,9!	 இ�றி ஏ&ப $சீவ.நா.2553.3 

 அட8க_!ைற.எ�.(அட8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா� வ�தி*3 ஆர7 

பகியி*3 ஈமி� எ�பா, $சீவ.நா.2553.4 

 �ல �த% ற4த அ�ேற �6�தா' ஆளி யான� $சீவ.நா.2554.1 

 தல நில	_ெப.(நில	_ெப.) 5ரள ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ேகா3 உ-டேத 

ேபா�� த�க� $சீவ.நா.2554.2 

 சில இட	_ெப.(இட	_ெப.) பி.�த_ெப.எ�.(பி._வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஞா�ேற ெதJவர� ெச!�த ந	பி $சீவ.நா.2554.3 

 நில=_ெப.(நில=_ெப.) உமி: !டயி� ந@ழ% F)க வய	 எ�பா, $சீவ.நா.2554.4 
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 இ4 நகர7 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) கா*.% 

இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வளளா�	 $சீவ.நா.2555.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) நிக, இ% வாணிக� இ% தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

வள,4த_ெப.எ�.(வள,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.நா.2555.2 

 க4 நிக, இ% ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) ெதாழ7 ேபா4த=	 க-டா% 

$சீவ.நா.2555.3 

 எ�ன தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

ெச�யா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) இக:4 இ7ப 

எ�பா, $சீவ.நா.2555.4 

 ெப�ழ8! திர வரக' ந@4தி7 பிணி உறிA	 $சீவ.நா.2556.1 

 தி �ய8க% இ%ல எனி% இ%ல ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஈ*ட	 

$சீவ.நா.2556.2 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) �ழ�	 ேசற% இலேரA	 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஊ,9ேக $சீவ.நா.2556.3 

 வ	 வழி வினா� உழ4 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

மாேதா $சீவ.நா.2556.4 

 நF)_ெப.(நF)_ெப.) !.�தாM	 நவ இ�� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) நி�றா% 

$சீவ.நா.2557.1 

 அFசி ஒளி�தாM	 அர-_ெப.(அர-_ெப.) இ%ல தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

உல4தா% $சீவ.நா.2557.2 

 !Fசர�தி� ேகா*3 இட;	 உ�வ, தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) மி9கா, 

$சீவ.நா.2557.3 

 அFச% இல, எ��	 அறேன களக- எ�பா, $சீவ.நா.2557.4 

 �ர% வாய E% ச8க	_ெப.(ச8க	_ெப.) �ட �'_ெப.(�'_ெப.) தாழ �க 

வி	�	 $சீவ.நா.2558.1 
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 கர வாய �� ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

கான%_ெப.(கான%_ெப.) 

ேம;	_ெப.எ�.(ேம�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

ேச,7ப�_ெப.(ேச,7ப�_ெப.) $சீவ.நா.2558.2 

 உர வாய நக, பரவ7 ேபாகி ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� எயி% 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2558.3 

 விர வாய D	 பி-. ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ேகாயி&! எ24தாேன 

$சீவ.நா.2558.4 

 அ! மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அகவ அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) ஏ8க9 

!யி%_ெப.(!யி%_ெப.) Oவ9 $சீவ.நா.2559.1 

 !!_ெப.(!!_ெப.) ெபாற உயி,9!	 ெகா3 �'_ெப.(�'_ெப.) தாழ 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ேதா*3 $சீவ.நா.2559.2 

 �!_ெப.(�!_ெப.) ெபாற உயி,9!	 ெமா� D8காவி% பட ந@9கி� 

$சீவ.நா.2559.3 

 தி! கன கழலா� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

ேச,4தாேன $சீவ.நா.2559.4 

 திற4த மணி9 கதவ	_ெப.(கதவ	_ெப.) திசக' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

மண	_ெப.(மண	_ெப.) ேத9கி $சீவ.நா.2560.1 

 மற4த_ெப.எ�.(மற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 

5கயா� ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) வல	 ெச� 

$சீவ.நா.2560.2 

 பிற4ேத� இனி7 பிறேவ� பிறவா தாய7 

ெப&ேற�_வி.�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ.) எ�� $சீவ.நா.2560.3 

 இறFசி �.ள9கி ஏ�தி9 கயா% ெதா2தாேன $சீவ.நா.2560.4 

 தி ம� மா,பின திலக�9 !டயின $சீவ.நா.2561.1 

 அமற தா8கிய_ெப.எ�.(தா8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ4தண,_ெப.(அ4தண,_ெப.) தாதய $சீவ.நா.2561.2 
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 அமற தா8கிய_ெப.எ�.(தா8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ4தண,_ெப.(அ4தண,_ெப.) தாத நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) $சீவ.நா.2561.3 

 எ6 5ர மர மல, இண அ. ெதா2	 $சீவ.நா.2561.4 

 உல!_ெப.(உல!_ெப.) உண, கட=ள உெக2 திறலின $சீவ.நா.2562.1 

 நில வி6 கதி, அணி நிக, அ� ெநறியின $சீவ.நா.2562.2 

 நிலவி6 கதி, அணி நிக, அ� ெநறிய நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

$சீவ.நா.2562.3 

 அல, ெக2 மர மல, இண அ. ெத2	 $சீவ.நா.2562.4 

 ம� அற உண,4தான மல	 அ� திகி6ய $சீவ.நா.2563.1 

 ெபாறி வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5-ணிய �த%வன 

$சீவ.நா.2563.2 

 ெபாறி வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5-ணிய �த%வ 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) $சீவ.நா.2563.3 

 நற வி6 மர மல, ந!	_ெப.எ�.(ந!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ. 

ெதா2	 $சீவ.நா.2563.4 

 ந4தா விள9!7 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ஆக என நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) ேகா. 

$சீவ.நா.2564.1 

 ெநா4தா,9 கட4தா� ெகா3�தா� பி�ன S� �H, $சீவ.நா.2564.2 

 க4 ஆ, கடா�த களி�	 ெகா.� ேத,க' S�	 $சீவ.நா.2564.3 

 ெச4தாமர ேம% நட4தா�_வி.�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) அ. 

ேச,�தினாேன $சீவ.நா.2564.4 

 வாடத மால மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால ெபா� மால ��த $சீவ.நா.2565.1 

 ந@3 ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மால நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) 

மா-ட பவழ மால $சீவ.நா.2565.2 
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 மா3 ஆ,4 இழி;	 அவி மல, ெபா&ப ஏ&றி9 $சீவ.நா.2565.3 

 Oடா,9 கட4தா� வல	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 59கா� $சீவ.நா.2565.4 

 உலம ெநFசி� ஒ*டா ம�னவ, 

ஊ,4த_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) யான $சீவ.நா.2566.1 

 வலம75 ஈ,4 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிள, க*.% ஏறி $சீவ.நா.2566.2 

 நிலமக' கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) !ழா� 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நிவ4 இ4தா� $சீவ.நா.2566.3 

 5லமக' 5கழ7 ெபா�த@, D மக'_ெப.(மக'_ெப.) 5ண,4 மாேதா $சீவ.நா.2566.4 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ&.) ண� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) ெச�தா� 

ெகா% எ�� எ24 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2567.1 

 வி�திய_ெப.எ�.(வி��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5கழினா&! வி4 

அர)_ெப.(அர)_ெப.) இய&றி_வி.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2567.2 

 ஒ�தன ந%கி� த�ன 

உழ4தன'_வி.�.(உழ_வி.+4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ'_பட,.ஒ.) 

வள,�த தா�9!� $சீவ.நா.2567.3 

 சி�திர� ேதவி7 ப*ட	 திமக� ந%கினாேன $சீவ.நா.2567.4 

 இன9 களி யான ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) உடயா� 

எ�� ஏ�த� $சீவ.நா.2568.1 

 தன9! இளயான நா*.� தா�_த&.).(தா�_த&.).) தன9! எ�� Oறி� 

$சீவ.நா.2568.2 

 சின9 களி யான ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) மகளிர� ேச,�தி ந	ப� 

$சீவ.நா.2568.3 
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 மன9! இனி உறக எ�� வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெக2 

நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஈ4தா� $சீவ.நா.2568.4 

 ஆ: கட%_ெப.(கட%_ெப.) வய� இ%லா அநிதி அர)_ெப.(அர)_ெப.) 

ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) $சீவ.நா.2569.1 

 E: மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� E*ெடா3 க-ணி 

காத%_ெப.(காத%_ெப.) $சீவ.நா.2569.2 

 ேதாழ,க*! அளி� ெதா%ல உழ4தவ, த	ம� 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2569.3 

 வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என நிதி;	 

நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ெகா37பி� தாேன $சீவ.நா.2569.4 

 வள,�த க� தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) த	ம 

வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என அளி� த8க' 

$சீவ.நா.2570.1 

 கிள9! எலா	 சிற75� ெச� ேக*டவ, 

மள_!ைற.எ�.(ம'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஐ4 ஊ, $சீவ.நா.2570.2 

 விள� உள ெகடாத வக% ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) இ�75� த-ட9 

$சீவ.நா.2570.3 

 ெகாள9 ெகா3� அயா உயி,�தா� ெகா&றவ� எ�ப அ�ேற $சீவ.நா.2570.4 

 க�தல	 ம4தி ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க	 

மக7 ேபா�� த�கண $சீவ.நா.2571.1 

 ப�திம விடா ேம% நா'_ெப.(நா'_ெப.) பட9 கல	_ெப.(கல	_ெப.) 

நவி�ற_ெப.எ�.(நவி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா�ேத, 

$சீவ.நா.2571.2 

 ம�ன ம�ன,9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) வள நிதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெச� மா� ேத, $சீவ.நா.2571.3 

 த� ந@, மிச� ெச% மா=	 தவ: மத9 களி�	 ஈ4தா� $சீவ.நா.2571.4 
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 ேகாமக� ேகால மா� ேத,9 ேகாவி4த� எ�A	 ெகா�தா, $சீவ.நா.2572.1 

 மாம&! மட8க% ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) க*.ய8 கார� எ�ற 

$சீவ.நா.2572.2 

 த@மக� உடய எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ேத,4தன� ெகா3�� 

ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) $சீவ.நா.2572.3 

 ஓவ% இ% கறவ ஒ�தா� உேலாக பால&! மாேதா $சீவ.நா.2572.4 

 ேப, இட, த�க- ந@9கி7 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 5ண ஆய ேதாழ&! 

$சீவ.நா.2573.1 

 ஓ, இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெச� ெபா�னா% 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) உ 

இய&றி_வி.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஊ	_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2573.2 

 பா, இட	_ெப.(இட	_ெப.) பரவ நா*. அவன ச6த எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.நா.2573.3 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) உட மா,ப� O�� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெச� நடாயி 

னாேன $சீவ.நா.2573.4 

 ஊ�விள யா3	 வ ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) உ�வலி சி4தி� ஏ&ப� 

$சீவ.நா.2574.1 

 தா�விள யா. ேம% நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, தக 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ஆல� $சீவ.நா.2574.2 

 ேத�விள யா3	 மால அணி4 ெபா� படீ	 ேச,�தி $சீவ.நா.2574.3 

 ஆ�விள யா3	 ஐ4 ஊ, அத� 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ஆ9கினாேன 

$சீவ.நா.2574.4 

 ெகா*டேம கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) !ளி, 

தாமர $சீவ.நா.2575.1 
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 ெமா*.� வ @8கிய ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல ெமா� 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.நா.2575.2 

 அ*3	 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அழி;	 ம மாலயா, $சீவ.நா.2575.3 

 ப*ட	 எ-ம	 பா, ெதாழ எ�தினா, $சீவ.நா.2575.4 

 பFசி E: அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) ப% வள வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.நா.2576.1 

 வFசி R- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ	5 அணி 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல $சீவ.நா.2576.2 

 விFசய� மக'_ெப.(மக'_ெப.) சீற. வ @:4தன, $சீவ.நா.2576.3 

 அ	 சி% ஓதிஅ	5 அவி: ேகாதயா, $சீவ.நா.2576.4 

 வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) இ% ஐ4தர9 ேகா. வி�தி ேம% $சீவ.நா.2577.1 

 நா. ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) ெதா�	 ந8க மா,9! 

$சீவ.நா.2577.2 

 ஆ3 சா4 அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) ஆ9கினா� 

$சீவ.நா.2577.3 

 ேகா3 வா% ஒளி9 !8!ம9 !�� அனா� $சீவ.நா.2577.4 

 ஆன �	 மத	_ெப.(மத	_ெப.) 

ஆ.ய_ெப.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா3_ெப.(கா3_ெப.) எலா	 

$சீவ.நா.2578.1 

 மான ேநா9கிய, வா� ம ஆ.ன $சீவ.நா.2578.2 

 ேவன% ம%கி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ேத, 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) $சீவ.நா.2578.3 

 பான% ம%கி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) பா% அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) 

பா�4தேவ $சீவ.நா.2578.4 
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 மா6_ெப.(மா6.) ம%கி வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெக2 ம-_ெப.(ம-_ெப.) 

மக'_ெப.(மக'_ெப.) $சீவ.நா.2579.1 

 வா6 ம%கி வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) 

இல'_!றி.வி.�.(இ%_ெப.+அ'_பட,.ஒ.) ஆயினா' $சீவ.நா.2579.2 

 ஆ6ய அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) தளி ஆ� ெந� வா,4 $சீவ.நா.2579.3 

 ஏ6 ஆயின_வி.�.(ஆ!_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட,.ப�.) எ8கK	 எ�பேவ 

$சீவ.நா.2579.4 

 ஏக ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட இ� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) 

த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) அளி $சீவ.நா.2580.1 

 மாகமா�9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) எ%ல நிழ&றலா% $சீவ.நா.2580.2 

 ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) Dமி;	 ெபா� கிள, Dமி;	 

$சீவ.நா.2580.3 

 நாக, நாக�	 நாணி ஒழி�தேவ $சீவ.நா.2580.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ேம�4 வ6 �ர% DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சிக9 

$சீவ.நா.2581.1 

 ெக-ட ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா,கN	 

ேக'வ	 $சீவ.நா.2581.2 

 உ-3 �� இடZ� இல, ேசறலா% $சீவ.நா.2581.3 

 ப-ட ஊழியி� பா, மலி உ&றேவ $சீவ.நா.2581.4 

 ெச நா3 ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) )ட, ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) தி! 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� கன கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) கா% $சீவ.நா.2582.1 

 தி நா3 ேத	 ப4தா,� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ெசJவி ெபறா ஒழி4 

$சீவ.நா.2582.2 

 ெப நா*3 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கல8க' )ம4 ேப	 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெபறாஅ $சீவ.நா.2582.3 
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 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) நா*3 அர)_ெப.(அர)_ெப.) உண8க உரேவா� 

ெகா&ற	_ெப.(ெகா&ற	_ெப.) உய,4தேத $சீவ.நா.2582.4 

 வலயவ, ��6%_ெப.(��றி%_ெப.) 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

என வாள பாய� $சீவ.நா.2583.1 

 சிலயவ, !ர	ப அ8 க- மா� இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேச7ப $சீவ.நா.2583.2 

 நில தி64 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உ�தர !=	 ஆகி9 

$சீவ.நா.2583.3 

 ெகால க.4 இவற% இ�றி9 ேகா� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) நடா�	 

அ�ேற $சீவ.நா.2583.4 

 கத	_ெப.(கத	_ெப.) கன%_ெப.(கன%_ெப.) யான ெந&றி9 க*.ய ப*டேம 

ேபா% $சீவ.நா.2584.1 

 மத	_ெப.(மத	_ெப.) கம: ேகாத அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) மனா9 கிட4 

இம�9 காம7 $சீவ.நா.2584.2 

 பத	_ெப.(பத	_ெப.) பல 

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

சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) பாவ ம&� அந8க மால $சீவ.நா.2584.3 

 வித	பட9 கதி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) விள�த விள	ப% உ&ேற� $சீவ.நா.2584.4 

 ஈ,நத- ேகாத இளயா, !ழா�திடயா' எ	 ேகா� அ. ேச,வ% எ�� 

$சீவ.நா.2585.1 

 ஆ,4த ெச4தாமர �க�தினா' அ.க' வ4 ஈ8! அக� கட உளா' 

$சீவ.நா.2585.2 

 சா,4த சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) தட மா �ல� தய% வ%ேல 

வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.நா.2585.3 
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 ேச,4 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) �. வரவி% திள9!	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

ெபா� ெசறி கழலினா� $சீவ.நா.2585.4 

 அவில ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெச� ேபா,வ 

அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) நாண அ. ஒ8கி� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2586.1 

 உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ஒJவா ஒசி;	 R)75 ஒ%கி9 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) அ. ெதா2த பி� $சீவ.நா.2586.2 

 ம= இ� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விர%_ெப.(விர%_ெப.) O7பி ஓல மரபி� 

ந@*ட_!ைற.எ�.(ந@*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2586.3 

 இரவி எ�ன விள8!	_ெப.எ�.(விள8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஒளி இறவ� ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ8! 

அ ேநா9!ேம $சீவ.நா.2586.4 

 அ.க' க-3 ஆ8! உவ4 அNக அந8கமால அ. வ @:�சி �� 

$சீவ.நா.2587.1 

 ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) ேவலா� ெகாதி� அர8கி� ந@9கி9 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) சிற வ�த பி� $சீவ.நா.2587.2 

 க. ெச� ப4தா,9 கம: மால ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க4க&!� சி�வ 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) $சீவ.நா.2587.3 

 ப. அன% கா� ப)_ெப.(ப)_ெப.) மணிக' ேவ�4 

ஓ8!	_ெப.எ�.(ஓ8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப	 ெபா� 

ெசறிகழலினா� $சீவ.நா.2587.4 

 எ�ன நாN	 அர&ற7 ெபாறா� வி37ப7 ேபாகி இன மழக' ெமா�� 

$சீவ.நா.2588.1 

 அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) F)	 அ.9 !.லிA' அ�றி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நாடக�தின� 

$சீவ.நா.2588.2 
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 �னி ந	பி உ= த@*.� ெதா8க% ேவ�4 ெதா2 ஆ&ற 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) $சீவ.நா.2588.3 

 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ம�ன மதி ேதா� !டயா� மகளி,_ெப.) 

காம	_ெப.(காம	_ெப.) மற� ஒழிதிேயா $சீவ.நா.2588.4 

 க-க' Fசா கதி, ��தேம காM	 க ஆ, வள கழMமா% $சீவ.நா.2589.1 

 ப- ெகா' ெசா%லா, மாம ந@8கி7 ப	 ெபா� ேபா,�த படா �லகN	 

$சீவ.நா.2589.2 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) ெகா' ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 

ந-பி�மய வய9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) உட� அறயேவா 

$சீவ.நா.2589.3 

 ெப-க' ஆவி வி3� ஒழிபேவா ெப6ேயா, ந-5 அட4தா, ெபய,பேவா 

$சீவ.நா.2589.4 

 அற� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ஆ� உல!_ெப.(உல!_ெப.) 

அளி9!	_வி.எ�.(அளி_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மால 

அணி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட7 $சீவ.நா.2590.1 

 5ற� நிழலி� அயேலேனா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) 5%லா 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) 

ெபாழி;	_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) $சீவ.நா.2590.2 

 மற� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மத யானயா� 

வ4த_ெப.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

வாமேலக $சீவ.நா.2590.3 

 திற� அழியாம இ�ேன வி3� அNக ேத, ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) 

ேவ4தேன $சீவ.நா.2590.4 

 5'N	 யா2	 !ழM	 ஏ8க7 5ன4 வ%லா� நின4 

இய&றிய_ெப.எ�.(இய&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2591.1 
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 ப'ளி� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� பட அமளி ேம% மழல மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

யா: தா�_த&.).(தா�_த&.).) ெவௗவி9 $சீவ.நா.2591.2 

 ெகா'N	_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ெசா% அல8கார7 D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ெகா.ய7 

5%லி மணி9 !வ*.ன $சீவ.நா.2591.3 

 எ'ளி வ @8கி� திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ேம% !ழ வி% 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ4தாேன $சீவ.நா.2591.4 

 அ8 க ேச7ப9 !!_ெப.(!!_ெப.) 

இர8க_!ைற.எ�.(இர8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அல8க% அ	 

D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ய% 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2592.1 

 ம8க ந%லா, பவழ அ	மி அர�த சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) மல, ெப� மால 

$சீவ.நா.2592.2 

 ெபா8! Hம9 ெகா2 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 5க 564த பFச�க 

வாச�	 $சீவ.நா.2592.3 

 த8! தாம மா,பினா&!	 தயலா*!	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏ4தினாேர 

$சீவ.நா.2592.4 

 அN	 ஆ� எ�ன அந8கமால அ.�தி ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அ�ேறா 

என� $சீவ.நா.2593.1 

 ெதளலா� ெச%வ9 களி மய9கி� நா% திச9!	 எ� 

அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) அள9கிய 

கதி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.நா.2593.2 

 மளி� ெசா�னா� மற7ேபேனா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) நி�ன 

எ�ன மகி: ஐ8 கண $சீவ.நா.2593.3 

 உN	 �� ஆ, �கி: �லயினா' உ'ள� உவக ேதா&றினாேள 

$சீவ.நா.2593.4 
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 ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) �க அர8கி� ேம% 

�64 ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5வ9 கக' 

$சீவ.நா.2594.1 

 ெநறியி� வ*.� ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உ- 

க- ெச��	 வ4	 பிற:4	 ஆட7 $சீவ.நா.2594.2 

 ெபாறி ெகா' DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ேமகலகN	 

5ண,4த_ெப.எ�.(5ண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ�னிய8க' 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

$சீவ.நா.2594.3 

 அறி;	_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ	_பட,.ஒ.) நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) 

க-டா� ப4தா, அல,4 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) !ழ4தேத 

$சீவ.நா.2594.4 

 நா% ம7பி� மத யான நறிய ப4தாமர மட4தய� $சீவ.நா.2595.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மத,7ப� திள� ஆ8! 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) திவி� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) கவ,4த_ெப.எ�.(கவ,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� 

$சீவ.நா.2595.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) மத,�த ஒளி ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க-ணா, பரவ 

இJவா� ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.நா.2595.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அக�	 நில�	 இ%லா வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) 

மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) மணி7 Dணினா� $சீவ.நா.2595.4 

 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) மீ இற�த% 

ெச%லா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச%_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) இச �ழ=	 யா2	 $சீவ.நா.2596.1 

 இர8! த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) !ழM	 ஏ8க9 கி-கிணி 

சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ஆ,7ப7 $சீவ.நா.2596.2 
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 பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- ெசJவா�� ேதசிக7 பாவ ேகால 

$சீவ.நா.2596.3 

 அர8கி� ேம% ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) கா*. அரசன 

மகி:வி�தாேள $சீவ.நா.2596.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) பட ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) த	ம9 காதலி� வி3�9 

காம� $சீவ.நா.2597.1 

 ெதா3�த ேகா% மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) த8க� Hமல,9 

ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனாள $சீவ.நா.2597.2 

 வ.�த இ� அமி,தி� ஆர7 பகலி� மழ9 க- ெசJவா� $சீவ.நா.2597.3 

 .� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உ-ண� 

H8!	_ெப.எ�.(H8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தளி, ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அ�ேற $சீவ.நா.2597.4 

 இளம அ	 கழனி� சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) ஏ, உ2 எ6 ெபா� 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) $சீவ.நா.2598.1 

 வள �ய8!_ஏவ.(�ய8!_வி.) உவ ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) ேபா� வன75_ெப.(வன75_ெப.) 

வி�தி9 $சீவ.நா.2598.2 

 கிள நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) இச;	 O�	 ேக:� எ24 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம $சீவ.நா.2598.3 

 விள பய�_ெப.(பய�_ெப.) இனிதி� �� வ @ண ேவ4 உற;	 மாேதா 

$சீவ.நா.2598.4 

 ந@, ஏ4தி ெந�	 மித4 நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) வா�7 பி%கி அழ% வி	மி7 

$சீவ.�.2599.1 

 ேபா, ஏ4தி7 D அணி4 5ல= 

நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 5க: ேவேலா� 

$சீவ.�.2599.2 
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 கா, ஏ4 இ. �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) ஆ,7ப7 கா� ெபா� கல� சி4தி7 

$சீவ.�.2599.3 

 பா, ஏ4தி� ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) ப*டதா	 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) பக,வேத 

$சீவ.�.2599.4 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) பா% )ட, வில9கி ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) ேபா:4 

வி)	5 ஏ4தி $சீவ.�.2600.1 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) பா% திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) ஆ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

D� ஆ8! மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம%கி7 $சீவ.�.2600.2 

 ப- பா% வ6வ-3	 ேதA	 பா3	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) பி-. 

$சீவ.�.2600.3 

 எ- பா% இக4 உய,4தா&! இச4த ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) இய�றேத 

$சீவ.�.2600.4 

 அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) கல	_ெப.(கல	_ெப.) கழ@இ9 கன ஆ,4த 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாள $சீவ.�.2601.1 

 ம3வி% மத,� உணரா வாழ� த-.% பல F)	 $சீவ.�.2601.2 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ந@,9 கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) E: நியம	 ேச,�தி 

விழ= அய,4 $சீவ.�.2601.3 

 வ. ந@, ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க-ணா, O�	 பா*3	 வ!�தாேர 

$சீவ.�.2601.4 

 அ%லி_ெப.(அ%லி_ெப.) அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) பத�	 அட!	 கா;	 

!ள ெந%M	 $சீவ.�.2602.1 

 ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெகா2	 பழA	 கிழ8!	 த4 நவ த@,�தா,9! 

$சீவ.�.2602.2 

 இ%லேய க	மா� எ�� இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அவ,9! ஈ4தா' $சீவ.�.2602.3 
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 வி%ேலா� ெபமா*. விள8! ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- விசயேய 

$சீவ.�.2602.4 

 தனிேய ய, உழ4 தா:4 வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

)3 கா*3' $சீவ.�.2603.1 

 இனியா' இட, ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஏம	_ெப.(ஏம	_ெப.) ேச,�தி உய9 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2603.2 

 கனியா, ெமாழியா*!	 மயி&!	 காம,_ெப.(காம,_ெப.) பதி 

ந%கி_வி.எ�.(ந%!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2603.3 

 �னியா தா�_த&.).(தா�_த&.).) காண ெமா� ெகா' மாட� எ2வி�தா' 

$சீவ.�.2603.4 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ8! ஐ4S&� ஐவ,9! 

அள4 ஆ� பா% $சீவ.�.2604.1 

 வ-ண� )வ அ�த	 வக நாN	 ேகாவி4த� $சீவ.�.2604.2 

 ெவ-ெண� உ9கி ெந� ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) ஆக� ெசா64 ஊ*ட7 

$சீவ.�.2604.3 

 ப-ணி7 ப6= அக�றா' ப4தா, ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) பய4தாேள 

$சீவ.�.2604.4 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஆ, 5ன ேகாத )ந4த ேச,4 ெதா2தாள7 $சீவ.�.2605.1 

 ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) ஆ, ெபF_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) சி�வ,_ெப.(சி�வ,_ெப.) 

பய4த@, வ	மி� என7 5%லி $சீவ.�.2605.2 

 நா3 ஆ, 5கழாள நாண ெமாழிக' பல Oறி9 $சீவ.�.2605.3 

 ேகாடா9 ! !ல�த விள9கி*டாள விள9கினா' $சீவ.�.2605.4 

 மற ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உர7பன ேபா% மல,4 ந@-3 ெசவி வா� வ� 

$சீவ.�.2606.1 
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 உறகி�ற ஓ3 அ69 க- உவ9 ெகா	பி� எ-ம	 $சீவ.�.2606.2 

 இறவி அ. பணிய எ3�7 5%லி உல!_ெப.(உல!_ெப.) ஆN	 $சீவ.�.2606.3 

 சி�வ,7 பய4 இறவ� ெதளிவ @, எ�றா' தி அ�னா' $சீவ.�.2606.4 

 ெபா8!	 மணி�. ேம% ெபாலி4 எ- ேகாத� ெதாக ஆகி9 $சீவ.�.2607.1 

 க8!%_ெப.(க8!%_ெப.) கன=_ெப.(கன=_ெப.) அக�ேத க-K' 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ4த@, ந@, 

$சீவ.�.2607.2 

 எ8!	 பி6ய&ப,ீ எ�� க-க' மல,4 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

$சீவ.�.2607.3 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) உ- ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) ப4தா,9 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) இ8ேக 

வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா' $சீவ.�.2607.4 

 சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) நட7ப ேபா% ேச,4 D� H�7 பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) 

வா:�த� $சீவ.�.2608.1 

 த8கா வி7பி� த	 ெபமா� பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) �. த@*. 

$சீவ.�.2608.2 

 எ8ேகா பணி எ�னா அFசா ந38கா இவி% க- $சீவ.�.2608.3 

 ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இ3 தவிசி% இ4தா� 

ேபா, ஏ� அனயாேன $சீவ.�.2608.4 

 ெகா&றவி மகன ேநா9கி9 Oறின' எ�ப R	_தி6.(R	_��.ஒ.) ேகா9! 

$சீவ.�.2609.1 

 உ&றத7 பிற,க' Oற உண,4தன ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

நாA	 $சீவ.�.2609.2 

 இ&� என உர7ப9 ேக-ேமா இல8! D- அல8க% மா,பி� $சீவ.�.2609.3 

 ெச&றவ,� ெச!�த வ ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) சீவக சாமி எ�றா' 

$சீவ.�.2609.4 
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 நாக�தா% வி28க7 ப*ட நக மதி9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) ேபால7 

$சீவ.�.2610.1 

 ேபாக�தா% வி28க7 ப*37 5ற7படா� 5�ெசா% நாணா� $சீவ.�.2610.2 

 ஆக�தா� அம�ச, R-S% ேதா*.யா% அ2�தி 

ெவ%M	_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+உ	_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2610.3 

 பாக,9!	 ெதாட9க நி%லா7 பக3_ெப.(பக3_ெப.) ேபா% ெபா8கியி*டா� 

$சீவ.�.2610.4 

 R-மதி ேபா�� ேதா�றா RKகிய R)7பினா, த	 $சீவ.�.2611.1 

 க-வல7 ப*ட ேபா:ேத க3 நவ அரேவா3 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2611.2 

 ெப-மய7 ெப-ம எ�னா, ேப, உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) உடய ந@ரா, 

$சீவ.�.2611.3 

 அ-ணல� ெத*ட% 

ேத&றா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ேத&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) அம�ச	 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) வி*டா, $சீவ.�.2611.4 

 க% சிற அழி� ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) கட&! அவா� ஆ8!9 க&ேறா, 

$சீவ.�.2612.1 

 ெசா% சிற அழி� ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ண �ல ற�த% ெச%லா� 

$சீவ.�.2612.2 

 வி% சிற ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபாM	 

5வ� விள8! ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க- $சீவ.�.2612.3 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) சிற7 ப*3 

நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நகர�	 

காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) வி*டா� $சீவ.�.2612.4 

 பிளி�வா, �ரச�தான7 ெபமக� பிழ75 நா.9 $சீவ.�.2613.1 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ெம�� உமிழ7 ப*ட கவழ	 ேபா% தக,4 நி%லா 

$சீவ.�.2613.2 
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 ஒளி� ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) உட4த பி� ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) ஆனா� 

$சீவ.�.2613.3 

 ெவளி� �� வி�தி7 பி�ன வ�சிர	 விள�தலாேமா $சீவ.�.2613.4 

 வன கல9 !யவ� நாணி� ம�னர அ�� �&றி9 $சீவ.�.2614.1 

 கன !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) உமி� ஆ,7ப9 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) 

நி�ன ேவ-._வி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2614.2 

 வின மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ெபாறியி% எ�ன7 ேபா9கி வி-_ெப.(வி-_ெப.) 

வி	ப7 59கா� $சீவ.�.2614.3 

 5ன �. ேவ4த ேபாவ% ேபா&�_ஏவ.(ேபா&�_வி.) என 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:4தா� 

$சீவ.�.2614.4 

 சீத ந@, ெதளி�� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� தி4 சா4 ஆ&றி த	மா% 

$சீவ.�.2615.1 

 மாதரா, பல	 வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வள,4 எ2 

சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) ேபால7 $சீவ.�.2615.2 

 ேபாெதா3 கல8க' ேசார எ24 ெபா� 

ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,ப� $சீவ.�.2615.3 

 யா என9! அ.க' ��ேன அளிய எ�ன� 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2615.4 

 பிற4 நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா:நா' இ�ண எ�ப 

ஒ��	 $சீவ.�.2616.1 

 அறி4தில	 வா:	 எ�A	 அவாவிA' அ24 கி�றா	 $சீவ.�.2616.2 

 கற4 O&� உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஞா�� க- 5த� இர8கி� அ%லா% $சீவ.�.2616.3 
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 இற4த_ெப.எ�.(இற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) யாவ, 

மீ*பா, இ&� என7 ெபய,9கலாேமா $சீவ.�.2616.4 

 )ம� தயி, ேவ�4த ேசா&றி� �� இனி ஆக ந	ம $சீவ.�.2617.1 

 அம�த நா'_ெப.(நா'_ெப.) எ�A	 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) வி28க7 ப*3 

அ�ன அ8க- $சீவ.�.2617.2 

 இம�த க- விழி�த% அ�றி இற4 பா3 எ� கி�றா	 $சீவ.�.2617.3 

 உம�ழி� ெசாறிய7 ெப&றா	 ஊதிய	 ெப6	 ெப&றா	 $சீவ.�.2617.4 

 க3வளி 5ட9க7 ப*ட கண மழ9 !ழா�தி� நா�	 $சீவ.�.2618.1 

 வி3_ஏவ.(வி3_வி.) வின 5ட9க7 பாறி வ @&� வ @&� 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) அ%லா% $சீவ.�.2618.2 

 உட� உற பழ9க	 இ%ல ஒழி மதிய�த காத%_ெப.(காத%_ெப.) $சீவ.�.2618.3 

 வ3 உட� எ�� பி�A	 மா ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ேதவி 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2618.4 

 �4 அனய H ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) �&� இழயா, 

ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) $சீவ.�.2619.1 

 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இளம9 க' உ-3 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெத6த% இ�றி9 $சீவ.�.2619.2 

 க4_ெப.அ.(கைம_ெப.) தலக' ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தலக' ஆ�9 

கழி;	_ெப.எ�.(கழி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ��ேன $சீவ.�.2619.3 

 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ�	 தான�	 ஆ&�மிேன க-], 

$சீவ.�.2619.4 

 உட&�	 பிணி� த@ உட	பி� உயி, ெப�தி*3 $சீவ.�.2620.1 

 அ3� உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) ெந� ஆக ஆ&ற%_ெப.(ஆ&ற%_ெப.) வ 

ஆக9 $சீவ.�.2620.2 

 !.� உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) O&ற	 

!.% பி6யா ��ேன $சீவ.�.2620.3 
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 ெகா3� உ-மி� க-], !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) 56மி� க-], 

$சீவ.�.2620.4 

 உழ4தாM	 5� அ�) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ*3 ஊ,த% 

ேத&றா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ேத&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2621.1 

 இழ4தா, பலரா% இ3	ப ந@, யா&�' $சீவ.�.2621.2 

 அ24மா% அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ப-. அ�) இறா ��ேன 

$சீவ.�.2621.3 

 ெகா2F_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) சீல	 Oலியா9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஊ,மி� பாகீ, 

$சீவ.�.2621.4 

 பிற4தவ,க' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) அவா7 ெப6ய, ஆகி� $சீவ.�.2622.1 

 ற4 5க: ேவ-டா, ஓ, &� அவி2	 ஈயா, $சீவ.�.2622.2 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) க6 ேச�� எ�ப யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) 

அறியாேர% $சீவ.�.2622.3 

 ெவ�	_ெப.அ.(ெவ�	_ெப.அ.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) அ அ	மா 

வி3�தி3மி� எ�றா' $சீவ.�.2622.4 

 �%ல �க ெசா64தா% ேபா�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பா% 

அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) மகளி,_ெப.) 

ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2623.1 

 ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) கனயா% நா'வா;	 ெபா� கல� நய4 

உ-டா,க' $சீவ.�.2623.2 

 அ%ல% அடய அட! இ3மி� ஓ*3 அக� எ�� அயி%வா,9 க-3	 

$சீவ.�.2623.3 

 ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) நமர8கா' நினய�மி� ெச�தவேம நினமி� 

க-], $சீவ.�.2623.4 

 அ	 ெபா� கல� அ3பா% அம,4 உ-ணா அ6வ அ4ேதா $சீவ.�.2624.1 



741 

 

 ெவ	பி7 பசி நலிய_!ைற.எ�.(நலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெவJ வினயி� 

ேவறா� ஓ, அக% க ஏ4தி9 $சீவ.�.2624.2 

 ெகா	பி� ெகாள ஒசி4 பி�ச என9 

Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி&பா' க-3 $சீவ.�.2624.3 

 ந	ப�மி� ெச%வ நமர8கா' ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அறேம நினமி� 

க-], $சீவ.�.2624.4 

 வ-ண� கி% உ37பி� வா� வி*3 அ2வ ேபா% வ4	 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.�.2625.1 

 ந-ணா� சி� Oற பாக��_ெப.(பாக	_ெப.+அ��_சா6.) ஓ, க 

பாக��_ெப.(பாக	_ெப.+அ��_சா6.) உ3� நாN	 $சீவ.�.2625.2 

 அ-ண4 அட! உUஇ அ4ேதா வினேய எ�� அ2வா' க-3	 

$சீவ.�.2625.3 

 ந-ண�மி� ெச%வ நமர8கா' ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அறேம நினமி� 

க-], $சீவ.�.2625.4 

 ம திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா, 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ேம% வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம%லிக 

ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) மால E.9 $சீவ.�.2626.1 

 க திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ஏ4தி9 காம� ேபா% கா6கயா, மள� ெச�றா, 

$சீவ.�.2626.2 

 ஐ திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) க-ட	 !ர7ப ஓ, 

த-3_ெப.(த-�_ெப.) ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அறிவி� த'ளி $சீவ.�.2626.3 

 ெந� திர-டா% ேபா% உமி:4 

நி&!	_ெப.எ�.(நி%_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

இளமேயா நிலயாேத கா- $சீவ.�.2626.4 
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 எ�றM	 )ந4த ெசா%M	 இறவிதா� 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஐயா $சீவ.�.2627.1 

 ந��	 அஃ ஆக அ�ேற 

ஆயிA	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.+உ	_சா6.) ஆக யாA	 

$சீவ.�.2627.2 

 ஒ�றின� ற7ப% எ�ன ஓ' எ6 

தவ:4த_ெப.எ�.(தவ:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ-ெண�9 

$சீவ.�.2627.3 

 !�� ேபா% யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) இ�றி9 !ழ4 ெம�	 மற4 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2627.4 

 ஓ, உயி, ஒழி� இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) ேபாவ 

ேபா% $சீவ.�.2628.1 

 ஆ6ய� ஒழிய_!ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ8! ஒளவ 

மா,க'தா	 $சீவ.�.2628.2 

 சீ6ய றெவா3 சிவிக ஏறினா, $சீவ.�.2628.3 

 மா6யி� மட4தமா, க-க' வா,4தேவ $சீவ.�.2628.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ெபாறி� ேம% ேபாய 

நாளிA	 $சீவ.�.2629.1 

 5�ம உ&� அ2!ர% மய8கி7 D7 ப64 $சீவ.�.2629.2 

 இ4 நக, கா% ெபா கடலி� எ8கK	 $சீவ.�.2629.3 

 ம�னனி% ஆ!ல	 மய8கி&� எ�பேவ $சீவ.�.2629.4 

 அ2 பி� அணி நக, ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) $சீவ.�.2630.1 

 ெதா2 த! சிவிகக' Eழ7 ேபாய பி� $சீவ.�.2630.2 

 இ2 அம எ6 )ட, விள9! இ*ட அ�னவ' $சீவ.�.2630.3 
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 ப2 இ% சீ,7 ப	ம த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) ந-ணினா' 

$சீவ.�.2630.4 

 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ9 ெகா.9 !ழா	 

Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ%லி_ெப.(அ%லி_ெப.) ேபா% 

$சீவ.�.2631.1 

 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) அற	_ெப.(அற	_ெப.) பக,=ழி இழி4 க ெதா2 

$சீவ.�.2631.2 

 ஒ8! எம உய9 ெகா-மி� அ.க' எ�றா' $சீவ.�.2631.3 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) ெந34_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) க-ணி எ�பேவ $சீவ.�.2631.4 

 ஆ, அழ% �ள6 அ�ன அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

அ6 தான	 $சீவ.�.2632.1 

 சீ, ெக2 நில� வி�தி� சீல ந@, ெகா37பி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.�.2632.2 

 பா, ெக2 நில�' நாறி7 ப% 5க: 

ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) பி�னா% $சீவ.�.2632.3 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெக2 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) 

தயலா� விள9!	 எ�றா' $சீவ.�.2632.4 

 அற=ர பி�ன9 ேக*3	 அ.க' ம&� 

எம9!_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+9!_ெகா.ேவ.) வ%ேல $சீவ.�.2633.1 

 ற= த4 அNக எ�ன� H நக, இழ� ேமலா% $சீவ.�.2633.2 

 நற வி6 தாம	 நா&றி வானக	 விதானி� ஆ�4 $சீவ.�.2633.3 

 திறவிதி� தவி) Hப	 தி� )ட, விள9! இ*டாேர $சீவ.�.2633.4 

 பாலினா% சீற. க2வி7 ப4கி% $சீவ.�.2634.1 

 Sலினா% இய�றன Rனி�த ெவ-மய $சீவ.�.2634.2 

 காலன9 க- 5த� ஆ8! ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல $சீவ.�.2634.3 
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 ேம% வளா� வ @9கினா, விதியி� எ�பேவ $சீவ.�.2634.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா	 மால;	 கலA	 சி45 $சீவ.�.2635.1 

 பா% நிலா9 கதி, அன அ	 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ப4கி% $சீவ.�.2635.2 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) உலா�� தட �ல �&ற	_ெப.(�&ற	_ெப.) E:4 

அேரா $சீவ.�.2635.3 

 ேவனிலா� வெநறி ெவ-�' வி�தினா, $சீவ.�.2635.4 

 ��A5 கீ:� திச ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ெமா�	மல, $சீவ.�.2636.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நிற� தவிசி� ேம% 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந8கமா, $சீவ.�.2636.2 

 இ� மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) உ!9கிய 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாகய $சீவ.�.2636.3 

 ப� மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) !ழா	 ஒ�தா, பாவ மா,கேள $சீவ.�.2636.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இய% சீ75 இட� சிவ9!	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) $சீவ.�.2637.1 

 அணி இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) O4தல ஒளவ மா,க'தா	 $சீவ.�.2637.2 

 பணி= இல, 

பறி�தன,_வி.�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ,_பட,.ப�.) பரம� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) S% $சீவ.�.2637.3 

 ணி ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) சி4தியா� ற�த% ேமயினா, $சீவ.�.2637.4 

 க�னிய, ஆயிர, கா� ெபா� ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா, $சீவ.�.2638.1 

 ெபா� இய% படலிக ஏ4தி7 ெபா�மயி, $சீவ.�.2638.2 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) படாமேய அட9கி ந8கமா, 

$சீவ.�.2638.3 
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 ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) 

உ!�த_ெப.எ�.(உ!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

மயிலி� ேதா�றினா, $சீவ.�.2638.4 

 ெபா� !ட	 தி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபாழிய7 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா% $சீவ.�.2639.1 

 எ&5 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) எ- இலா9 !ண8களா� நிற� $சீவ.�.2639.2 

 உ&� உட� உயி,9! அ' 

பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஓ	பினா, $சீவ.�.2639.3 

 �&� உட� உண,4தவ� அ�த	 ��னினா, $சீவ.�.2639.4 

 5க:4 உர மகி:�சி;	 ெபா&5 இ% ப% சன	 $சீவ.�.2640.1 

 இக:4 உர9! இர9க�	 இ�றி அ8க S% $சீவ.�.2640.2 

 அக:4 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ெபாதி4த ெநFசினா, 

$சீவ.�.2640.3 

 திக:4 எ6 விள9! என� திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) ஆயினா, $சீவ.�.2640.4 

 அல மணி9 கவ6 மா� ேத, அ3 களி யான பா�மா $சீவ.�.2641.1 

 நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெநளி கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ	 தான நிர4 D� )ம7ப 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.�.2641.2 

 சில மல, தாA	 ஏ4தி� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

சீ, ெபக வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2641.3 

 இல மல,7 பFசி7 பாத� எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) �. த@*.னாேன 

$சீவ.�.2641.4 

 க.யவ ��5 ெச�ேத� க-ணினா% காண� சி% நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

$சீவ.�.2642.1 
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 அ.க' இ4 நக6� உ'ேள உறக என அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) Oற 

$சீவ.�.2642.2 

 �. ெக2 ம�ன&! ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ம� ெமாழி ெகாடா ேதவி 

$சீவ.�.2642.3 

 ப.ம	 ேபா�� இ7ப ேநா9கி7 ப	ம தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

ெசா%லினாேள $சீவ.�.2642.4 

 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) அ%ல ந@;	 காவல நின9! யா�	 $சீவ.�.2643.1 

 ஏதில	 எ�� க-டா� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ந8க எ�ன� $சீவ.�.2643.2 

 தா அல, தாம மா,ப� உ6ம;	 தாA	 மாேதா $சீவ.�.2643.3 

 ேபா அவி: க-ணி ஈ,�7 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) வர7 5ல	பினாேன 

$சீவ.�.2643.4 

 ஏதில� ஆயினாM	 இறவ, த	 அற�த ேநா9க9 $சீவ.�.2644.1 

 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) அ.க' எ�ன9 க- கனி4 உகி9 

கா)_ெப.(கா)_ெப.) இ% $சீவ.�.2644.2 

 மா தவ மகளி,_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) மா 

ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) ேதவியார $சீவ.�.2644.3 

 ஏத	 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ%ல ந	பி9! இ� உர ெகா3மி� எ�றா, 

$சீவ.�.2644.4 

 திர வள, இ7பி ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) திமணி 

ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,பி� $சீவ.�.2645.1 

 வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வள, சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) ஆ,4த 

வர9 !�� அனய தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

$சீவ.�.2645.2 

 விர வள, ேகாத ேவேலா� 

ேவ-.ய_ெப.எ�.(ேவ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ-.ேன	 எ�� 

$சீவ.�.2645.3 
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 உர விள� உர7ப9 காள உ'ளக	 !ளி,4 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2645.4 

 அ.கேளா ற9க ஒ��	 உ&றவ, யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) அ%ல, 

$சீவ.�.2646.1 

 )3 ய, எ�க- ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ.) )ந4த 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ஒளவ அ%ல $சீவ.�.2646.2 

 ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) 

ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ.) ெகா.யேயா 

ெகா.ய_ெப.அ.(ெகா.ய_ெப.அ.) எ�னா $சீவ.�.2646.3 

 இட, உ&� ஓ, சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) �� 

இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) அ2கி�ற ஒ�தா� $சீவ.�.2646.4 

 ெச�றேதா ெச%க_விய8.வி.�.(ெச%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) இ7பா% 

திமக' அனய ந8க $சீவ.�.2647.1 

 இ�� இவ'_பதி.ெப.(இ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ற7ப 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

அர)_ெப.(அர)_ெப.) உவ4 இ7ேப� ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2647.2 

 எ�� என9! ஒழி;	 அ	மா பழி என இல8! ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

$சீவ.�.2647.3 

 !�� அனா� !ளி,7ப9 Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 59! அNக எ�றா� $சீவ.�.2647.4 

 ப4 அ*ட விரலினா, த	 படா�ல கிழி�த ப4தா, $சீவ.�.2648.1 

 ந4த*ட� த�ன ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ந8கயா, அ.க' ெசா�னா,_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) 

$சீவ.�.2648.2 

 ெநா4தி*3 �னிய ேவ-டா ற4தில	 R	ம எ�ன9 $சீவ.�.2648.3 
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 க4 அ*ட திணி தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதாளா� க&பக	 

மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ஒ�தா� $சீவ.�.2648.4 

 ற4த இ4 ந8கமா, த	 H மல, அனய பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) $சீவ.�.2649.1 

 உற4த எ� ெச�னி7 ேபாதி� மிசய எ�� 

ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ�தி9 $சீவ.�.2649.2 

 கற4த பா% அனய க4தி9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அ3� உவ7 ப	 D- 

$சீவ.�.2649.3 

 பிற8! தா,_ெப.(தா,_ெப.) மா,ப� ேபா4 ெப மண9 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 59கா� $சீவ.�.2649.4 

 வ. நிர ெந.ய க-ணா, மாமிமா, வி37ப ஏகி9 $சீவ.�.2650.1 

 க. நிர சிவிக ஏறி9 கதி, மணி9 !ட பி� 

ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2650.2 

 உட திர7 பரவ அ�ன ஒளி� ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) 

கா7ப9 $சீவ.�.2650.3 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) நிர9 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 59கா, !8!ம9 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனாேர $சீவ.�.2650.4 

 �2 உல!_ெப.(உல!_ெப.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ஏ�	 �6 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) தான ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.�.2651.1 

 ெதா2 த! ெபமா*. Hமணி7 பாவ அ�னா' $சீவ.�.2651.2 

 ெபாழி த மழ ெமா9!' ேபாக	 வி*3 ஆச 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2651.3 

 வழி வ தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வகின' 

ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) அ�னா' $சீவ.�.2651.4 

 உட திர ��த	_ெப.(��த	_ெப.) சி4த ஓசனி9கி�ற 

அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) $சீவ.�.2652.1 



749 

 

 பட, கதி,� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ஆக7 பர4வா� 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�னா $சீவ.�.2652.2 

 அட, பிணி அவி2	 ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) அல கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

கான%_ெப.(கான%_ெப.) ேச,7ப�_ெப.(ேச,7ப�_ெப.) $சீவ.�.2652.3 

 !ட ெக2 ேவ4த&! இ7பா% உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

Oற% உ&ேற� $சீவ.�.2652.4 

 றவி� பா% பட,த%_ெதா.ெப.(பட,_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) அFசி� ெதா� ஒளி 

��� தாம	 $சீவ.�.2653.1 

 உறகி�ற உவ9 ேகால� சிகழிக மகளி,_ெப.) இ�ப� $சீவ.�.2653.2 

 இறவன மகி:�சி_ெப.(மகி:�சி_ெப.) ெச� மய9!வா� அம�ச, 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2653.3 

 நிறய ந@, வாவி சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) கல4 உட� D6�தாேர $சீவ.�.2653.4 

 ந@, அணி மாட வாவி ேந,	 5ண நிற� ந@' ந@,7 $சீவ.�.2654.1 

 ேபா, அணி மால சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) 5ன மணி� சிவிறி )-ண	 

$சீவ.�.2654.2 

 வா, அணி �லயினா,9!	 ம�ன,9!	 வ!� வாவி $சீவ.�.2654.3 

 ஏ, அணி ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ4 ந@, 

இறவ க-3 அNக எ�றா, $சீவ.�.2654.4 

 கணமல அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ம8க க*.ய8கார� ஆக7 $சீவ.�.2655.1 

 பண �ல மகளி,_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) பவி�திர� படய ஆக 

$சீவ.�.2655.2 

 இண மல, மால )-ண	 எ6 மணி� சிவிறி ஏ4தி7 $சீவ.�.2655.3 

 5ண 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) த2வி� Hந@,7 ேபா,� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) 

ெதாட8கினாேர $சீவ.�.2655.4 

 Hமல, மால வாளா� )	5_ெப.()	5_ெப.) எழ7 5ட�	 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேசா, $சீவ.�.2656.1 
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 தாமர� சத8க மால ச9கர	_ெப.(ச9கர	_ெப.) எ�ன வ @:�	 $சீவ.�.2656.2 

 காம கணய	 ஆக9 க-ணிக' ஒ2க வி*3	 $சீவ.�.2656.3 

 ேதாமர	 ஆக� ெதா8க% சித�5 மய8கினாேர $சீவ.�.2656.4 

 அர9! ந@,� சிவிறி ஏ4தி ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) தார ெச%ல7 $சீவ.�.2657.1 

 பர7பினா' பாவ த�த ப4 ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) மகளி,_ெப.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.�.2657.2 

 த69கில, ஆகி� தா:4 தட �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) !ளி9!	 மி� ேபா% 

$சீவ.�.2657.3 

 ெச9கிய ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- ேச7ப� சீத ந@, �:கினாேர 

$சீவ.�.2657.4 

 தானக மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) ஏறி� தயலா, த	ப7 பா�வா, $சீவ.�.2658.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அக� இழி;	 ேதாக மட மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) 

!ழா8க' ஒ�தா, $சீவ.�.2658.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) இ6ய� 

ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) ந@, !ளி� எ2	 திவி� அ�னா, $சீவ.�.2658.3 

 பா% மிச� ெசா6;	 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) பனி9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

�ள�த ஒ�தா, $சீவ.�.2658.4 

 க-ணி ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எறிய_!ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அFசி9 கா% தள,4 அச4 

ேசா,வா, $சீவ.�.2659.1 

 )-ண�	 சா4	 வ @ழ� ெதா2தன, இர4 நி&பா, $சீவ.�.2659.2 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மல, மால ஓ�ச ஒசி4 க- பிறழ ஒ%கி 

$சீவ.�.2659.3 

 ெவ-ெணயி� !ழ4 நி&பா, ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) கணா, ஆயினாேர 

$சீவ.�.2659.4 

 O4தல ஒக ஏ4தி9 !8!ம� தார பாய7 $சீவ.�.2660.1 
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 D4கி% ஒக ஏ4தி7 5!	 இட	_ெப.(இட	_ெப.) கா-ட% ெச%லா, 

$சீவ.�.2660.2 

 ேவ4தன� சர- எ�� எ�த_!ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வி	�� யர	 ேநா9கி9 $சீவ.�.2660.3 

 கா�4 ெபா� சிவிறி ஏ4தி9 கா, மழ ெபாழிவ ஒ�தா� $சீவ.�.2660.4 

 வ @9கினா� தார ெவ�தா� ச4தன� தளி, ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மால 

$சீவ.�.2661.1 

 ஓ9கினா, க-ணி )-ண	 உட&றினா, உவ� சா4தி� $சீவ.�.2661.2 

 D9 கம: கிM	 ேதா3	 மால;	 ெசா6ய7 ேபா, ேதா&� $சீவ.�.2661.3 

 ஆ9கிய அந8க� ேசன ஆ� அ% ஆ� 

ஆயி&�_வி.�.(ஆ!_வி.+&&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2661.4 

 அ�ன8க' ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அ	 

D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாமர அ%லி_ெப.(அ%லி_ெப.) ேம�வா, $சீவ.�.2662.1 

 ெபா� மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ஆகி9 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ேபா,�தன, 

!னி4 நி&பா, $சீவ.�.2662.2 

 இ� மல,9 கமல	 ஆகி7 D �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

ெபா4த_!ைற.எ�.(ெபா4�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ7பா, $சீவ.�.2662.3 

 மி�A	 ேமகல;	 ேதா3	 ெகா3� அ. ெதா2 நி&பா, $சீவ.�.2662.4 

 ப- உர மகளி,_ெப.) மால ப4கி% கவ,4 ெகா'ள9 $சீவ.�.2663.1 

 க- உர மகளி,_ெப.) ேச,4 கா, இ'_ெப.(இ'_ெப.) திவN	 மி� ேபா% 

$சீவ.�.2663.2 

 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) உர7 பி.9க9 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ெபா� அ6 

மால தாழ $சீவ.�.2663.3 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) Rர உ3� நி�றா, ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) 

ேநா9! உ-ண_!ைற.எ�.(உ-_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நி�றா, 

$சீவ.�.2663.4 
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 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) பட உடய� த�த ச4தன� தார வ @9கி $சீவ.�.2664.1 

 ஒ�ப �க�தி� ஓ. உ�வலி அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) பாய7 $சீவ.�.2664.2 

 ெபா� ப3 )ண8! ேபா,�த ெபா8! இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �லயி% 

Hவா� $சீவ.�.2664.3 

 ��5 அ3 !லிக� தார �2 வலி ��9க% உ&றா� $சீவ.�.2664.4 

 ெம�7ப3 தார வ @ழி� ேநா	 இவ*! எ�ன அFசி9 $சீவ.�.2665.1 

 க7பட ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) நி&ப9 க75 அய% மால வா8கி� 

$சீவ.�.2665.2 

 ெச7பட ��க யா7ப� திமக� ெதால4 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2665.3 

 ப75ட அ%!லாள7 பாழியா% ப39க% உ&ேற $சீவ.�.2665.4 

 அ3�த சா4 அல8க% )-ண	 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) கவர அFசி $சீவ.�.2666.1 

 உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப*3 

ஒளி7ப_!ைற.எ�.(ஒளி77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒ-ெபா� ேமகல ஒ��	 

ேபசா $சீவ.�.2666.2 

 கிட7ப ம&� அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேநா9கி9 ெக*ட உ� கி% ம&� எ�ன 

$சீவ.�.2666.3 

 மட�தக நாணி7 5%லி மி�A� ேச, பதி ஒ�தா� $சீவ.�.2666.4 

 வி	 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5கயி� ேமவி உட	பின ேவ ெச� $சீவ.�.2667.1 

 ெகா	 என நாவி நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

O4தல உல,�தி ெநா�ய $சீவ.�.2667.2 

 அ	 மல, உேராம7 D	 ப*3 

உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� அனி�ச மால 

$சீவ.�.2667.3 
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 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மல,� திவி� அ�னா, சிகழிக� ேச,�தினாேர 

$சீவ.�.2667.4 

 கா, ெகா' !�� அன க- கவ, ேதாளினா� $சீவ.�.2668.1 

 ந@, ெகா' ந@, அணி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

கன&றலி� $சீவ.�.2668.2 

 வா, ெகா' ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல வ	5 அணி ேகாதயா, 

$சீவ.�.2668.3 

 ஏ, ெகா' சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) உ-டா3	 ம&� எ�பேவ $சீவ.�.2668.4 

 ேவனி%_ெப.(ேவனி%_ெப.) வா�9 கதி, ெவ	பலி� ேம% நில� $சீவ.�.2669.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா	 !ளி,� ச4தன� ேச&றிட� $சீவ.�.2669.2 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) உலா�� தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல� த8கினா� $சீவ.�.2669.3 

 பா% நிலா9 கதி, பா�த ப'ளிேய $சீவ.�.2669.4 

 �2	 ெம�4 நல	_ெப.(நல	_ெப.) �:கலி� ந@, )ம4 $சீவ.�.2670.1 

 எ2 க- இர8க7 5வ9 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) $சீவ.�.2670.2 

 ெதா2வ ேபா% �6ய� ெசா6 DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சிக $சீவ.�.2670.3 

 அ2வ ேபா�� அணி நி�தில	 உ9கேவ $சீவ.�.2670.4 

 எ2�தி� பாடM	 ஆடM	 எ�� இவ $சீவ.�.2671.1 

 ப2�த க&பக7 ப� மணி9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா, $சீவ.�.2671.2 

 அ2�தி அ�ன அணிவள� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) மிச9 $சீவ.�.2671.3 

 கழி9!	 ஐ8 கண9 காம&!	 காமேன $சீவ.�.2671.4 

 ந@, N	5 வயி&றி� நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) 

$சீவ.�.2672.1 

 பா, N	ப �ழ8கலி� ப% கல $சீவ.�.2672.2 
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 ஏ, N	ப ெவUஇ இறவ� தழ@இ9 $சீவ.�.2672.3 

 கா, N	5 ெகா	பி� கவி� எ�தினா, $சீவ.�.2672.4 

 இழி4 கீ:நில இ� அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) ேச9க ேம% $சீவ.�.2673.1 

 கிழி4 சா4 அழிய9 கிள, ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல $சீவ.�.2673.2 

 ெதாழி4 ம*3 ஒ2க� த தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெபார $சீவ.�.2673.3 

 அழி4த_ெப.எ�.(அழி_வி.+4�_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) ேமகல அ	 

சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) ஆ,�தேவ $சீவ.�.2673.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இறா% அன த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) )வ இ� அட 

$சீவ.�.2674.1 

 ஆ� அறா �ல7 பா% அ� அ%ல ஒ� $சீவ.�.2674.2 

 றாA	 ேமவல, அ�)ற= 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2674.3 

 மா� அறா மட ேநா9கிய, எ�பேவ $சீவ.�.2674.4 

 Oதி,_ெப.(Oதி,_ெப.) வ4 உலாவலி� !வ= ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல 

$சீவ.�.2675.1 

 ேவ ெச� சா4த�	 ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ேதறM	 

$சீவ.�.2675.2 

 ேபா அவி: மால;	 5க;	 )-ண�	 $சீவ.�.2675.3 

 காதலி�தா, க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !வள9 க-ணினா, $சீவ.�.2675.4 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அறா மல,� ெதா8கலா, கவி� $சீவ.�.2676.1 

 அ	5 கி�றா, கட%_ெப.(கட%_ெப.) அமி,தேம எனா $சீவ.�.2676.2 

 வி	5 கி�றா� இளேவனி% ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) ஐF $சீவ.�.2676.3 

 சர8க' ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ2�தலி� 

தரணி ம�னேன_ெப.(ம�ன�_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.�.2676.4 
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 !ழ �க	_ெப.(�க	_ெப.) இடவயி� ேகா*. 

ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2677.1 

 அழ% நிற� ேதற% உ' மதி க-3 ஐ என $சீவ.�.2677.2 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) �க7 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெகட7 

பகி ந@' வி)	5 $சீவ.�.2677.3 

 உழ% எனா ேநா9!வா' மதி க-3 ஊ.னா' $சீவ.�.2677.4 

 பகிேன&! ஒளி� ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) பசல ேநாெயா3	 $சீவ.�.2678.1 

 உகி7 ேபா� இ�A	 அ&� உள எ�� உ' )ட9 $சீவ.�.2678.2 

 !தி_ெப.(!தி_ெப.) க- ெகாள9 !ணமால ஊ.னா' $சீவ.�.2678.3 

 உவ� தா,_ெப.(தா,_ெப.) உற� 

தழ@இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) உட&றி ந@9!வா� 

$சீவ.�.2678.4 

 ந8க நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) �க ஒளி எறி7ப ந%மதி $சீவ.�.2679.1 

 அ8! அேதா உ' க� அழகி� ேத�4த $சீவ.�.2679.2 

 ம8க நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) மன�தினா% 

வ4த%_ெதா.ெப.(வ4�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) எ�� 

அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) $சீவ.�.2679.3 

 ெபா8! இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன �ல ெபா4தினா� அேரா 

$சீவ.�.2679.4 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) வி	� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாத மாதரா, 

$சீவ.�.2680.1 

 ப8கய7 பக7 பவ	_ெப.(பவ	_ெப.) வ4 என $சீவ.�.2680.2 

 எ8!	 இ%லன எலி மயி,� ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) $சீவ.�.2680.3 

 ெபா8! D	 5க7 ேபா,வ ேமயினா, $சீவ.�.2680.4 
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 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) இ� 5க9 !வ= ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ல� 

$சீவ.�.2681.1 

 சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தமால மால;	 $சீவ.�.2681.2 

 ஆ�4 தா8கினா, அரவ ேமகல $சீவ.�.2681.3 

 கா�4 நி�தில	 க.ய சி4தினா, $சீவ.�.2681.4 

 அளி4த_ெப.எ�.(அளி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

பழ	 இFசி ஆ,4த ந@, $சீவ.�.2682.1 

 விள4த வ% விள= அ6சி ேவ6;	 $சீவ.�.2682.2 

 வள4த மி� அனா, மகி:4 ச-பக	 $சீவ.�.2682.3 

 உள4 ம%லிக ஒலிய% E.னா,_வி.�.(E3_வி.+இ�_இ.கா.+அ,_பட,.ப�.) 

$சீவ.�.2682.4 

 ெதா� உட மல,� ெதா8க% க- ெபார $சீவ.�.2683.1 

 �� உட �ல9 க- க- ெநா4த எ�� $சீவ.�.2683.2 

 எ�� அ.� சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) 

இர8!	_ெப.எ�.(இர8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) இ� 

!ர%_ெப.(!ர%_ெப.) $சீவ.�.2683.3 

 க� எ3�தலி� காம	_ெப.(காம	_ெப.) தா:4தேத $சீவ.�.2683.4 

 ெபா� பனி75 உ�	 ெபா&பினா, நல	_ெப.(நல	_ெப.) $சீவ.�.2684.1 

 அ�ப� இ�தல அண8க அ�தல $சீவ.�.2684.2 

 �� பனி� தல �2	 ந@8கி7 ேபா�7 $சீவ.�.2684.3 

 பி� பனி�தல ேபண வ4தேத $சீவ.�.2684.4 

 ெவ'ளி ேலா�திர	 

விள8!	_ெப.எ�.(விள8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மல,9 $சீவ.�.2685.1 
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 க' ெச� மாலயா, க- ெகாளா� கி% $சீவ.�.2685.2 

 அ'ளி ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அர�த அ%!லா, 

$சீவ.�.2685.3 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) எ6	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) உவ7 Dணினா, 

$சீவ.�.2685.4 

 ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) உK	 

ெசJ_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) எலி மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) $சீவ.�.2686.1 

 அ4 ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) அள= ஆ� ெபா� க	பல	 $சீவ.�.2686.2 

 ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) உ�7பன மகி:4 தா8கினா, $சீவ.�.2686.3 

 எ�ன, ஒ75	 இ%லவ,க' எ�பேவ $சீவ.�.2686.4 

 ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) இ� )வ அம,4 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) ெதா�	 $சீவ.�.2687.1 

 பாட%_ெப.(பாட%_ெப.) ெம�4 நிற@இ7 பகி7 ப- )வ� $சீவ.�.2687.2 

 ஓ3 மா மதி உ6F)	 ஒ-ெபானி� $சீவ.�.2687.3 

 மாட9 கீ: நில மகி:4 வகினா, $சீவ.�.2687.4 

 569 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மட4தய, ெபா	ம% ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

�ல $சீவ.�.2688.1 

 தி9 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) திள9!	 ேபா6A' $சீவ.�.2688.2 

 ெச9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) சி� பற சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) கி-கிணி 

$சீவ.�.2688.3 

 அ67 பற ேமகல ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ,�தேவ 

$சீவ.�.2688.4 

 ஏ� ெசயா� சில Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) ஏழமா, �ல� $சீவ.�.2689.1 
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 H� ெசயா9 !8!ம	 த4த_ெப.எ�.(தா_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) $சீவ.�.2689.2 

 வா��சியா% இ*.க ெச�	 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) த	 $சீவ.�.2689.3 

 D� ெசயா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபா% ெபாலி4 ேதா��ேம $சீவ.�.2689.4 

 !ரவ	_ெப.(!ரவ	_ெப.) பாவ ெகா75ளி�9 !ளி, ச8! ஈ,4த கேள ேபா% 

$சீவ.�.2690.1 

 மரவ	_ெப.(மரவ	_ெப.) பாவ வயி� ஆர7 பகி 

வாட_!ைற.எ�.(வா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ நட7ப $சீவ.�.2690.2 

 விரவி� ெத�ற% வி3_ஏவ.(வி3_வி.) Hதா ேவனிலா&! வி4 ஏ4தி 

$சீவ.�.2690.3 

 வர=_ெப.(வர=_ெப.) ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

வயா மர8க'_ெப.(மர	_ெப.+க'_பட,.ப�.) இல ஊ:� இண, 

ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அல,4தனேவ $சீவ.�.2690.4 

 இளி வா�7 பிரச	_ெப.(பிரச	_ெப.) யா: ஆக இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) க- 

	பி !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ஆக9 $சீவ.�.2691.1 

 களிவா�9 !யி%க' �ழ= ஆக9 க.D	 ெபாழி%க' அர8! ஆக� 

$சீவ.�.2691.2 

 தளி, ேபா% மடவா, தண4தா, த	 தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) வள;	 மாம;	 $சீவ.�.2691.3 

 விளியா9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ8! 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவனி%_ெப.(ேவனி%_ெப.) வி4தா 

ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

ெதாட8கினா�_வி.�.(ெதாட8!_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.�.2691.4 

 ேவனி%_ெப.(ேவனி%_ெப.) ஆ3	 வி7பினா% விய� கா� ெந%லி� சா4 

அர� $சீவ.�.2692.1 

 நான எ-ெண� க75 உர� ந�ந@, ஆ. அமி, உயி,9!	 $சீவ.�.2692.2 
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 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ, அகிலி� 5க ேச,�தி வ!� நாவி9 !ழ	5 உற@இ 

$சீவ.�.2692.3 

 ஆனா7 பளித ந�F_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) )-ண	 உகி6� உ2 ஆ8! 

அணி4தாேர $சீவ.�.2692.4 

 ��தா, ம7பி� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வள�த �ர- 

ெகா' யான� தட9கயி� $சீவ.�.2693.1 

 ஒ�ேத, உடய ம%லிகயி� ஒலிய% மால உ�75 அட9கி $சீவ.�.2693.2 

 வ�தா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) S&றன ஐ	பா% வளய �.� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) க2ந@, $சீவ.�.2693.3 

 உ�� ஆ8! அதA' ெகாள அ2�தி9 !வள ெசவி� தா உ��தாேர 

$சீவ.�.2693.4 

 5க ஆ, வ-ண7 ப*3 உ3�7 ெபா� அ	 கலக' 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) E:4 

$சீவ.�.2694.1 

 நக ஆ, க=ள கி-கிணி;	 சில	5	 நா�_ெப.(நா�_ெப.) நா� சீற. ேம% 

$சீவ.�.2694.2 

 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெகா-டா, ேபா% )மாஅ�9 

க-பி� பbஉ9 கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) அனய கண9 கா% E:4 $சீவ.�.2694.3 

 அக ஆ,4 இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ப6யக	 தாேம கவின� ேச,�தினா, $சீவ.�.2694.4 

 பி.9க_!ைற.எ�.(பி.99_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) கட4தன ேபா% பFசி 

ஆ,4த திர' !ற8! $சீவ.�.2695.1 

 க.�9 கிட4 கவி� வள	_ெப.எ�.(வள,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

கா� ெபா� மகர	 கதி, �ல ேம% $சீவ.�.2695.2 

 உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சா4தி� மிச� ெச9க, ஒளி 

ெகா' �4நா' பிற ஏ�7ப� $சீவ.�.2695.3 
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 .9!	 கதி, ேச, ண ��த	_ெப.(��த	_ெப.) திவி% உமி:4 )ட,4தனேவ 

$சீவ.�.2695.4 

 !ழிய7 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) ேகா% ��க மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ, 

க4த'_ெப.(கா4த'_ெப.) !வி விர%_ெப.(விர%_ெப.) ேம% $சீவ.�.2696.1 

 கழிய7 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) அவிலய சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமாதிர	 கனல� $சீவ.�.2696.2 

 தழிய7 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) தட ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) சலாக மி�ன� தா:4 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2696.3 

 விழி க- மகர !-டல�	 ேதா3	 காதி% மிள,4தனேவ $சீவ.�.2696.4 

 நா-_ெப.(நா-_ெப.) உ' இ*3� )ட, 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மாணி9க 

ந!தாலி $சீவ.�.2697.1 

 ேபணி ந%லா, க2� அணி4 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) க- கம வி4 

ஊ*. $சீவ.�.2697.2 

 ந@' ந@, ��த	_ெப.(��த	_ெப.) நிர ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) க3� )*3 

உ6Fச9 கதி, உமி:4 $சீவ.�.2697.3 

 ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ந@,9 கடM' பவள வா�� ெதா-ட9 கனிக' 

ெதா2தனேவ $சீவ.�.2697.4 

 மால மகளி,_ெப.) அணி4தத� பி� பFச வாச	 க=' 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2698.1 

 ேசால மFஞ� ெதா2தி ேபா% ேதாக ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) திவள9 $சீவ.�.2698.2 

 காலி% சில	5	 கி-கிணி;	 கல;	 ஏ8க9 கதி, ேவM	 $சீவ.�.2698.3 

 ந@ல9 !வள நிர;	 ேபா% க-ணா, காவி% இ4தாேர $சீவ.�.2698.4 
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 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஒ�ேற நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

பக மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) தாமர� 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேபால� $சீவ.�.2699.1 

 அணிேவ% ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) பக 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) 

ஆ, மழ9 க-ணா, $சீவ.�.2699.2 

 பணி ஆ, ப-K7 பி. ஊ,4 பbஉ9 கா% ெச4ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) கதி, E.� 

$சீவ.�.2699.3 

 தணியா, கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) விளயா.� தக பாரா*ட� த8கினா, 

$சீவ.�.2699.4 

 எ-ண&! அ6ய !8!ம� ேச&� எ24 நான ந@, வள,4 $சீவ.�.2700.1 

 வ-ண9 !வள மல, அள_இ மணி9 ேகா% வ'ள� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2700.2 

 உ-ண&! இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ம மகி:4தா, ஒலிய% மால 

5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) தாழ9 $சீவ.�.2700.3 

 க-ண9 க2 ந@, ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) விரலா% கிழி� ேமா4தா, கனி 

வாயா, $சீவ.�.2700.4 

 இJவா� எ8!	 விளயா. இளயா� மா,பி� நல	_ெப.(நல	_ெப.) பகி� 

$சீவ.�.2701.1 

 ெசJவா� விள,�� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ெமலி4 

ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �லயி� 

�க	_ெப.(�க	_ெப.) ககி $சீவ.�.2701.2 

 அJவா� வயி� கா% வ @8கி அனி�ச 

மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெபாற 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2701.3 

 ஒJவா7 பFசி ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அண ேம% அச4தா, 

ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அ�னா, $சீவ.�.2701.4 
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 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பா% )ம4 �ல வ @8கி� தி�� 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வல	56_ெப(வல	56_ெப.) 

ேபா% $சீவ.�.2702.1 

 கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) ஏ, ேதாளா, களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஈ�றா, கடக' 

ேதா�	 க. �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) $சீவ.�.2702.2 

 த	 பா% ப*ட தனி� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ேகா% தரணி 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மகி: H8கி $சீவ.�.2702.3 

 ஓ	பா ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெபா� ெசா6 மா6_ெப.(மா6.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) உ-ண� சிதறினா� $சீவ.�.2702.4 

 கா. ஆ*.� தரா�� சா�	 க�ன% மணி;	 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

ெந�;	 $சீவ.�.2703.1 

 Oட� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ெகாள� ேத��9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) நாN	 வா� உற@இ7 

$சீவ.�.2703.2 

 பாட&! இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ப!வா;	 க-K	 ெபக 

உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) உ��தி� $சீவ.�.2703.3 

 ேத.� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) தி7பிலி ேத�� அ-ணா 

உ6Fசி �9!_ெப.(�9!_ெப.) உய,�தா, $சீவ.�.2703.4 

 யா2	 !ழM	 அணி �ழ=	 அர8க	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) பர4 

இச7ப� $சீவ.�.2704.1 

 ேதாழ� வி-ேணா� அவ-_ெப.(அவ-_ெப.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வய8கா9 O� 

வய8கிய_ெப.எ�.(வய8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� $சீவ.�.2704.2 

 கா: ஆ, ெவ'ளி மல ேமM	 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) க. நக,9!	 $சீவ.�.2704.3 

 வ @ழா ஓக அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) வி*டா� 

வி-_ெப.(வி-_ெப.) ெப&றா6� வி	பினா, $சீவ.�.2704.4 
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 த�த	 நிலA	 உய,=_ெப.(உய,=_ெப.) இழி=	 பக;	 ந*5	 த	 தச;	 

$சீவ.�.2705.1 

 வ� வ2இ% சாதக�	 வ!�த பி�ன,� ெதா!�த நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

$சீவ.�.2705.2 

 ச�ச4தணேன )தFசணேன தரணி க49 கட�_ெப.(கட�_ெப.) விசய� 

$சீவ.�.2705.3 

 த�த� பரத� ேகாவி4த� எ�� நாம	 த6�தாேர $சீவ.�.2705.4 

 ஐ ஆ-3 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ம ஆ. அறி4தா, 

கலக' பட நவி�றா, $சீவ.�.2706.1 

 ெகா� D மால !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மி�A	 ெகா2	 ெபா� ேதா3	 

!-டல�	 $சீவ.�.2706.2 

 ஐய� மா,க' ள9! இ�றி ஆM	 கலிமா ெவ!-3 ஊ,4தா, $சீவ.�.2706.3 

 ெமா�யா, அல8க% மா,ப&! �7ப 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நிற4தேத $சீவ.�.2706.4 

 D நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ேகா.க	 5ர;	 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.�.2707.1 

 வ @ நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனா	 ேவ4தA	 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% $சீவ.�.2707.2 

 H நிற� கிலி� �.7 படலிக 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2707.3 

 மா நிற� தளி, ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ம%லிக மால 

ெசா�னா'_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ'_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2707.4 

 தட �ல �க8க' சா.� சா4 அக	_ெப.(அக	_ெப.) கிழி4த மா,பி� 

$சீவ.�.2708.1 
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 !ட வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அனய ேகால9 !8!ம9 !வ=� 

ேதாளா� $சீவ.�.2708.2 

 ெதாட மல, ெவ�9க ஏ4தி� �னின� ேவனி%_ெப.(ேவனி%_ெப.) 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.�.2708.3 

 இட	_ெப.(இட	_ெப.) அ கா-க எ�றா' இறவA	 

எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.�.2708.4 

 �.� தல ��த	_ெப.(��த	_ெப.) மி�A	 �கி: �ல 

�&ற	_ெப.(�&ற	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.�.2709.1 

 ெபா.�7 ெபா� பிதி,4த ஆக� இளயவ, 5க:4 Eழ9 $சீவ.�.2709.2 

 க3�த வா'_ெப.(வா'_ெப.) கனல ஏ4தி9 க�னிய, காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) 

ஓ	ப $சீவ.�.2709.3 

 இ.9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) சீய	 ஒ7பா� இழ ஒளி விள8க7 59கா� 

$சீவ.�.2709.4 

 இல8! ெபா� ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) மா,பி� இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) 

உ6ம Eழ9 $சீவ.�.2710.1 

 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� கா= கா-பா� 

கா�ற7 59கேத ேபா% $சீவ.�.2710.2 

 அல8! ெபா� ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா	 ம�னA	 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மாேதா $சீவ.�.2710.3 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கவி� 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா= 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ஒளி ந4தி&� அ�ேற $சீவ.�.2710.4 

 5லவி;' மகளி,_ெப.) O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) ேபா உ!9கி�றேத ேபா% 

$சீவ.�.2711.1 

 !லவிய சிறக,� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) 

க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) !யி%_ெப.(!யி%_ெப.) !டய9 ெகா	ப, 

$சீவ.�.2711.2 
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 நிலவிய தா ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@' மல, 

மணலி% ேபா,�9 $சீவ.�.2711.3 

 கலவியி% ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கா� ெபா� 

க	பல	 ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2711.4 

 கா)_ெப.(கா)_ெப.) S% ப64 சி4தி9 க	பல� உ9கேத ேபா% $சீவ.�.2712.1 

 �) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ெமா�� 

�!_ெப.(�!_ெப.) உ-3 யில மFஞ $சீவ.�.2712.2 

 மா) இ% D	 ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) வகி வள,4 எ2 மகளி,_ெப.) ஒ7ப� 

$சீவ.�.2712.3 

 H) ேபா% சிறக, அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) ெதா2திேயா3 இ6ய� 

ேச,4தா, $சீவ.�.2712.4 

 காதி9 க- அ64 ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) 

உல!_ெப.(உல!_ெப.) உண, கட='_ெப.(கட='_ெப.) கால� $சீவ.�.2713.1 

 ஆதி9 க- மர8க'_ெப.(மர	_ெப.+க'_பட,.ப�.) 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	 ெசா^, இதனி� 

உ8க' $சீவ.�.2713.2 

 காதலி� காண% உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) எலா	 கா-மி� எ�றா� $சீவ.�.2713.3 

 ந@தி9 க- நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ேகா% நில=_ெப.(நில=_ெப.) வ @&� 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) Dணா� $சீவ.�.2713.4 

 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மகளி,_ெப.) எ�ன வா, 

கயி&�_ெப.(கயி�_ெப.+�_( )ஊச% ஊ,4	 $சீவ.�.2714.1 

 கானவ,_ெப.(கான	_ெப.+அ,_பட,.ப�.) மகளி,_ெப.) எ�ன9 க.மல, 

ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெகா�	 $சீவ.�.2714.2 



766 

 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இமி, !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ஏறி� 

சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) எதி, 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) O;	 $சீவ.�.2714.3 

 ேகா� அம, மகளி,_ெப.) கானி% !ழா	 மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) பி6வ ஒ�தா, 

$சீவ.�.2714.4 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அவி 

ஆ.� ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) நிவ4த ேசால7 $சீவ.�.2715.1 

 ப3 மத	_ெப.(மத	_ெப.) 

கவ	_ெப.எ�.(கவ_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ப4 தளி,9 கவ6 ஏ4தி7 $சீவ.�.2715.2 

 பி. மகி:4 ஓ7ப நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) அர)_ெப.(அர)_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2715.3 

 வ. மத, மழ9 க- ந%லா, ம�னன மகி:4 நி�றா, $சீவ.�.2715.4 

 ெகா2 மட%_ெப.(மட%_ெப.) !ம6_ெப.(!ம6_ெப.) வாழ� கி% )' 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேதா�ற� 

$சீவ.�.2716.1 

 ெச2மல,9 காம வ%லி ெச9 கய%_ெப.(கய%_ெப.) சி&ப	 ஆக9 

$சீவ.�.2716.2 

 க2மணி� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ஆழி9 கவிர% உகி6� 

கி'ளி_ெப.(கி'ளி_ெப.) $சீவ.�.2716.3 

 வி2 �ல� E*. நி�றா, வி-ணவ,_ெப.(வி-ணவ,_ெப.) மகளி,_ெப.) 

ஒ�தா, $சீவ.�.2716.4 

 கடதயி,9 !ரல ேவ8க க- உற� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ந-ணி_வி.எ�.(ந-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2717.1 

 மிட மயி,9 கவ6 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ஆ� க��_ெப.(க��_ெப.) உண9 

க-3 நி&பா, $சீவ.�.2717.2 
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 5ட திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா	ம% வன�ல 

ெபா�9க% ஆ&றா, $சீவ.�.2717.3 

 நட ெமலி4 இகலி அ�ன ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நட நய4 நி&பா, 

$சீவ.�.2717.4 

 எ	 வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) 

வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) இ8! என இர8! ந%லியா: $சீவ.�.2718.1 

 ெவ	மயி� விழய7 ப-ணி எஃ! R- ெசவிக' வ @ழ� $சீவ.�.2718.2 

 ெச	மயி� கனி4த காம� H வி*3 ஓத ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

$சீவ.�.2718.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல மகளி,_ெப.) வ @: D	 ெபா	ப' வி	பினாேர 

$சீவ.�.2718.4 

 பி. ம' நடயினா, த	 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) கவி� !ழய7 5%லி� 

$சீவ.�.2719.1 

 ெதாட மல,9 க-ணி ேச,�தி� )	5_ெப.()	5_ெப.) உண 

மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) மால $சீவ.�.2719.2 

 உட ம ஒ2க� E*. உவ� தா,_ெப.(தா,_ெப.) !ழய வகி9 $சீவ.�.2719.3 

 க.மல, மகளி,_ெப.) ஒ�தா, காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) களி 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஒ�தா� $சீவ.�.2719.4 

 இழ4தவ, நல�த எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) தி6 ஏ� ேபால9 $சீவ.�.2720.1 

 !ழ4த தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

ெநகி:4த_ெப.எ�.(ெநகி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தான9 ெகா&றவ� 

ெபய,4 ேபாகி $சீவ.�.2720.2 

 வழி4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வா,4 ேசா	 வ9கயி� ந@ழ% ேச,4தா� 

$சீவ.�.2720.3 
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 விழ4த அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) க3வ�_ெப.(க3வ�_ெப.) ஆ8! ஓ, 

ம4திய விளி�த அ�ேற $சீவ.�.2720.4 

 அளி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம4தி த�ன ஆ,வ�தா% விடா 5%லி 

$சீவ.�.2721.1 

 ஒளி� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ெபா	ப,� ேச,4 ஆ8! 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) சிற மகி:�சி_ெப.(மகி:�சி_ெப.) ஆ,4 $சீவ.�.2721.2 

 தளி,� தல7 ெபா	ப, ந@8கி� த	 இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2721.3 

 களி� தல9 O*ட	_ெப.(O*ட	_ெப.) காத%_ெப.(காத%_ெப.) ம4தி க-3 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2721.4 

 பர�தய, ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப	 

ப�தினி மகளி,_ெப.) த@-டா, $சீவ.�.2722.1 

 தி�தக� அ�� ெத' ந@, ஆ. ந@, வ	மி� எ�ன $சீவ.�.2722.2 

 உர�த எ� மன�தி%_ெப.(மன	_ெப.+அ��_சா6.+இ%_இட.ேவ.) இ%ல உய, 

வர� ேதன உ-பா, $சீவ.�.2722.3 

 வ�	 காFசிர�	 ேவ	5	 வா�9 ெகா'வா, யாவ, ெசா%லா� 

$சீவ.�.2722.4 

 ஈ! இனி எ�ன ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எவ� 

ெச�தி என9! வா:நா' $சீவ.�.2723.1 

 ந@8கி&�� சிறி நி&பி� கா-.யா% ந@;	 எ�ன� $சீவ.�.2723.2 

 H8கி� தா�_த&.).(தா�_த&.).) ள8க ம4தி ெதா2�தேய� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�� $சீவ.�.2723.3 

 தா8!5 த2வி9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

த�ன� தா�_த&.).(தா�_த&.).) பழி�த அ�ேற $சீவ.�.2723.4 

 க-ணினா% !&ற	_ெப.(!&ற	_ெப.) க-3	 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

ெதளி7ப� ேதறி7 $சீவ.�.2724.1 
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 ெப-மயா% பழி�த ம4தி ெப மகி: உவக 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2724.2 

 தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) நில7 பலவி� ேத	 ெகா' 

ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பழ	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) கீறி7 $சீவ.�.2724.3 

 ப- உ� )ளக' கயா% ப!� உண9 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2724.4 

 இ� கனி கவ	_ெப.எ�.(கவ_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ம4தி 

க3வேனா3 இ6ய ஆ*._வி.எ�.(ஆ*3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2725.1 

 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) கனி சிலத� 

உ-ண_!ைற.எ�.(உ-_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந�)ேவ% 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2725.2 

 எ�ெபா3 மிட4த காம	_ெப.(காம	_ெப.) இழிெபா3 ெவ�� 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2725.3 

 அ�5ட அ6வ O*ட	_ெப.(O*ட	_ெப.) பிற� உழ9 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தேத $சீவ.�.2725.4 

 க7 பழ	 இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம4தி க*.ய8 

கார� ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2726.1 

 இ7பழ	 ர4 ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

சிலதA	 எ�ன ஒ�தா� $சீவ.�.2726.2 

 இ7பழ	 இ�� ேபாக� இ�பேம ேபாM	 எ�� $சீவ.�.2726.3 

 ெம�7பட உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) மீ*3 இ Oறினாேன 

$சீவ.�.2726.4 

 ெமலியவ, ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) ேவெரா3	 கீ:4 ெவௗவி $சீவ.�.2727.1 
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 வலியவ, ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேமல 

வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) இக4 அர	5 

ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2727.2 

 கலி அ பிறவி க-டா	 கால�தா% அட8கி ேநா&� $சீவ.�.2727.3 

 நலி= இலா உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ�த% ந%லேத ேபாM	 எ�றா� 

$சீவ.�.2727.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) வின எ�A	 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) ெபா� க&பக 

மகளி,_ெப.) எ�A	 $சீவ.�.2728.1 

 ப% பழ மணி9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) 

ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ப6சி% 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) உ-ண7 D�� $சீவ.�.2728.2 

 ெச%வ7 ெபா� சி�வ,_ெப.(சி�வ,_ெப.) எ�A	 தாம8க' தா:4 

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2728.3 

 ஒ%கி7 ேபா	 பாவ9 கா&றி� 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) 5ண,�சி_ெப.(5ண,�சி_ெப.) எ�றா� 

$சீவ.�.2728.4 

 ேவ*கம எ�A	 நாவி� காம ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேதற% மா4தி 

$சீவ.�.2729.1 

 மா*சி ஒ�றாA	 இ�றி மய8கிேன&! இள ந@8க9 $சீவ.�.2729.2 

 கா*.னா, ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஆவ, க விள9! அதன எ�� 

$சீவ.�.2729.3 

 ேதா*.யா% ெதாட9க7 ப*ட ெசா6 மத9 களி&றி� மீ-டா� $சீவ.�.2729.4 

 க4நிற எஃக	 ஏ4தி9 கன மணி9 !ழ வி% 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2730.1 
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 ம4 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா,தளி, கவ6 

வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2730.2 

 ெம�4 ெநறி மகி:4 நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

ேவனி%_ெப.(ேவனி%_ெப.) வா�9 காம� ஒ�தா� $சீவ.�.2730.3 

 ெமா�4 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மால ேவ�4 �!_ெப.(�!_ெப.) உலா	 

�.யினாேன $சீவ.�.2730.4 

 ந3� சிக ��� தாம	 வா'_ெப.(வா'_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) நா�� 

ந9க7 $சீவ.�.2731.1 

 ப3�தன, ப	 ெபா� க*.% 

பா.னா,_வி.�.(பா3_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப�.) கீத	 Hப	 

$சீவ.�.2731.2 

 எ3�தன, எ24 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ, எ6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ @ண 

ஆ,�த $சீவ.�.2731.3 

 ெகா.7 பல D�� E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !8!ம9 

!�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ஒ�தா� $சீவ.�.2731.4 

 ெம'ளேவ 5வ	 ேகாலி வில8கி9 க- பிறழ 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2732.1 

 �'_ெப.(�'_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) இல8க� ெசJவா� 

��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) H ஆதி ஆக $சீவ.�.2732.2 

 அ'ளி9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உ-ண9 

காம	_ெப.(காம	_ெப.) கனிவி�தா, பனிவி% 

தா:4த_ெப.எ�.(தா:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2732.3 

 வ' இத:_ெப.(இத:_ெப.) மால மா,ப� வ�சிர மன�த� ஆனா� 

$சீவ.�.2732.4 

 �ல �க	_ெப.(�க	_ெப.) )ம4த ��த� ெதா� ஒளி, மாலயா	 

$சீவ.�.2733.1 
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 மல �க4த_ெப.எ�.(�க_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அனய மா,பி� 

ம�னA	 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:தி% 

$சீவ.�.2733.2 

 ெகால �க9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனா&! நாழிக 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) Oற9 $சீவ.�.2733.3 

 கல�க ம%ல, 5%லி9 

கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ந@, ஆ*.னாேர 

$சீவ.�.2733.4 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கி% மால சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) வி29கல	 

வ @தியி% ேச,�தி $சீவ.�.2734.1 

 R- கி% திரக' ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) S&� 

உலா ம-டப�9 $சீவ.�.2734.2 

 க- திர' ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) காவி9 க- மகளி,_ெப.) 

ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2734.3 

 எ- திச ம8!	 ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இனிதினி� 

ஏறினாேன $சீவ.�.2734.4 

 ெந� வள	_ெப.(வள	_ெப.) கனி4 வாச	 நிற4 வா�_ெப.(வா�_ெப.) வறக' 

ஆ,4 $சீவ.�.2735.1 

 !� வள	_ெப.(வள	_ெப.) க2மி ெவ	ம� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) )வ !�ற% 

இ�றி $சீவ.�.2735.2 

 ஐவ' ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) அ�ன அ.சி%_ெப.(அ.சி%_ெப.) S% 

மடய� ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2735.3 

 ம வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மால மா,ப� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

)வ அமி,த	 உ-டா� $சீவ.�.2735.4 

 க7ெபா. சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) ஏ4தி9 கரக ந@, வ @தியி% Dசி $சீவ.�.2736.1 

 ம7ப3 மழ9 க- ந%லா, மணி� ெச7பி� வாச	 ந@*ட� $சீவ.�.2736.2 
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 ெச75 அ3 பFச வாச	 திச எலா	 

கமழ_!ைற.எ�.(கம:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா�9ெகா-3 $சீவ.�.2736.3 

 ஒ75 உட உ�வ, ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

வண8!	_ெப.எ�.(வண8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

எ2க_விய8.வி.�.(எ2_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.�.2736.4 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பக%_ெப.(பக%_ெப.) Dசி� ஓ, ஆ-3 ஒழி= இ�றி 

விடா நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2737.1 

 ெப6யவ, ேக-ம ேபாM	 ெபற&! அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) வாச 

எ-ெண� $சீவ.�.2737.2 

 அ6வய, Dசி ஆ. அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க ஆவி ஊ*.� $சீவ.�.2737.3 

 தி விழ கிM	 DK	 திற7பட� தா8கினாேர $சீவ.�.2737.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வ @ர,_ெப.(வ @ர,_ெப.) உள வழி 

நய4 நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2738.1 

 ெபா&ற தாமரயினாளி� DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சிக ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

மி�ன9 $சீவ.�.2738.2 

 ெகா&றவ� ெதா2 ேச,4தா, ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா, வாம� 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) $சீவ.�.2738.3 

 ம&� அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) மகி:4 59! 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �. ள9கினாேன $சீவ.�.2738.4 

 க. மல,7 பி-.9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) கமல� $சீவ.�.2739.1 

 அ. மல, E.யவ, உலகி% யாேர $சீவ.�.2739.2 

 அ. மல, E.யவ, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2739.3 

 வ. மல, Hவ_!ைற.எ�.(H=_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வகி�றா, அ�ேற 

$சீவ.�.2739.4 
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 �� அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �9 !ட9 கீ: 

�,�தி திவ.ய7 $சீவ.�.2740.1 

 ப�திமயா% நாN	 பணிகி�றா, யாேர $சீவ.�.2740.2 

 ப�திமயா% நாN	 பணிவா, பக*3 எ�தி� $சீவ.�.2740.3 

 நி�தில ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட9 கீ: ந@8காதா, அ�ேற 

$சீவ.�.2740.4 

 கம9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க வல� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) $சீவ.�.2741.1 

 எ6 மல,� ேசவ.ய ஏ�வா, யாேர $சீவ.�.2741.2 

 எ6 மல,� ேசவ.ய ஏ�வா, வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா� $சீவ.�.2741.3 

 தி �� அவி, ஆழி� ெச%வேர அ�ேற $சீவ.�.2741.4 

 வ-ண மா மல, மால வா�4தன $சீவ.�.2742.1 

 )-ண	 !8!ம	 Hம�தா% 5ன4 $சீவ.�.2742.2 

 அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) அ�சி�தா� 

அேரா $சீவ.�.2742.3 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) இ% இ�பேம விழ4த ேவ*கயா� $சீவ.�.2742.4 

 இல8! !8!ம மா,ப� ஏ4 சீ, $சீவ.�.2743.1 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா' சாரண, நாத� ேகாயில $சீவ.�.2743.2 

 வல	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ� மல,7 

பி-. மா நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) $சீவ.�.2743.3 

 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க% மிச9 க-3 

வா:�தினா� $சீவ.�.2743.4 

 உ6ம த�ெனா3	 வல	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) சீ,� $சீவ.�.2744.1 
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 திமக� பணி4 இ7ப� ெச�தவ, $சீவ.�.2744.2 

 இ நில	_ெப.(நில	_ெப.) மன&! இ�பேம என7 $சீவ.�.2744.3 

 ெப நில	_ெப.(நில	_ெப.) மன� ெப6	 வா:�தினா� $சீவ.�.2744.4 

 ெதளேல� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@வின எA	 

$சீவ.�.2745.1 

 இ'_ெப.(இ'_ெப.) வில8க 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ6;	 ந@' )ட, 

$சீவ.�.2745.2 

 அNமி� என9! அ.க' எ�றன� $சீவ.�.2745.3 

 ம' வில8கிய_ெப.எ�.(வில8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ம�னேன_ெப.(ம�ன�_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.�.2745.4 

 பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) பனி மதி பரவ� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கதி, 

$சீவ.�.2746.1 

 ேம% பட மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெசா6வ ஒ7பேவ $சீவ.�.2746.2 

 S% கட�_ெப.(கட�_ெப.) மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) Rனி�த 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அற	_ெப.(அற	_ெப.) $சீவ.�.2746.3 

 ேகா% கட�_ெப.(கட�_ெப.) ம�னA9! உர9!	 எ�பேவ $சீவ.�.2746.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� ேதா�4தன த@விய திமணி அனய $சீவ.�.2747.1 

 வானி� உ�7பன வரகதி தவன மதிேயா, $சீவ.�.2747.2 

 ஏன யாவ	 அ� என7 ப!வ 5க%வ $சீவ.�.2747.3 

 மான	 இ% உய, மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-ண�_ெப.(வ-ண�_ெப.) 

Rவலிய வலி�தா� $சீவ.�.2747.4 

 அமயி� எ�	 யா9க;	 யா9கய அழி=	 $சீவ.�.2748.1 
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 தி ெம� ந@8கிய_ெப.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �ப�	 ெதளி 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ணி=	 $சீவ.�.2748.2 

 !ம எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !ண நில ெகாட 

ெப� பயA	 $சீவ.�.2748.3 

 ெபம_ெப.(ெபமா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வ @*ெடா3	 ேப)வ% ேக' இ 

ெப6ேயா� $சீவ.�.2748.4 

 பரவ ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) திர வட கட%_ெப.(கட%_ெப.) ப3Rக� 

ள;' $சீவ.�.2749.1 

 திர ெச� ெத� கட%_ெப.(கட%_ெப.) இ*ட ஓ, ேநா� கழி சிவணி 

$சீவ.�.2749.2 

 அரச அ�ள அக வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) ெசறி4 என அ6தா% 

$சீவ.�.2749.3 

 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) ேயானிக' பிழ� இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) மானிட	 

ெபறேல $சீவ.�.2749.4 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) ேவ� நர% ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) விள 

கானவ,_ெப.(கான	_ெப.+அ,_பட,.ப�.) இடA	 $சீவ.�.2750.1 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) O,	 பனி 

!ல�தி3	 நில9கள9 !�	5	 $சீவ.�.2750.2 

 உ-3 ந@, என உரயிA	 அ6யன ஒவி $சீவ.�.2750.3 

 ம-3 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 5ன%_ெப.(5ன%_ெப.) வள	_ெப.(வள	_ெப.) 

ெக2 நா3 எ�த% அ6ேத $சீவ.�.2750.4 

 வி%லி� மா9 ெகா��_வி.எ�.(ெகா%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) நிண� த. விளி	5 அ3�த $சீவ.�.2751.1 

 ப%லினா,கN	 ப3கட% பரதவ,_ெப.(பரதவ,_ெப.) �தலா $சீவ.�.2751.2 

 எ%ல ந@8கிய_ெப.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ெதாழி%_ெப.(ெதாழி%_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) ஒவி 

$சீவ.�.2751.3 
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 ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

!ல	_ெப.(!ல	_ெப.) ெப�தM	 நரபதி அ6ேத $சீவ.�.2751.4 

 கவி_ெப.(கவி_ெப.) மா மழ கன 

ெபய%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) ெபாழி4 என வழிநா' 

$சீவ.�.2752.1 

 அவி ேபா% ெதாட,4 அறாதன அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) பிணி அழM' 

$சீவ.�.2752.2 

 கவி% கா��திய க*டள7 ப.மயி% பிழயா $சீவ.�.2752.3 

 உவி� மி9க_ெப.அ.(மி9க_ெப.அ.) ஓ, உட	ப ெப�தM	 அ6ேத 

$சீவ.�.2752.4 

 காம� அ�ன ஓ, கழிவன75 அறிெவா3_ெப.(அறி=_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

ெபறிA	 $சீவ.�.2753.1 

 நாம நா% கதி நவத ெநறி பல ஒவி $சீவ.�.2753.2 

 வாம� S% ெநறி வ2 அற� த2வின, ஒ2க% $சீவ.�.2753.3 

 ஏம ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட இறவ ம&� யாவ	 அ6ேத 

$சீவ.�.2753.4 

 இ�ன த�மயி� அமயி� 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா2ேத $சீவ.�.2754.1 

 ெபா�A	 ெவ'ளி;	 5ண,4 என வயி&� அக	_ெப.(அக	_ெப.) 

ெபா4தி_வி.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2754.2 

 மி�A	 ெமா9!N	 என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வ @யிA	 வ @;	 

$சீவ.�.2754.3 

 பி�ன ெவ-ெணயி� திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பி� பிழ9க=	 ெப�ேம $சீவ.�.2754.4 

 ெவ-ெண� ஆய வ @8!5 O� 5ற யாம $சீவ.�.2755.1 
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 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) எ�தM	 வ29க=	 

ெப�	_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அ வ29கா 

$சீவ.�.2755.2 

 ஒ-ம வா'_ெப.(வா'_ெப.) மதி உெவா3 தி என� ேதா�றி9 

$சீவ.�.2755.3 

 க- அனா, அழ9 கவிழிA	 கவி2	 ம&� அறி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

$சீவ.�.2755.4 

 அழித%_ெதா.ெப.(அழி_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) இ�றி அ8! அநிதி 

இரவல,9! ஆ,�தி $சீவ.�.2756.1 

 �2	 ேப, ெப�	_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

எ%ல;' �6யிA	 �6;	 $சீவ.�.2756.2 

 வ2 இ% ெபா�க;' மல, என வள,4 ம ஆ.9 $சீவ.�.2756.3 

 ெகழ@இ யினாெரா3	 கிள அழ9 ெக3தM	 ெக3ேம $சீவ.�.2756.4 

 ெக3த% அJவழி இ% எனி� ேக'விக' றேபா� $சீவ.�.2757.1 

 வ. ெகா' க-ணிய, மன	_ெப.(மன	_ெப.) !ழ4 அந8க� எ�� இர8க9 

$சீவ.�.2757.2 

 ெகாட;	 ேகால�	 !ழ!	 த	 அழ!	 க-3 

ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2757.3 

 விடயி% ெச%=ழி விளியிA	 விளி;	 ம&� அறி ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

$சீவ.�.2757.4 

 எ6 ெபா� ேமகல இல8! அ6� சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) 

சில	5	 $சீவ.�.2758.1 

 அ6 ெபா� கி-கிணி அணி இழ அ6வய,7 5ண,4 $சீவ.�.2758.2 

 ெத6= இ% ேபாக�9 O&�வ�_ெப.(O&�வ�_ெப.) ெச!�திட� சித4 

$சீவ.�.2758.3 
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 �6;	 ப%சன �க	_ெப.(�க	_ெப.) 5ட� அக	_ெப.(அக	_ெப.) !ழ4 

அழேவ $சீவ.�.2758.4 

 ேகாத ம8கய, !வி �ல� தட� இட9 !ளி�9 $சீவ.�.2759.1 

 காத%_ெப.(காத%_ெப.) ம9கள9 க-3 உவ4 இனிதினி% கழி7ப7 

$சீவ.�.2759.2 

 ேப ெச� பிணி7 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) 5லி_ெப.(5லி_ெப.) பா�4திட7 

பிண	 ஆ	 $சீவ.�.2759.3 

 ஓத மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) உட கல�தவ, 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) உறேவ $சீவ.�.2759.4 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) ப7 பய9 கழிய� த	 கட7 பி. )8கி $சீவ.�.2760.1 

 ஊம, ேபால� த	 உர அவி4 உ�7பினி% உரயா� $சீவ.�.2760.2 

 H�மயி% !ள	_ெப.(!ள	_ெப.) H	5_ெப.(H	5_ெப.) வி*3 ஆ	 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) உண,�தி $சீவ.�.2760.3 

 ஈம	 ஏ�த% ஒதல இக% அம, கட4ேதா� $சீவ.�.2760.4 

 ஈ8! இ அ�றி;	 இமயவ, அமயல,9 

கட4த_ெப.எ�.(கட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2761.2 

 தா8!	 மா வ-க� ச9கர	_ெப.(ச9கர	_ெப.) மி9! உய, பிற	 

$சீவ.�.2761.3 

 யா8கணா, அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ஊெரா3 ேப, 

எம9!_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+9!_ெகா.ேவ.) உரயா� $சீவ.�.2761.4 

 ெவJவின ெச�;	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) உயி, எA	 நில� வி�தி $சீவ.�.2762.1 

 அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) வின விள;' 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அJவிட� 

அவ,க' �ப	 $சீவ.�.2762.2 
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 இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) என உர�	 எ�� நின7பிA	 பனி9!	 

உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) $சீவ.�.2762.3 

 ெசJவிதி� சிறி Oற9 ேக' மதி ெச%வ ேவ4ேத $சீவ.�.2762.4 

 ஊ: வின ர7ப ஓ. ஒ��	 �:�த�தி� உ'ேள $சீவ.�.2763.1 

 E: !ல7 ெப-ண ெந&றி� ெதா3�த த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கனிக' ஊ:� 

$சீவ.�.2763.2 

 வ @:வன ேபால வ @:4 ெவவர� த9க �ப� $சீவ.�.2763.3 

 ஆ: ய, உழ7ப ஊK	 அநவ நF)_ெப.(நF)_ெப.) க-டா� $சீவ.�.2763.4 

 இ*. ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) !4த	 O, வா'_ெப.(வா'_ெப.) எ6Rன� )6க 

Oட $சீவ.�.2764.1 

 ந*டவ நிர�த Dமி நவ உட நரக, 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2764.2 

 உ*பட எ24 வ @:4 ஆ8! ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) தக,�தி*ட 

வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) $சீவ.�.2764.3 

 எ*3 எலா� திச;	 சி4தி9 கிட7பவா% அட9க	 இ%லா, $சீவ.�.2764.4 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) த. 

தி�ற_ெப.எ�.(தி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ேவக�தா% மீ*3 மால7 $சீவ.�.2765.1 

 ப4 ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) மகளி,_ெப.) ஆ3	 ப4 என எ24 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2765.2 

 வ4 உட4 உகி வ @:4 மா:!5 கிட7ப, க-டா� $சீவ.�.2765.3 

 க4 அ3 ெவ!ளி ேவக9 கடா �க9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) ேவ4ேத 

$சீவ.�.2765.4 

 வயிர �'_ெப.(�'_ெப.) நிர� 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா,சின 

இலவ	_ெப.(இலவ	_ெப.) ஏ&றி� $சீவ.�.2766.1 
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 ெசயி6% த@ ம37ப, கீழா% ெச%Rன9 க2வி% ஏ&றி $சீவ.�.2766.2 

 மயி9! ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆக வா8கி அக� அக�தி3வ, ம�னா 

$சீவ.�.2766.3 

 உயிர7 ேப உ��	 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) உயிர7 ேப�9!	 ஆேற 

$சீவ.�.2766.4 

 .9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) !ரல ேப:வா�� ெதாட,7 பிணி உ��த 

ெச4நா�_ெப.(ெச4நா�_ெப.) $சீவ.�.2767.1 

 ம3�திட வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ஊசி வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அ24த9 ெகௗவி7 $சீவ.�.2767.2 

 5ட�திட அலறி ஆ&றா, ெபா�றிA	 ெபா�ற% ெச%லா, $சீவ.�.2767.3 

 உ375 இன	_ெப.(இன	_ெப.) ேவ*ட	 ெச�தா, உழ7பவா% �ப	 மாேதா 

$சீவ.�.2767.4 

 வாள மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) த.க' தி�றா, 

வக_விய8.வி.�.(வா_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என உக 

ெவ4த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2768.1 

 பாள�த9 ெகா.&றி� ஏ4தி7 ப!� வா� 5!�த% ஆ&றா, $சீவ.�.2768.2 

 ஊள9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஓ3கி�றா, 

உ' அ. ஊசி பாய� $சீவ.�.2768.3 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) ஒ&றி� த7பி வ @:4தா, தறிவல மானி� ப*டா, 

$சீவ.�.2768.4 

 காதலா' க64 நய9 க.யேவ கன4 க�றி $சீவ.�.2769.1 

 ஏதிலா� தார	 ந	பி எளி என 

இற4த_ெப.எ�.(இற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாவ� $சீவ.�.2769.2 

 ஊ உல உக ெவ4த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) அழ% ெச757 பாவ $சீவ.�.2769.3 

 ஆ தகா எ�ன7 5%லி அல�மா% யான ேவ4ேத $சீவ.�.2769.4 
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 சிலயினா% மா9க' ெகா��_வி.எ�.(ெகா%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெச28 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேவ*ட	 ஆ. $சீவ.�.2770.1 

 வலயினா% மீ�க' வா6 வா: உயி,9 O&ற	 ஆன $சீவ.�.2770.2 

 ெகாலநர9 !	பி த�A' ெகா4 அழ% அ2�தி இ*3 $சீவ.�.2770.3 

 நலி!வ, நாN	 நாN	 நரகர நாம ேவேலா� $சீவ.�.2770.4 

 பாரக	 க2ந, ேபால7 பbஉ� த. பல	 ஏ4தி $சீவ.�.2771.1 

 வ @ர ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெவ!ளி ேதா&றி வி275 அற அ9கி இ*39 

$சீவ.�.2771.2 

 காரக% ெபா67ப, க-K' )6கய ந3வ, ெநFசி% $சீவ.�.2771.3 

 பார9 O,4தறிக' ந*37 பன என7 பிள7ப, மாேதா $சீவ.�.2771.4 

 நா7 5ட ெபய,�த% ஆ&றா, நய4 ந@, ேவ*3 ேநா9கி7 $சீவ.�.2772.1 

 D75ட அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா�க 59! ந@, 

உ-ண% உ&றா% $சீவ.�.2772.2 

 சீ7ப3 !ழ	ப ஆகி� ெச%ல%_ெப.(ெச%ல%_ெப.) உ&� அ4ேதா எ�ன9 

$சீவ.�.2772.3 

 O7பி3 !ரலா� நி&ப, !ற7 பன9 !ழா8க' ஒ�ேத $சீவ.�.2772.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல,� தாம	 நா�� நான ந@, பிலி&�	 ப4த,9 

$சீவ.�.2773.1 

 !�கM	 !ட ெந� ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகா4 

அழ% ேபா�� ெபா8கி7 $சீவ.�.2773.2 

 பற அல! அனய ெவ-ப% ப)8_ெப.அ.(ப)ைம_ெப.) கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) 

!-3 ப8க- $சீவ.�.2773.3 

 உ� ய, நரக, த	ம உக� )*.38க' அ�ேற $சீவ.�.2773.4 

 ெவ4 உ9! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ெச	பி� 

விதவ;' அ2�தி இ*3	 $சீவ.�.2774.1 
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 எ4திர ஊச%_ெப.(ஊச%_ெப.) ஏ&றி எ6 உண ம3�	 ெச9கி% $சீவ.�.2774.2 

 )4 எ24 அர�	 ேபாக� )-ண	 ஆ RK9கி இ*3	 $சீவ.�.2774.3 

 ம4தர� அனய �ப	 வகM	 உழ7ப மாேதா $சீவ.�.2774.4 

 உ2	 பக*3 எ ேபால உர� அ� தாள, ஆகி9 $சீவ.�.2775.1 

 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) களி அள&�' வ @:4	 ெகா2	 5க ம39க7 

ப*3	 $சீவ.�.2775.2 

 அ24	 இ4 நரக	 த�A' 

ெச%பவ,_வி.அ.ெப.(ெச%_வி.+7_ெபா.உ.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப

�.) யா, ெகா% எ�னி� $சீவ.�.2775.3 

 எ24 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) இமி	 ப4தா, இறவ ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

ேக-ேமா எ�றா� $சீவ.�.2775.4 

 ெகா%வேத க�றி நி�றா, ெகா.யவ, க.ய ந@ரா, $சீவ.�.2776.1 

 இ%லேய இ	ம அ%லா% உ	ம;	 உயி	 எ�பா, $சீவ.�.2776.2 

 அ%ல	 தவ�	 இ%ல தான�	 இழ= எ�பா	 $சீவ.�.2776.3 

 ெச%ப அ4 நரக	 த�K' த@ வின� ேத,க' ஊ,4ேத $சீவ.�.2776.4 

 எ6 ந@ரேவ நரக	 அ4 நரக� �ப� $சீவ.�.2777.1 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ந@ரேவ வில8! தா	 உடய �ப	 $சீவ.�.2777.2 

 ெப ந@ர வா'_ெப.(வா'_ெப.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) 

அண8! D4தா, $சீவ.�.2777.3 

 அந@ர ேவ4 அட,�த அ�) அண8! ேவேலா� $சீவ.�.2777.4 

 கழ ெபாதி,7ப� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசா64 கா�� தினக' ஆ,�	 

$சீவ.�.2778.1 

 மழ தவ�	 !�றி% வயமா 

�ழ8க_!ைற.எ�.(�ழ8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2778.2 
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 உழ அளிய தா	 உYஉ	 �ப8க' நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ேம% 

$சீவ.�.2778.3 

 விழ= அயரா ேவ4 உYஉ	 �பேம க-டா� $சீவ.�.2778.4 

 நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) பிலி&�	 வாய, ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) இம9!	 

க-ண, $சீவ.�.2779.1 

 !ண�_ெப.(!ண�_ெப.) நFச, O&� அனய ேகா' நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

ம37ப9 $சீவ.�.2779.2 

 கண மFஞ அFசி9 க2� ஒளி7ப_!ைற.எ�.(ஒளி77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

க-டா� $சீவ.�.2779.3 

 மண	_ெப.(மண	_ெப.) ம%! D4தா, மழ 

தழ@இய_ெப.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கயா� $சீவ.�.2779.4 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

மFச'_ெப.(மFச'_ெப.) உ6Fசி மல, E*.9 $சீவ.�.2780.1 

 க- ஆ, மறி அ��9 கயா% உதிர	 H� $சீவ.�.2780.2 

 உ-ண@ேர ேதவ @, உவ4 எ�ப இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) $சீவ.�.2780.3 

 ந-ணா,9 கட4ேதா� நம� உலகி� நா% மட8ேக $சீவ.�.2780.4 

 ம8க மனா அனய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) E% மட உ3	5 $சீவ.�.2781.1 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) வ6 வரா% 

ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ந@, இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாள $சீவ.�.2781.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கன 5%Mத&! ேவ� ேவறா9 !ற7ப 

$சீவ.�.2781.3 

 அ8கா4 அ2கி�ற ஆ, க-ேண ேநா9!ேம $சீவ.�.2781.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அரண	_ெப.(அரண	_ெப.) ஆகா கா3_ெப.(கா3_ெப.) 

அரண	_ெப.(அரண	_ெப.) ஆகா $சீவ.�.2782.1 
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 !ட% அரண	_ெப.(அரண	_ெப.) ஆகா !�� அரண	_ெப.(அரண	_ெப.) ஆகா 

$சீவ.�.2782.2 

 அ3யர	 ஊ,4 அல7ப ஆ8! அரண	_ெப.(அரண	_ெப.) காணா7 

$சீவ.�.2782.3 

 ப3 யர�தாேல பத� அளிய ேவேம $சீவ.�.2782.4 

 �27 பதக, தா'_ெப.(தா'_ெப.) ர4 �'_ெப.(�'_ெப.) தா&றி% !�தி 

$சீவ.�.2783.1 

 உழ75 எ ெபா�ற7 5ட� உ2 வி*டா%_நி.எ�.(வி3_வி.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2783.2 

 கழி� உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கா9க 

க.ேவா	 இ�றி7 $சீவ.�.2783.3 

 52� ெசா6ய� �ப	 ெபா�9கலா ெபா��	 $சீவ.�.2783.4 

 நிர	பாத ந@, யா&� இ3மணM' ஆ:4 $சீவ.�.2784.1 

 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பார ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) ேபா% ெப� 

ப-ட	 தா8கி $சீவ.�.2784.2 

 ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) ஒ&றி �9!_ெப.(�9!_ெப.) ஊ�றி� 

தா'_ெப.(தா'_ெப.) தவ:4 வா8கி $சீவ.�.2784.3 

 உர	_ெப.(உர	_ெப.) ெக*3 உ�75 அ2கி7 5%_ெப.(5%_ெப.) உ-ணா 

ெபா��	 $சீவ.�.2784.4 

 ேபா: மதி ேபா% O, இ	பி� D Rத%க' ேபா:4திட=	 $சீவ.�.2785.1 

 கா: Rதியி� !�-3	 கா, மழ ேபா% 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அதி,4	 $சீவ.�.2785.2 

 வ @: பி.க' சி4தி�	 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த	 

உ' )ட ெவ4 $சீவ.�.2785.3 

 ஆ:�த க4 இளக யான அல	 வேம $சீவ.�.2785.4 

 எ6 வள7ப ெவ	5க உ-3 இ� உயி, வி*3 ஏ!	 $சீவ.�.2786.1 
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 அ6 வள7ப9 !Fசர�	 ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ேபா% ந@ரா	 $சீவ.�.2786.2 

 வ6 வள9!	 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மயி,9!	 ��தி&!	 

மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) $சீவ.�.2786.3 

 தி வள�த மா,ப ெச!�தி3வ, ேத8கா, $சீவ.�.2786.4 

 ேவ'வி வா�9 க-ப3�	 ெவJ வின ெச� ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) க 

$சீவ.�.2787.1 

 வாளி� வா�9 க- ப3�	 வாரண�தி� ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) உ6 ேபா% 

$சீவ.�.2787.2 

 ேகா' இமி:75 ந@' வல வா�9 க-ப3�	 இ�னணேம $சீவ.�.2787.3 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) உல7பி�தி*டா, நம, அலாதா, 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.�.2787.4 

 ெகா%வா	 O*3' ெசறி7பா	 ஆடவ,க' $சீவ.�.2788.1 

 அ%லா	 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ேவ*ட	 ஆடாத மா�திரேய $சீவ.�.2788.2 

 அ%லாத ப8 கிளி;	 Dவ;	 ஆதியா $சீவ.�.2788.3 

 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) கிள பி6�தி*3 ஏ	 உ� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெச�பேவ $சீவ.�.2788.4 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) மல அனய மாதவர வ உர9!	 $சீவ.�.2789.1 

 ப%லவேர அ�றி7 ப!� உணா7 பாவிகN	 $சீவ.�.2789.2 

 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) வில 

பக	_ெப.எ�.(பக,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ� ெதா.ய, 

ஆதியா, $சீவ.�.2789.3 

 வி% ெபா ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ம�னா வில8கா�7 பிற7பேவ 

$சீவ.�.2789.4 

 த	ம நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ேநா9கி� தா8கா, மகி: H8கி� $சீவ.�.2790.1 

 ெச	ம மல, மா,ப	 ம*.� இளயா, ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.�.2790.2 



787 

 

 ெகா	ம9 !ழ! ஆ3	 ேகால வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) மா,ப, 

$சீவ.�.2790.3 

 ெவ	ம மி! �ப	 ேவ4ேத சில ேகளா� $சீவ.�.2790.4 

 ஈ' த. �. ஈ-3	 மல7 ப-ட7 $சீவ.�.2791.1 

 ேபா,வ 52 ெமா�7ப7 ெபா%லா9 !ட, E.� $சீவ.�.2791.2 

 சா,த&! அ6தாகி� தா�_த&.).(தா�_த&.).) 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அறா 

அ'ள%_ெப.(அ'ள%_ெப.) $சீவ.�.2791.3 

 ந@,வா�� )ர	_ெப.()ர	_ெப.) ேபா4தா, த	ம நினயாேரா $சீவ.�.2791.4 

 அ	 ெசா% மடவா, த	 ஆ,வ9 களி 

ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2792.1 

 ெநFச� அயி% ஏ&�	 ந@' ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க2 ஊ,4	 

$சீவ.�.2792.2 

 !Fசி9 களியான9 ேகா*டா% உழ7ப*3	 $சீவ.�.2792.3 

 Fசி&� உல!_ெப.(உல!_ெப.) அ4ேதா �ப9 கடM'ேள $சீவ.�.2792.4 

 ப-ணா, களிேற ேபா% பா� ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) உய, நாவா� 

$சீவ.�.2793.1 

 க-ணா, கட%_ெப.(கட%_ெப.) ம-.9 

கா&றி%_ெப.(கா&�_ெப.+இ%_இட.ேவ.) கவி28கா% $சீவ.�.2793.2 

 ம-ணா, மணி7 Dேணா� ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) உ�	 �ப	 $சீவ.�.2793.3 

 ந-ணா நரக�தி� நா�கா	 ம. அ�ேற $சீவ.�.2793.4 

 ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) த@7 5க உ-3	 ேச&�' நில நி��	 $சீவ.�.2794.1 

 அ4ேதா என மா&றா% ஆ&ற7 5ட உ-3	 $சீவ.�.2794.2 

 த4த@க எனா �� க வ @9க� தள,=&�	 $சீவ.�.2794.3 

 ெநா4தா, !.� ெச%வ, ேநா�ம Rக	 D-டா, $சீவ.�.2794.4 
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 க- E�றிட7 ப*3	 கா% க கள4 ஆ8ேக $சீவ.�.2795.1 

 அ-ப% இற9 கயா% ஆ&ற� தக, ெப&�	 $சீவ.�.2795.2 

 R- சா4 அர7பா, ேபா% ேநாவ �ழ8கயா% $சீவ.�.2795.3 

 5- ெச�திட7 ப*3	 5�க-_ெப.(5�க-_ெப.) உழ7பேவ $சீவ.�.2795.4 

 மால9 !ட ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) வய	 அக&�வா� $சீவ.�.2796.1 

 கால9 கதி �ப	 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) �ப	 

$சீவ.�.2796.2 

 ேசால மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அ�னா, ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ேச,வில, 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2796.3 

 ேவல9 கடேல ேபா% �ப	 விள;ேம $சீவ.�.2796.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ேச, உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) எ�A	 

ஓ8க%_ெப.(ஓ8க%_ெப.) மர� ேசால $சீவ.�.2797.1 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) ேச, பிணி எ�A	 ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) த@9 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) த8கி9 $சீவ.�.2797.2 

 கா� ேச, கவி� எ�A	 காம,_ெப.(காம,_ெப.) மல, வாட� $சீவ.�.2797.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேச, மல, மா,ப த@�தி*3 இற9!ேம $சீவ.�.2797.4 

 ெகா*37 பி. ேபாM	 OA	 !ற' ஆம $சீவ.�.2798.1 

 வி*3 நட7பன ேபா% சி4	 விள4 சீ $சீவ.�.2798.2 

 அ*3	 உய= ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அ%லா7 பிற ேநா;	 $சீவ.�.2798.3 

 ப*டா, உ� �ப	 ப�னி� ெசாலலாேமா $சீவ.�.2798.4 

 ேவ*டன ெபறாம �ப	 விழ நர7 பி6த%_ெதா.ெப.(பி6_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

�ப	 $சீவ.�.2799.1 

 ேமா*3 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) இளம 

ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �75 வ4 அடத% �ப	 

$சீவ.�.2799.2 
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 ஏ*3 எ2� அறித%_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) இ�றி எ'ள&பா3 

உ'ளி*3 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.�.2799.3 

 E*3 அணி4 இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேவேலா� �பேம மா4த,9!_ெப.(மா4த,_ெப.+9!_ெகா.ேவ.) எ�றா� 

$சீவ.�.2799.4 

 திவி% ேபா% !லாய ேத	 தா,� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) த	 த�ம ெச7பி� 

$சீவ.�.2800.1 

 கவ�� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேதா�றா, கா% 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேதா�த% ெச%லா, $சீவ.�.2800.2 

 உவேம% எ2த% ஆகா ஒளி உமி:4 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீவ.�.2800.3 

 பதியி� இய�ற ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ப% மல,9 க-ணி வாடா $சீவ.�.2800.4 

 அ	 க;	 அ.;	 ேநா9கி% தாமர 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2801.1 

 ப8கய	 அனய ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) ப! ஒளி7 

பவழ	_ெப.(பவழ	_ெப.) ெசJவா� $சீவ.�.2801.2 

 ெச8கதி, ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) ��தி� ெதளி நக 

திக2	_ெப.எ�.(திக:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெச�யா'_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2801.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கட மழ9 க- 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெவ� உற� 

திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2801.4 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !வள9 க-ணி� தள 

அவி: ேகாத மால $சீவ.�.2802.1 
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 வா'_ெப.(வா'_ெப.) �. வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வி%M	 

வா, !ழ )ட	_ெப.எ�.()ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) $சீவ.�.2802.2 

 D- இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) நில=	 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மி�ெனா3 

ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $சீவ.�.2802.3 

 ஊ- உட அமி,த	 ேவ*டா% உ-ப மன�தினாேல $சீவ.�.2802.4 

 சித, அ6 ஒ2கி ஓ.� ெசவி உற7 ேபா:4 

ந@-ட_ெப.எ�.(ந@'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2803.1 

 மத, அ6 மழ9 க- அ	பா வா8! வி% 5வ	 ஆக� $சீவ.�.2803.2 

 த மணி9 கலாப	 மி�ன� ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மல,9 காம� 

அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) $சீவ.�.2803.3 

 5த மல, மா,ப� எ�ய7 D அண 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வ @:வா, $சீவ.�.2803.4 

 D� தத ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ேபா�� ெபா� இழ 

)ட	_ெப.எ�.()ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$சீவ.�.2804.1 

 ஏ� த	 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனார இ ந3 ஆக7 5%லி9 $சீவ.�.2804.2 

 கா��தியி*3 உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) ெவ	பி9 கட4தி3கி�ற 

காம	_ெப.(காம	_ெப.) $சீவ.�.2804.3 

 ந@� ந@,9 கடல ந@4	 5ண என வி3�த% ெச%லா, $சீவ.�.2804.4 

 ெபா8க% ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �லக' எ�A	 ேபாெதா3 ெபா 

D4தா, $சீவ.�.2805.1 

 அ	 கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெதாடய% மால கிழி4 அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) 

அழிய_!ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வகி9 $சீவ.�.2805.2 
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 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) அல, ேகாத ந%லா, !ர கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

அமி,த	 ஆக� $சீவ.�.2805.3 

 த8கல, பகி ஆரா, தா:4 க- இம�த% ெச%லா, $சீவ.�.2805.4 

 கவியி� இசக' ஆ,7ப9 க&பக மர�தி� ந@ழ% $சீவ.�.2806.1 

 ெபா கய%_ெப.(கய%_ெப.) அனய க-K	 5வ�	 அரவ	 

ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2806.2 

 அரவ ேமகலக' அ	 ெபா� கி-கிணி 

சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ஆ,7ப� $சீவ.�.2806.3 

 தி அனா, ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) க-3	 திெவா3 

திள�	 ஆனா, $சீவ.�.2806.4 

 பனி �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) �ள�த நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) 

ப)8_ெப.அ.(ப)ைம_ெப.) கதி,� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ஒ7ப9 $சீவ.�.2807.1 

 !னி ம75_ெப.(ம75_ெப.) உ2 ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) !Fசர	 !னி4 

!�த $சீவ.�.2807.2 

 இனிதினி� இல8! ெபா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஏ&�மி� !ழக' 

ெபா8க� $சீவ.�.2807.3 

 னி= இல, களி&ேறா3 ஆ.� ெதா2தக9 கழி7ப, ேவ4ேத $சீவ.�.2807.4 

 க.க வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) மி�ன9 க&பக9 கா= 

க-3	 $சீவ.�.2808.1 

 ெதா._ெப.(ெதா._ெப.) கவி� அறாத ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ேதவிய, Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வாம� $சீவ.�.2808.2 

 அ. கயி� ெதா2 D�H� அFசலி ெச� வ @ேட $சீவ.�.2808.3 

 �.க_விய8.வி.�.(�._வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) 

இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பிறவி 

ேவ-ேட	_வி.�.(ேவ-3_வி.+ண_எதி,.ம.+ஏ	_த�.ப�.) �னவ எ�� 

இர7ப அ�ேற $சீவ.�.2808.4 
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 மல	 !வி� ஆவி வா*. வா� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) அமி,த	 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2809.1 

 இல8! ெபா� கலச	 அ�ன எ6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) �லக' பாய9 

$சீவ.�.2809.2 

 கல4தன, ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) கதி, கழ��_வி.எ�.(கழ%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ�ேயா� $சீவ.�.2809.3 

 5ல	5 ேபா% 5ல	பி� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ெபா&5 உ!� இ7ப அ�ேற 

$சீவ.�.2809.4 

 எ%ல � ஐ4 நா'க' உள என இம9!	 க-K	 $சீவ.�.2810.1 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) மால 

வா3	_ெப.எ�.(வா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நF)_ெப.(நF)_ெப.) 

உட அமி, உ-டா6� $சீவ.�.2810.2 

 ப% பக%_ெப.(பக%_ெப.) ��த இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) ப2 என9 கவ%ப 

க-டா� $சீவ.�.2810.3 

 பி%கி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ஒ2!	_ெப.எ�.(ஒ2!_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப4தா,7 ெப நில 

ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) ேவ4ேத $சீவ.�.2810.4 

 ேதவேர தா�	 ஆகி� ேதவரா% ெதாழி9க7 ப*3	 $சீவ.�.2811.1 

 ஏவ% ெச� இறFசி9 ேக*3	 அணிக	 மா7பணிக' ெச�	 $சீவ.�.2811.2 

 ேநாவ ெப6	 �ப ேநாயிA' பிற�த% �ப	 $சீவ.�.2811.3 

 யாவ	 �ப	 ம�ேனா யா9க ெகா-டவ,க*! எ�றா� $சீவ.�.2811.4 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) வி	� !ளி, பி-.9 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) 

ஞாயி&�_ெப.(ஞாயி&�_ெப.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ஏ�7ப� $சீவ.�.2812.1 

 சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) )ம4த மணி_ெப.(மணி_ெப.) அண ேம% 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஏ�தி� சிற75_ெப.(சிற75_ெப.) அயர $சீவ.�.2812.2 
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 எ8!	 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

ந@8க_!ைற.எ�.(ந@8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ4த ெபமானா, 

$சீவ.�.2812.3 

 த8! ெச4தாமர அ. எ� தலயேவ எ� தலயேவ $சீவ.�.2812.4 

 இல8! ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� எயி% ���	 எ6 ெபா� ��த9 !ட 

���	 $சீவ.�.2813.1 

 வல	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அல, Hஉ� 

அ. ஏ�	 வய	 ���	 பட ���	 $சீவ.�.2813.2 

 கல8கா உய,4த_ெப.எ�.(உய,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அதிசய8க' 

���	 காம,_ெப.(காம,_ெப.) S% ���	 $சீவ.�.2813.3 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா' த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பா% !ண9 கடM	 

உடயா, ந	ம உடயாேர $சீவ.�.2813.4 

 ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) 

நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) அணி �. ேம% 

மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) Eளா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ேபாM	 $சீவ.�.2814.1 

 ெவ�ேறா, ெபமா� அறவாழி ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) வி6 

D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாமர ேம% $சீவ.�.2814.2 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) திவா, அ. ஏ�தி� 

ெதளி;	 ெபா'க' ஓ, ஐ4	 $சீவ.�.2814.3 

 அ�றி ஆ�	 ஒ�பாA	 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�பா, அறேவாேர 

$சீவ.�.2814.4 

 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) இ�ப� இ4திரA	 ெப*ட ெச�க� சி� !ர8!	 

$சீவ.�.2815.1 
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 உ6ய ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.) வின7 பய�த 

உ-K	_ெப.எ�.(உ-K_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எனேவ உண,4 

அவன $சீவ.�.2815.2 

 அ6ய, எ�ன மகிழா	 எளிய, எ�ன இகழா	 $சீவ.�.2815.3 

 இ சா, வின;	 ெதளி4தாேர இறவ� SM	 ெதளி4தாேர $சீவ.�.2815.4 

 உ�வ,7 ேபண% உவ,75 இ�ம உலயா இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) தல நி&ற% 

$சீவ.�.2816.1 

 அறிவ, சிற7பி&! எதி, வி	ப% அழி4ேதா, 

நி��த%_ெதா.ெப.(நி�_வி.+�த%_ெதா.ெப.!றி.) அற	_ெப.(அற	_ெப.) பக,த% 

$சீவ.�.2816.2 

 சிறியா, இன�� ேச,= இ�ம சின	_ெப.(சின	_ெப.) கவி3த% ெச9! 

அவி�த% $சீவ.�.2816.3 

 இறவ� அற� உளா,9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) இனிய, 

ஆத%_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) இ ெதளிேவ $சீவ.�.2816.4 

 ெசறிய� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ெதளி4தா, ேசரா, வில8கி% 

ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ஆகா, $சீவ.�.2817.1 

 !�கா, நரக	 ஓ, ஏ2	 கீ: ��ேதவ, !ழா	 த@-டா, $சீவ.�.2817.2 

 அறியா_ெப.எ�.(அ6_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) உர�ேத� அ 

நி&க_விய8.வி.�.(நி%_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) ஆேற நரக	 ஆகாத 

$சீவ.�.2817.3 

 ெபாறியா, ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) Dமி;' வில8!	 

ஆவ, ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) சாரா, $சீவ.�.2817.4 

 ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

திமணி இல8! ந@,மய $சீவ.�.2818.1 

 ேகா�தன ேபா% !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) S&�9 ேகா.;	 $சீவ.�.2818.2 

 கா�தன காவல பதி� எ- ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) $சீவ.�.2818.3 
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 பா�தன ப-ணவ, சீல	 எ�பேவ $சீவ.�.2818.4 

 ெமா� அம, ஞா*பிA' �ர- ெகா' ம�னவ, $சீவ.�.2819.1 

 ெம�5! ெபா� அணி கவச	 ஒ7பன $சீவ.�.2819.2 

 மய% ஐ	 ெபாறி மத	_ெப.(மத	_ெப.) வா*. வகM	 $சீவ.�.2819.3 

 ெச�வின RK9!வ சீல	 எ�பேவ $சீவ.�.2819.4 

 மணி� ண, அனய த	 !Fசி வ- கயா% $சீவ.�.2820.1 

 பணி�தன, பறி�தலி� பரவ மா நில	_ெப.(நில	_ெப.) $சீவ.�.2820.2 

 ணி� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ணி )ம4 அனய தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ெபாற 

$சீவ.�.2820.3 

 அணி�த! �.யினா� ஆதி ஆகேவ $சீவ.�.2820.4 

 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- 

ெசJவா�7 பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மன பிழ9!	 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) 

$சீவ.�.2821.1 

 மUஇ_வி.எ�.(ம6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அவா�7 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) 

ெசா% O, �'_ெப.(�'_ெப.) ம�திக7 5ட;	 அ�றி $சீவ.�.2821.2 

 ஒவ,_ெப.(ஒவ,_ெப.) வா� உமிழ7 ப*ட த	பல	 

ஒவ,_ெப.(ஒவ,_ெப.) வா�9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2821.3 

 அ6யவ ெச�ப வய� ஆ-_ெப.(ஆ-_ெப.) பிற4தா,க' அ�ேற $சீவ.�.2821.4 

 ஒ29கேம அ�றி� த8க' உ' உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) 

அழி9!	_ெப.எ�.(அழி_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ம*3	 $சீவ.�.2822.1 

 527 பயி% ேதA	 அ�றி7 பிறவ&றி� 5-K	 மா4தி $சீவ.�.2822.2 

 வி27 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இழ9!	 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) ெவ� 

வில8! எ�� மி9கா, $சீவ.�.2822.3 
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 பழி�தன ஒழி�த%_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+�த%_ெதா.ெப.!றி.) சீல	 பா,மிச 

அவ,க*! எ�றா� $சீவ.�.2822.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நில� இ*ட வி�தி� நய	_ெப.(நய	_ெப.) 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) விள4 ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) 

$சீவ.�.2823.1 

 பி� நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெபக 

ஈA	_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெபற%_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

ெகாட;	 ேபசி� $சீவ.�.2823.2 

 5� நில� இ*ட வி�தி� 5&! என விள4 ேபாக	 $சீவ.�.2823.3 

 மி� என� ற9!	 தான� இய&க;	 வி6�	 அ�ேற $சீவ.�.2823.4 

 ஐவக7 ெபாறி;	 வா*. யாமயி� அட8கி ஐ4தி� $சீவ.�.2824.1 

 ெம� வக ெத6;	 சி4த விள9! 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ6ய வி*37 $சீவ.�.2824.2 

 ெபா� ெகால கள=_ெப.(கள=_ெப.) காம	_ெப.(காம	_ெப.) அவா 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) 5கா ேபா&றி� $சீவ.�.2824.3 

 ெச�தவ	 Rனி�த சீல9 கன கதி,� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ஒ7பா, 

$சீவ.�.2824.4 

 வா��சி வா� உ��தி மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ெதா�	 

ெச�தினாM	 $சீவ.�.2825.1 

 D�)� சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) ஏ4தி7 5க:4 அ. 

பணி4த_ெப.எ�.(பணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா	 $சீவ.�.2825.2 

 H9கி இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) 

ேநா9கி� ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வின எ�� ேதறி $சீவ.�.2825.3 

 நா� ெச� பரா= ெகா'ளா,_வி.�.(ெகா'_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப�.) நம, 

பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) எ��	 உ'ளா, $சீவ.�.2825.4 
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 பா% கதி,� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ெகா*பி� பமி�த 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபால $சீவ.�.2826.1 

 S% கதி ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) க-ணா% 

Rக� அள= எ%ல ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2826.2 

 ேம% கதி9! ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) ஆய வி2�தவ, மனயி% 

வ4தா%_நி.எ�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ%_நி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2826.3 

 கா&! ஒசி ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ேபால9 க ெதா2 இறFசி மாேதா 

$சீவ.�.2826.4 

 ெதா.9 கயா% ெதா2 வா:�தி� Hமணி நில�' ஏ&றி7 $சீவ.�.2827.1 

 ெபா.7 5ன கிலி� ந@9கி7 5க:4 அ. கழ@இய பி�ற $சீவ.�.2827.2 

 அ3�த சா4 அகிலி� ஆவி ஆ� மல, அ�சி� ஆனா, $சீவ.�.2827.3 

 ெகா37ப, நா% அமி,த	 ��றி� !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) 564 

அட8கினா,9ேக $சீவ.�.2827.4 

 ஒ�ப வகயி� ஓதி&� உ�தம,9! 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஆ,4த $சீவ.�.2828.1 

 இ�பத	 அளி ஈத%_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த%_ெதா.ெப.!றி.) 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) என ெமாழிப யா,9!	 

$சீவ.�.2828.2 

 �5 உற வில8! ெகா��_வி.எ�.(ெகா%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெசா64 ேசா� ஊ*.னா,9!	 $சீவ.�.2828.3 

 ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) வழ8கினா,9!	 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) நம9!_பதி.ெப.(ந	_த�.ப�.+9!_ெகா.ேவ.) அறிய% 

ஆகா $சீவ.�.2828.4 

 O&� நா_ெப.(நா_ெப.) அல�வ அனய O, இல $சீவ.�.2829.1 

 ஏ&ற ந@,� N	5 வா'_ெப.(வா'_ெப.) இறவ ஈ8! இனி7 $சீவ.�.2829.2 
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 ேபா&றின ேக'மதி ெபா இ% 5-ணிய,9! $சீவ.�.2829.3 

 ஆ&றிய ெகாட7 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அறிய9 O�வா	 $சீவ.�.2829.4 

 க.75 வா, அ8!லி ெகாள @இய க ர4 $சீவ.�.2830.1 

 அ3� வா, மயி,� தி அலற ஊதலி� $சீவ.�.2830.2 

 ெபா.�த ெபா� தாமர அனய ெபா8! அழ% $சீவ.�.2830.3 

 இட9 கிட4 எJவள= இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) கா�4தேவ $சீவ.�.2830.4 

 கா�4த_ெப.எ�.(கா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அJ_)*.(அ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) அளவினா% ெகௗ=	 ந@ர ஒ� $சீவ.�.2831.1 

 ஆ�4 அறி ெகாடயின அளவி% 5-ணிய	 $சீவ.�.2831.2 

 ேதா�4 உயி, உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) ஒழிய� 

ெதா9க நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.�.2831.3 

 வ @4 ேபா� வயி&� அக	_ெப.(அக	_ெப.) விதியி� எ�ேம $சீவ.�.2831.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ஒ�ப	 வயி&றி% 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� $சீவ.�.2832.1 

 வ8க வா�_ெப.(வா�_ெப.) கி% ெபாதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� பாவ ேபா% 

$சீவ.�.2832.2 

 அ8! அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) இர*டக' ஆகி� ேதா�றM	 

$சீவ.�.2832.3 

 சி8கினா, இ � !ரவ, எ�பேவ $சீவ.�.2832.4 

 இ&� அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) ேதவரா�7 பிற7ப ஈ-3 

உட%_ெப.(உட%_ெப.) $சீவ.�.2833.1 

 ப&றிய வி)	5 இட7 பர=	_ெப.எ�.(பர_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா 

�கி%_ெப.(�கி%_ெப.) $சீவ.�.2833.2 

 ெத&� என வ @4 என� சித4 ேபா!மா% $சீவ.�.2833.3 



799 

 

 ம&ற அ	 ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) த	 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) 

ெச75வா	 $சீவ.�.2833.4 

 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) !ழவிக' பிற,க' யாவ	 $சீவ.�.2834.1 

 5ற4தர% இ�றிேய வள,4 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

$சீவ.�.2834.2 

 அற4தன, ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இலா ஐ	ப ஆயிட $சீவ.�.2834.3 

 நிற4தன, கல !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) உ�75 ந@ரேவ $சீவ.�.2834.4 

 ேசால மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) அ	பி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) )டெரா3 

D�தேத ேபா% $சீவ.�.2835.1 

 மால;	 கலA	 ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) வடக�	 

கிM	 நா�� $சீவ.�.2835.2 

 கால;	 இர=	 இ%லா9 க&பக மர�தி� ந@ழ% $சீவ.�.2835.3 

 பால யா: மழல ேவறா�7 ப% மணி9 ெகா	பி� 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2835.4 

 இல8! ெபா� !வ3 சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) 

எ2திய_ெப.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அனய 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ேம% $சீவ.�.2836.1 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கிள, !ழக' நா�� சா4தி� வா� ந9கி மி�ன9 

$சீவ.�.2836.2 

 கல	_ெப.(கல	_ெப.) கல4 

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

மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) க&பக மால தாழ9 $சீவ.�.2836.3 

 வில8! அர)_ெப.(அர)_ெப.) அனய காள ேவனி%_ெப.(ேவனி%_ெப.) ேவ4 

எ�ன� ேச,4தா� $சீவ.�.2836.4 

 !-டல	 !லவி மி�ன7 ெபா�ன6 மால தாழ� $சீவ.�.2837.1 
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 ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) அமி,தி� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பாவயி� பாவ நி&ப 

$சீவ.�.2837.2 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) அல, மால மா,ப� விதியினா% 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) மாேதா $சீவ.�.2837.3 

 க-டன� கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) காதலி� ஒவ,_ெப.(ஒவ,_ெப.) ஆனா, 

$சீவ.�.2837.4 

 ெகாதி Rன9 காம� அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) ெகா75ளி� உமி:4 

காம	_ெப.(காம	_ெப.) $சீவ.�.2838.1 

 மநிற ெப� வி	�	 மணி9 !ட	 இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) ேபால 

$சீவ.�.2838.2 

 Rதி �க	_ெப.(�க	_ெப.) ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

E._வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேநா9!ந, ஆவி வா*ட 

$சீவ.�.2838.3 

 விதி �ல ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ஆகி� தாெரா3 மிட4த 

அ�ேற $சீவ.�.2838.4 

 இம�த R	_தி6.(R	_��.ஒ.) க-க' எ�ன இக:4தனி, எ�� சீற 

$சீவ.�.2839.1 

 அம� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) ேகால	 

ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ-3 அ�9க% 

ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2839.2 

 இம�தன வFசி எ�ன இளயவ' சில	பி%_ெப.(சில	5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

!Fசி $சீவ.�.2839.3 

 நம�த D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாம	 ேதாய நக�க வி4 ெப&றா� 

$சீவ.�.2839.4 

 இ� நகி% ஆவி வி	�	 எ2 நில மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) ேச,4	 

$சீவ.�.2840.1 
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 ெபா� மல,9 கா= 59!	 56மணி வ @ண ஓ,�	 $சீவ.�.2840.2 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மல, நான வாவி ந@, அணி நய4	 ெச%வ� 

$சீவ.�.2840.3 

 ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நல	_ெப.(நல	_ெப.) பகி9 காம� 

ெதா8கலா% பிணி9க7 ப*டா, $சீவ.�.2840.4 

 D �&�	 தட	_ெப.(தட	_ெப.) க-ணாN	 ெபா� 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) !�� அனாA	 $சீவ.�.2841.1 

 கா�&� நின4த எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) க&பக 

மர8க'_ெப.(மர	_ெப.+க'_பட,.ப�.) ஏ4த� $சீவ.�.2841.2 

 தா	 உ&�9 கழி7ப, தான	 இடய 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@ரா, $சீவ.�.2841.3 

 ஏ�&�9 கம Dமி இநிதி9 கிழம ேவ4ேத $சீவ.�.2841.4 

 அட8கல,9! ஈ4த தான7 பய�தினா% அல�	 �4ந@,� $சீவ.�.2842.1 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) ந3=' த@= பல உள அவ&�' 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2842.2 

 உட	ெபா3 �க8க' ஒJவா, ஊ: கனி மா4தி வா:வ, $சீவ.�.2842.3 

 மட8க% அ	 சீ&ற� 7பி� மான ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ஏேற $சீவ.�.2842.4 

 ெச7பிய சீல	 எ�A	 திமணி மால E:4தா, $சீவ.�.2843.1 

 க7ப�' அமர, ஆவ, கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) இ� அமி,த	 உ-டா, 

$சீவ.�.2843.2 

 ஒ7ப_!ைற.எ�./உ.உ.(ஒ75_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@, 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) 

!ட நிழ&றி இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) $சீவ.�.2843.3 

 க7 ப3� அல8க% ஆழி9 காவல,_ெப.(காவ%_ெப.+அ,_பட,.ப�.) ஆவ, 

ேகாேவ $சீவ.�.2843.4 
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 வ @*.ன இய&க நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) விள	பி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

கதி,7 $சீவ.�.2844.1 

 பா*ட	 பனிமதி பழி�த �9 !ட $சீவ.�.2844.2 

 ேமா*3 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) ெகா2மல,7 பி-. �,�தி S% 

$சீவ.�.2844.3 

 ஈ*.ய ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) அக� இய�ற எ�பேவ $சீவ.�.2844.4 

 உ' ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) இ என உண,த% ஞான	 ஆ	 $சீவ.�.2845.1 

 ெத'ளிதி� அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ெதளித% 

கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) ஆ	 $சீவ.�.2845.2 

 வி' அற இம;	 விள8க� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உேள $சீவ.�.2845.3 

 ஒ'ளிதி� த6�தல ஒ29க	 எ�பேவ $சீவ.�.2845.4 

 O.ய �	ம;	 )ட,4த ெகா4 அழ% $சீவ.�.2846.1 

 ந@.ய_ெப.எ�.(ந@3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வின மர	_ெப.(மர	_ெப.) 

நிர�� )*.ட $சீவ.�.2846.2 

 வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) என7ப3	 வின 

வி3த%_ெதா.ெப.(வி3_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ8! $சீவ.�.2846.3 

 ஆ3 எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ேதாளினா� அந4த நா�மேய $சீவ.�.2846.4 

 கட இலா அறிெவா3_ெப.(அறி=_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) 

வ @6ய	 $சீவ.�.2847.1 

 கிட இலா இ�ப�	 கிள4த அ%ல=	 $சீவ.�.2847.2 

 உடய த	 !ண8கேளா3 

ஓ8கி_வி.எ�.(ஓ8!_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வி-_ெப.(வி-_ெப.) 

ெதாழ $சீவ.�.2847.3 

 அடதலா� ேம% உல!_ெப.(உல!_ெப.) அறிய7 ப*டேத $சீவ.�.2847.4 
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 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) என7 ெபய, வரயி� அJவர $சீவ.�.2848.1 

 ஏத	 இ% எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அணி பவள வா�� ெதா3� $சீவ.�.2848.2 

 ஆதியி% அற=ர அவி வ @:4 என $சீவ.�.2848.3 

 மா ய, மல	 ெகட_!ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ.னா� $சீவ.�.2848.4 

 எ%ல இ% அற=ர இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேக*ட பி� $சீவ.�.2849.1 

 ெதா%ல எ	 பிறவி;	 ெதா!�த பாவ�	 $சீவ.�.2849.2 

 வ%லேய பணிமி� அ	 அ.க' எ�றன� $சீவ.�.2849.3 

 ம%ல ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெபா� 

மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) மா,பினா� $சீவ.�.2849.4 

 கதி, வி3_ஏவ.(வி3_வி.) திமணி அ	 க9 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ� $சீவ.�.2850.1 

 எதி,வ	 இற4த	 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�ற	 

$சீவ.�.2850.2 

 அதி,= அ� தவ விள9! எறி7ப9 க-டவ� $சீவ.�.2850.3 

 பத, அ� திெமாழி பணி9!	 எ�பேவ $சீவ.�.2850.4 

 �2 ந@, வள ேம�தலி� �� ஒ2கி7 $சீவ.�.2851.1 

 ெபாழி ந@, நிலவி� இ'_ெப.(இ'_ெப.) ேபா:4 அ6சி9 $சீவ.�.2851.2 

 க2 ந@, ஒ2க9 க2 ந@, 

மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2851.3 

 த2 ந@ர தாதகி எ�� உளேத $சீவ.�.2851.4 

 கய%_ெப.(கய%_ெப.) பா�4 உகள9 க. அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) ெவUஇ 

$சீவ.�.2852.1 

 விய� ந@' )ட, ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) மதி ேச,வ ேபா% $சீவ.�.2852.2 
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 அயேல அல, தாமர ேச,4 உற;	 $சீவ.�.2852.3 

 வய%_ெப.(வய%_ெப.) E:4தன ஊ, வள	_ெப.(வள	_ெப.) ஆ,4தனேவ 

$சீவ.�.2852.4 

 அவண�தவ, O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5கய� 

$சீவ.�.2853.1 

 சிவணி� சி�கா% க�க	 ெபாழி%_ெப.(ெபாழி%_ெப.) ேச,4 $சீவ.�.2853.2 

 உவ- உ��திட மF) என நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

உல=	 $சீவ.�.2853.3 

 பவண� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா8கினதா% அளிேதா $சீவ.�.2853.4 

 மதி;	 )ட	_ெப.எ�.()ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வழி காண% 

உறா7 $சீவ.�.2854.1 

 ெபாதி;	 அகிலி� 5க;	 ெகா.;	 $சீவ.�.2854.2 

 நிதியி� கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) இனிதா உற;	 $சீவ.�.2854.3 

 பதி ெபா� நக6� ப. ெகா-டேவ $சீவ.�.2854.4 

 ஏம	_ெப.(ஏம	_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

75ர= எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2855.1 

 Dமி மா திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) எA	 ெபா� கிள, $சீவ.�.2855.2 

 நாம ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) நக, வ @திக' தா	 எலா	 $சீவ.�.2855.3 

 காம வ%லி கிட4தன ேபா�றேவ $சீவ.�.2855.4 

 ப8 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) பவணமா ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) எ�பா� 

$சீவ.�.2856.1 

 ச8கிA' ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ஒ7பா' சயமதி 

பய4த_ெப.எ�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	பி $சீவ.�.2856.2 
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 ஐ8 கண9 காம� அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) அேசாதர� 

அரச சீய	 $சீவ.�.2856.3 

 த8கிய_ெப.எ�.(த8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேக'வியா&!� தயலா,� 

ேச,�தினாேர $சீவ.�.2856.4 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ல ெபா ேத	 தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) !ழ4 அழிய_!ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வகி9 $சீவ.�.2857.1 

 கிள நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) இச;	 O�	 கிள,4தவ கன&ற நாN	 

$சீவ.�.2857.2 

 வள மய8!_ஏவ.(மய8!_வி.) உவ ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) வா� நல	_ெப.(நல	_ெப.) பகி ம4த� $சீவ.�.2857.3 

 விள ம� ேதற% மா4தி ெவ&றி7 ேபா, அந8க� ஆனா� $சீவ.�.2857.4 

 இல8! அ6 பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- இளயவ, 5லவி ந@8க� $சீவ.�.2858.1 

 சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) எA	 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பாட� சீற.7 ேபா 

5%லி $சீவ.�.2858.2 

 அல8க% வா�� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேச,�தி அ6மத, மழ9 க- பி%க 

$சீவ.�.2858.3 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) கவ,4 உ-3 ந-ணா, நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) 

உற9 கழி9!	 மாேதா $சீவ.�.2858.4 

 ம8கய, த	ெமா3 மட8க% ெமா�	பினா� $சீவ.�.2859.1 

 ப8கய7 பனி� தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேசர7 பா,75 அன	 $சீவ.�.2859.2 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) ேப, இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

இ6ய� ெசJவேன $சீவ.�.2859.3 

 ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேம% பற4 

வி-_ெப.(வி-_ெப.) 5த4த எ�பேவ $சீவ.�.2859.4 
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 ேவ�4த ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தாமர9 ேகாத ேபால வி)	பி% 

பற9கி�ற ெவ'ள அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) $சீவ.�.2860.1 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) 

ஆட� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) க-ணி ஆகாய	_ெப.(ஆகாய	_ெப.) எ�A	 

அ6வ சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) $சீவ.�.2860.2 

 ேதா�4த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) ப&ற அ&�� ெசா6கி�ற ேமகல ேபா% 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வாள $சீவ.�.2860.3 

 பா�4 க7ப9 கிழி4த Oழ7 பனி� தாமர E: பக%_ெப.(பக%_ெப.) ேகாயிேல 

$சீவ.�.2860.4 

 வி	5 ெபா� த*.ட ெவ'ளி9 கி-ண	 ஆ,4 $சீவ.�.2861.1 

 இ4தன_வி.�.(இ_வி.4�_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) ேபா�� 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ�ன7 பா,75 இன	_ெப.(இன	_ெப.) $சீவ.�.2861.2 

 ெபா4 ெபா� தாமர ஒ38கி7 59! ஒளி� $சீவ.�.2861.3 

 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-டா� 

இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) ேகா9க' ந	பிேய $சீவ.�.2861.4 

 உ6ம;' ப*.4 ஒளி9கி� றா,கள7 $சீவ.�.2862.1 

 ெபம_ெப.(ெபமா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ெகாண,க 

என7 ேப) காF)கி $சீவ.�.2862.2 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மக&! ஈ4தன� ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

59கன� $சீவ.�.2862.3 

 எ6 �ய8!_ஏவ.(�ய8!_வி.) இல8! ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) காள எ�பேவ 

$சீவ.�.2862.4 

 வட மல7 ெபா� அனா, மகி:4 தாமர� $சீவ.�.2863.1 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) உறவ @,9! இவ தட8க' அ%லேவ $சீவ.�.2863.2 

 வட �ல என நடா� வ.7 பா% அ� $சீவ.�.2863.3 
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 உட� உற@இ ஓ	பினா, ேத	 ெப� ேகாதயா, $சீவ.�.2863.4 

 க-டா� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) கதி, மா �. 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.�.2864.1 

 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) தாமர E: தட�தி� பி6�தா,க' யாேர $சீவ.�.2864.2 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) இள8ேகா எ�� உழயவ, Oற 

வ%ேல $சீவ.�.2864.3 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஈ8! வ	மி� ெகால 

ேவலவ� த�ன எ�றா� $சீவ.�.2864.4 

 ப3 க- �ழ=	 ப)	 ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) யா2	 ஏ8க $சீவ.�.2865.1 

 இ3!	 R)7பினவ, ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	பி $சீவ.�.2865.2 

 அ.க*! அ.க' அ' இ&� எ�� இறFச வ%ேல $சீவ.�.2865.3 

 க. வி	� தாரா� கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) கயி� ெதா2 ேச,4தா� 

$சீவ.�.2865.4 

 அணி ேச, இட9க விரலா% வல� ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) $சீவ.�.2866.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச, வள வா�வதி� வ� வல� $சீவ.�.2866.2 

 அணி ேமாதிர	 E: விர%_ெப.(விர%_ெப.) வா� 5தயா7 $சீவ.�.2866.3 

 பணியா �.யா% பணி4தா� இளேயா� $சீவ.�.2866.4 

 கிள7 பி6=_ெப.(பி6=_ெப.) அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) சிற 

இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) ேக*.ேய% $சீவ.�.2867.1 

 வினள9கிய வி� அனா� இ ம&� ஈ8! என� $சீவ.�.2867.2 

 திள9!	 மா மணி9 !ழ )டர� ெச7பினா� $சீவ.�.2867.3 

 வள9 கயா, கவ6 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எறிய_!ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ம�னேன_ெப.(ம�ன�_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.�.2867.4 



808 

 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) Oறி� அல8க% அணி 

ேவேலா� $சீவ.�.2868.1 

 மற	_ெப.(மற	_ெப.) 56 ெகா' ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) வழியா7 5!4 

ஈ-.� $சீவ.�.2868.2 

 ெச�	 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) த@ வினக' 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) க. ஓ. $சீவ.�.2868.3 

 உ�	 ெப6ய_ெப.அ.(ெப6�_ெப.) �ப	 உயி,9 ெகால;	 ேவ-டா 

$சீவ.�.2868.4 

 ெம� உர விள8!	_ெப.எ�.(விள8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேம% உலக ேகா5ர8க' $சீவ.�.2869.1 

 ஐய	 இல நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5க: வயக� 

ம�A	 $சீவ.�.2869.2 

 மய% விள மா நரக ேகா5ர8க' க-], $சீவ.�.2869.3 

 ெபா� உர;	 ேவ-டா 5ற� இ3மி� எ�றா� $சீவ.�.2869.4 

 �ள6 �க	_ெப.(�க	_ெப.) நாக �ள எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உ2 கீற 

$சீவ.�.2870.1 

 அளவி% ய, ெச�வ,_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+அ,_பட,.ப�.) 

இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) அதனாM	 $சீவ.�.2870.2 

 விள= அ6ய மா யர	 வ @: கதி;' உ�9!	 $சீவ.�.2870.3 

 கள=_ெப.(கள=_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆக9 க.4தி3த% Eேத 

$சீவ.�.2870.4 

 மட�தகய ந%லா, மன	_ெப.(மன	_ெப.) க6ய_ெப.அ.(கைம_ெப.) 

மா&றா,_ெப.(மா&றா,_ெப.) $சீவ.�.2871.1 

 பிட,�தல ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) ேபா% 

பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மனக' ேச6� $சீவ.�.2871.2 
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 எ37ப_!ைற.எ�.(எ377_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ6ய �ப� இட7 ப3வ, 

இ�னா $சீவ.�.2871.3 

 ந39! உடய காம	_ெப.(காம	_ெப.) வி3�தி3த% ந�ேற $சீவ.�.2871.4 

 ெதளி� ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஏ�த&!� ெச	ெபா� $சீவ.�.2872.1 

 இளி% ப3 கா% 5க: வி� இ%ல எனி� எ%லா $சீவ.�.2872.2 

 அN	 நக வய	 நக ஐ	 ெபாறி;	 நய7 $சீவ.�.2872.3 

 ெபாN	 நக ஈ*3	 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) அ�ேற $சீவ.�.2872.4 

 ெபா�ெயா3 மிட4த ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஆச உ' 

ஆய	_ெப.(ஆய	_ெப.) $சீவ.�.2873.1 

 ம ப3	 வின� க' வழ9! ெநறி மாய	 $சீவ.�.2873.2 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கல� ெச	ம )3 

ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) த@9 $சீவ.�.2873.3 

 க தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) Rனி�த கவ� 

ஆட%_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) 

ஒழிக_விய8.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�றா� $சீவ.�.2873.4 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) உடயா, க�ெவா3 ஆ,வ	 உடயா	 $சீவ.�.2874.1 

 தாமெமா3 சா4 5னவா, பசியி� உ-பா, $சீவ.�.2874.2 

 ஏம	_ெப.(ஏம	_ெப.) உடயா,க' இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) அ%ல, 

இவ இ%லா $சீவ.�.2874.3 

 வாம� அ. அ%ல பிற வ4திய�மி� எ�றா� $சீவ.�.2874.4 

 Dவ கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேதாக 5ண, அ�னெமா3 ப% மா $சீவ.�.2875.1 

 யாவ அவ த	 கிளயி� நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அழ_!ைற.எ�.(அ2_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா8கி9 $சீவ.�.2875.2 
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 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ெச� வ�தவ,க' த	 கிளயி� ந@8கி7 $சீவ.�.2875.3 

 ேபாவ, 5க: ந	பி இ ெபா&பில க-டா� $சீவ.�.2875.4 

 அ%லி� தா'_ெப.(தா'_ெப.) அ&ற_ெப.எ�.(அ�_வி.+&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேபா	 அறாத Sலதன7 ேபால� $சீவ.�.2876.1 

 ெதா%ல� த	 உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) ந@8க� த@வின ெதாட,4 ந@8கா7 

$சீவ.�.2876.2 

 5%லி9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உயிர� E:4 

59!ழி7 59!7 பி�னி�� $சீவ.�.2876.3 

 எ%லயி% �ப ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) த@� )*3 எ6�தி38க' அ�ேற 

$சீவ.�.2876.4 

 அறவிய மன�த, ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ, 

உயி,9! அள� ெச�யி� $சீவ.�.2877.1 

 பறவ;	 நிழM	 ேபால7 பழவின உயிேரா3 ஆ. $சீவ.�.2877.2 

 மறவி ஒ�றாA	 இ�றி மன�தேத )ர9!	 பால $சீவ.�.2877.3 

 கறவயி� கற9!	 த	மா% கா�ற7 ப*ட எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.�.2877.4 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) Zப� இ*ட தவ: நட யாம ந@' 

ந@,� $சீவ.�.2878.1 

 ெதா3 மணி9 !வள7 ப*ட	 ணெயா3 நின7பேத ேபா% $சீவ.�.2878.2 

 க3மணி9 கய%_ெப.(கய%_ெப.) க- ந%லா, காம�	 ெபாN	 சி4தி� 

$சீவ.�.2878.3 

 அ3 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆவி ந@7பா, அறிவினா% 

சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ந@ரா, $சீவ.�.2878.4 

 வ @� அழி வின ெச� கால� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) வலயி% ப*டா% $சீவ.�.2879.1 
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 சா� அழி !வள மாலயவர;	 தன�	 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2879.2 

 ஆ� இழி_வி.(இழி_வி.) வரயி� 

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

அற	_ெப.(அற	_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நின7ப, 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� $சீவ.�.2879.3 

 ஏ� எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ெநறியி� ஏறி இ வி)	5 ஆN	 ந@ரா, 

$சீவ.�.2879.4 

 �னி ம&� அற�த9 ேக*ேட கி% ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) உ&றேத ேபா% 

$சீவ.�.2880.1 

 மி�A� தா,_ெப.(தா,_ெப.) மா,ப� ெம� ெவ4 ஆலியி� உகி7 ெப-பா% 

$சீவ.�.2880.2 

 அ�ன7 பா,75 அ�� 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தட� 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வி3வி� இ*டா� $சீவ.�.2880.3 

 பி�ன� த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) கிளக' O*ட	_ெப.(O*ட	_ெப.) 

ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) தக வி�தினாேன $சீவ.�.2880.4 

 ெம�7ப3 � 5- த@,7பா� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) �ய&சி ேபால 

$சீவ.�.2881.1 

 ஒ75ட9 காம	_ெப.(காம	_ெப.) த�ன உவ,7பிேனா3 ஒழி�7 

பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) $சீவ.�.2881.2 

 இ7ப.� இ எ�� அFசி7 பிறவி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெவவினாேன 

$சீவ.�.2881.3 

 ம7ப3 மழ9 க- ந%லா, வா�9 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�த	 ஒ7பா� 

$சீவ.�.2881.4 

 ஆளியா% பாய7 ப*ட அ3 களி யான ேபால $சீவ.�.2882.1 
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 வாளி வி% தட9க ம4த� வா� வி*3 5ல	பி9 காம $சீவ.�.2882.2 

 நாளிA	 நF)_ெப.(நF)_ெப.) ��ேத� ந�) அற ஆக ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) 

ெபா� $சீவ.�.2882.3 

 ேதாளிய,� ற4 H�தா� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) ெச�வ% அ.க' எ�றா� 

$சீவ.�.2882.4 

 சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) வா� ெமாழிய9 ேக*ேட ேத, 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) தாA	 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2883.1 

 உ� களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) உழவ ம&� உ� ஒளி �.� தாய	 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2883.2 

 அற கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கா� உ� அல8க% 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) தாய	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.�.2883.3 

 ெப� த! 5த%வ&! ஈ4 பி�ன ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ற�தி எ�றா� 

$சீவ.�.2883.4 

 ெகால� சிற உ�4 

ேபா!	_ெப.எ�.(ேபா_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_ெப.எ�.!றி.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஒவன9 !�க_!ைற.எ�.(!�9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஓ. $சீவ.�.2884.1 

 அல�தன, ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ப&றி 

அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) சிற அ2�கி�றா, $சீவ.�.2884.2 

 ெதால7ப அF_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) )&ற�தாேரா பகவேரா அ.க' எ�ன 

$சீவ.�.2884.3 

 வில7 ெப மணிய �4ந@, ந39கட% வ @:�த ஒ�தா� $சீவ.�.2884.4 

 காதல	 அ%ல	 ேம% நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

பிறவி த	�' $சீவ.�.2885.1 

 ஏதில	 யா8க' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) இனி9 ெகாN	 உட	பினாA	 

$சீவ.�.2885.2 
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 ஆதலா% )&ற	_ெப.()&ற	_ெப.) இ%ல அ ப*டவா� எ�� அ	 

D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) $சீவ.�.2885.3 

 தா அல, மா,ப� அ&5� தள அற7 ப64தி*டாேன $சீவ.�.2885.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ெபாறி !யி&றி வ%லா� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) 

ெபா� பாவ $சீவ.�.2886.1 

 ெபா� ெபாறி கழல எ%லா7 ெபாறிகN	 கழ%வேத ேபா% $சீவ.�.2886.2 

 ெசா% ெபாறி ேசார எ%லா7 ெபாறிகN	 ேசா,4 ந	ப� $சீவ.�.2886.3 

 இ% ெபாறி இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ ஆயிர, Eழ� ெச�றா� 

$சீவ.�.2886.4 

 தண9! இற7 பறி�த_ெப.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா	 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) அள வி3�த% 

ெச%லா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச%_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2887.1 

 நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) 5ட உ3	5 அனார யாதினா% ந@9க% 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2887.2 

 மண	_ெப.(மண	_ெப.) 5ட மால மா,ப� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ெசாேல ஏ 

ஆக9 $சீவ.�.2887.3 

 கண9 கவி� அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணா,� 

ற4 ேபா�9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) ஆனா� $சீவ.�.2887.4 

 ம	 ஆ,4 அண8! நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

)	5_ெப.()	5_ெப.) E: தா6னாA	 $சீவ.�.2888.1 

 தாம	 ஆ, ஒலிய% ஐ	பா% சயமதி� தி=	 ஆ,4த $சீவ.�.2888.2 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) மா) உ-ட காத%_ெப.(காத%_ெப.) கதி, வள� 

ேதாளினா	 $சீவ.�.2888.3 

 நாம	 நா% கதி;	 அFசி ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) தவ� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

ெகா-டா, $சீவ.�.2888.4 
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 ஆசார	 நாண� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) ெச� அல,9 க&பக� தா,� 

$சீவ.�.2889.1 

 சாசார� எ�A	 தக சா% ஒளி� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகாவா� 

$சீவ.�.2889.2 

 மாசார	 ஆய மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உல!_ெப.(உல!_ெப.) ஆ-3 

வ4தா�_வி.�.(வா_வி.+4�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ.) $சீவ.�.2889.3 

 H) ஆ,4த அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) N	5	 நல�தாெரா3 எ�றா� 

$சீவ.�.2889.4 

 மி� ஆ, சில	பி� சில	5	 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) 

ேம% நா'_ெப.(நா'_ெப.) $சீவ.�.2890.1 

 ம�னா பி6�தா� பி64தா� சிற வ�த அதனா% $சீவ.�.2890.2 

 ெபா� ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,ப சிற7 ப*டன ேபாM	 

எ�றா� $சீவ.�.2890.3 

 இ�னா7 பிறவி7 பிணி9! இ� ம4 ஆய ெசா%லா� $சீவ.�.2890.4 

 மF) இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) அனய மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) 

$சீவ.�.2891.1 

 வFச	 இ% அற=ர ெபாதி4த வா� ெமாழி $சீவ.�.2891.2 

 அFசின� இ4ழி அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) வ @:4 என $சீவ.�.2891.3 

 நF)_ெப.(நF)_ெப.) உமி: ேவலினா� ந38க வ @:4தேத $சீவ.�.2891.4 

 வா, அணி மணி� . 

ம*3	_ெப.எ�.(ம*3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) R- இட9 

$சீவ.�.2892.1 

 கா, அணி மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அனா, Eழ9 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) 

$சீவ.�.2892.2 
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 ஏ, அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) �. இறFசி ஏ�தினா� $சீவ.�.2892.3 

 சீ, அணி மாதவ, ெச2	 ெபா� பாதேம $சீவ.�.2892.4 

 நல� தி மட மக'_ெப.(மக'_ெப.) 

நய4த_ெப.எ�.(நய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாமர $சீவ.�.2893.1 

 நில� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இ )ட, நிமி,4 ெச%வ ேபா% 

$சீவ.�.2893.2 

 உல75 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ�தினா% ஓ8!_ஏவ.(ஓ8!_வி.) 

சாரண, $சீவ.�.2893.3 

 ெசல� தி வி)	5 ஒளி சிற4த_ெப.எ�.(சிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

எ�பேவ $சீவ.�.2893.4 

 சாரண, ேபாய பி� சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) 

ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2894.1 

 வா, அணி வன �ல வFசி9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா, $சீவ.�.2894.2 

 ேபா, அணி 5ல= ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க-க' D�தன $சீவ.�.2894.3 

 ந@, அணி !வள ந@, நிற4த ேபா�றேவ $சீவ.�.2894.4 

 ெபா� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) நிலா9 கதி, ெபாழி4 ேபா,�த 

ேபா% $சீவ.�.2895.1 

 ெத� வர� ச4தன	_ெப.(ச4தன	_+ெப.) திள9!	 மா,பினா� $சீவ.�.2895.2 

 மி� இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) R)7பினா, 

ெமலிய_!ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெம%லேவ $சீவ.�.2895.3 

 இ� உர ெகாடா� ெகா.9 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2895.4 

 அ	 )ர ெபாழி4த_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பா% அ�ன 

ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) மயி,7 $சீவ.�.2896.1 

 பFசி ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) அணயி� ேம% பரவ அ%!லா, 

$சீவ.�.2896.2 
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 மF) இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) மதி�க	 ம28க வகினா, 

$சீவ.�.2896.3 

 நF)_ெப.(நF)_ெப.) உயி,� அணி நல	_ெப.(நல	_ெப.) க64 நயேவ 

$சீவ.�.2896.4 

 ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) அர= 

ேம�4த_ெப.எ�.(ேம�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மி�சிலி� ெமலி4 ேமக7 

$சீவ.�.2897.1 

 5'_ெப.(5'_ெப.) வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) 

பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5'_ெப.(5'_ெப.) ேபா% 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அலா உர�த% ேத&றா, $சீவ.�.2897.2 

 க' வயி&� அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாத9 

கலாப வி% உமி2	 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.�.2897.3 

 ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) எயி&றவ,க' ெபா� D� ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ந@�தா, $சீவ.�.2897.4 

 கிளி� ெசாலி� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா%லா, கி-கிணி 

சில	ெபா3_ெப.(சில	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) ஏ8க9 $சீவ.�.2898.1 

 !ளி� ந@, இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) ேகால9 ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) 

கய%_ெப.(கய%_ெப.) பிற:பேவ ேபா% $சீவ.�.2898.2 

 களி� ந@, )ம4 வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- கலாஅ� பிற:4 அலம4 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2898.3 

 அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

அல8க% ஆழி அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) ற= உர�	 

அ�ேற $சீவ.�.2898.4 

 5ன ம75_ெப.(ம75_ெப.) அ24த9 !�தி7 5லிெயா3 ெபா 

ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2899.1 

 கன !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) உ�� சீ&ற9 கத: விட உ6வ ேபா,�த 

$சீவ.�.2899.2 
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 ன !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) �ரச� தான� ேதா�றல� த	மி� எ�றா� 

$சீவ.�.2899.3 

 நன மல, அல8க% க-ணி ந4தA	 ெதா2 ேச,4தா� $சீவ.�.2899.4 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அணி அல8க% மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

!8!ம9 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2900.1 

 அ. பணி4 அN வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) 

அரச' அரச எ�ன7 $சீவ.�.2900.2 

 ப3சின ெவ!ளி நாக7 ப�தல பனி� மா:க $சீவ.�.2900.3 

 இ. உமி: �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) நாண இ�னண	 இய	பினாேன 

$சீவ.�.2900.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உட9 ேகா*3 நா!_ெப.(நா!_ெப.) ஆ� )6�க ஏ&ற 

ஊ,4 $சீவ.�.2901.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உட9 !வள� ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ேக: 

நா!_ெப.(நா!_ெப.) இள4_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) ேதர 5%லி9 $சீவ.�.2901.2 

 கா� உட9 கழனி� ெச4ெந% கதி, அண� F)	 நா3 $சீவ.�.2901.3 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) மிட� தான� தாய	 வ @&� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

ஆ'ேமா எ�றா� $சீவ.�.2901.4 

 க	5_ெப.(க	5_ெப.) அலா% கா3_ெப.(கா3_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

இ%லா9 கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) E: பழன 

நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2902.1 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) உலா	 க-ணி வி-ேணா,_ெப.(வி-ேணா,_ெப.) 

ற9க�	 வ @3	 ேவ-ேட� $சீவ.�.2902.2 

 அ	5 உலா� அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ	 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) தாமர அனய பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) $சீவ.�.2902.3 
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 வி	பி_வி.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) வழிப*3 அ�ேறா வா:வ எ� வா:9க 

எ�றா� $சீவ.�.2902.4 

 !�� என ம-3_வி.எ�.(ம'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேகால 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ-3	 !ழா	 ெகா' ேதA	 $சீவ.�.2903.1 

 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெமா�� இமி	 யான� 

சீவக&! இளய ந	பி $சீவ.�.2903.2 

 ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) வ @&� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) மி�A	 மணி9 

!வ3 அனய ேதாளா� $சீவ.�.2903.3 

 ஒ��	 ம&� அர)_ெப.(அர)_ெப.) ேவ-டா� உவ7பேத ேவ-.னாேன 

$சீவ.�.2903.4 

 ெபாலி= உட� ஆ!ேமA	 ெபா'ள% இJ_)*.(இ_பதி.ெப.+J_ஒ&.) 

உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) எ�� 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2904.1 

 வலி உட ம7பி� அ%லா% வாரண	_ெப.(வாரண	_ெப.) தட9க வயா 

$சீவ.�.2904.2 

 ஒலி உட உ�7 ேபா�� நில7படா ஊ�றி� வ ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

$சீவ.�.2904.3 

 கலி க.4 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

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

காளய9 ெகாண,மி� எ�றா� $சீவ.�.2904.4 

 க2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,பி� 

காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) கா� ெபா� 

$சீவ.�.2905.1 

 எ2 வள,4 அனய தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) இளயவ, 

த	�' ��த $சீவ.�.2905.2 

 த2 மல,9 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ேபாM	 த�த நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

பய4த_ெப.எ�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந	பி $சீவ.�.2905.3 
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 வி2மணி7 Dணினா� வ @&� 

இUஇ_வி.எ�.(இ6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) விதியி� 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.2905.4 

 பா% வள பர4 ேம;	_ெப.எ�.(ேம�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ப3கட% வளாக	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.�.2906.1 

 ேகா% வளயாம% கா� உ� !ட நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) Fச 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2906.2 

 S% விள4 அனய R-ெசா% 5லவேரா3 அற�த ஓ	பி� $சீவ.�.2906.3 

 ேம% விளயாத இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) ேவ4த ம&� இ%ல க-டா� 

$சீவ.�.2906.4 

 வா�7ப3	 ேக3	 இ�றா	 வ6சயி� அ64 நாN	 $சீவ.�.2907.1 

 கா��தெந%_ெப.(ெந%_ெப.) கவள	 த@&றி� களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

தா�_த&.).(தா�_த&.).) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ேமயி� $சீவ.�.2907.2 

 வா�7பட% இ�றி7 ெபா��	 வ%ல� ஆ� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

ெகா'ளி� $சீவ.�.2907.3 

 ந@�த ந@, ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) நிதி 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) )ர9!	 அ�ேற 

$சீவ.�.2907.4 

 ெந%_ெப.(ெந%_ெப.) உயி, மா4த,9!_ெப.(மா4த,_ெப.+9!_ெகா.ேவ.) 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ந@, உயி, இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) 

ெச7பி� $சீவ.�.2908.1 

 5%_ெப.(5%_ெப.) உயி, 5க4 ெபா8! �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) அழ% 

இல8! வா'க $சீவ.�.2908.2 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) அ	 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) மால ெவ-!ட 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) க-டா� $சீவ.�.2908.3 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) உயி, ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) த�A' நாம 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ந	பி எ�றா� $சீவ.�.2908.4 
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 ஆ, வல	 E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆழி அல மணி� 

ேதர வ%லா� $சீவ.�.2909.1 

 ேந, நில� ஊ	_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) ந@3 ப% கால	_ெப.(கால	_ெப.) 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2909.2 

 ஊ, நில	_ெப.(நில	_ெப.) அறித%_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) 

ேத&றா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ேத&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஊேம% 

�றி4 வ @2	_ெப.எ�.(வ @:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2909.3 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) நில மா,ப ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) த�ம;	 அ�ன ஆேம 

$சீவ.�.2909.4 

 கா�4 எறி க38க% த�ன9 க=' 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) களி�ேபால 

$சீவ.�.2910.1 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அறி=டய, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) அெளா3 ெவ!ளி மா&றி 

$சீவ.�.2910.2 

 ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) தா	 விழப எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

ெவளி7படா, மற�த%_ெதா.ெப.(மற_வி.+�த%_ெதா.ெப.!றி.) க-டா� 

$சீவ.�.2910.3 

 நா4தக உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) ஏேற ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஆவ எ�றா� $சீவ.�.2910.4 

 !.� பழியாம ஓ	பி� ெகா&ற ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ம&� உ� $சீவ.�.2911.1 

 அ. வழி7 ப3வ, க-டா� அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 5க: ெக3த% அFசி 

$சீவ.�.2911.2 

 ெநா.ய% ஓ, எ2�	 ெபா�ய R- கல ந@�த	 ந@4தி9 $சீவ.�.2911.3 

 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) எ3�தவ,9! ந%!_ஏவ.(ந%!_வி.) ெகாழி� உண, 

!மர எ�றா� $சீவ.�.2911.4 
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 ேச% நட4தா8!	 ஓ.� ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

உலா�7 பிற2	_ெப.எ�.(பிற:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- $சீவ.�.2912.1 

 மா� மட ேநா9கி� மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மால நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

பய4த_ெப.எ�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம4த� $சீவ.�.2912.2 

 கா% நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அனய மா� ேத,9 

காளய9 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.�.2912.3 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) உட� அணி4 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேபா% இளவர) 

ஆ9கினாேன $சீவ.�.2912.4 

 O, எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெகாJவ9 

ெகா28_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) கனி9 ேகால� ெசJவா� $சீவ.�.2913.1 

 ஏ, அணி மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அ	 சாய%_ெப.(சாய%_ெப.) இல9கண 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

$சீவ.�.2913.2 

 சீ, உட� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� க-ணி� சி�வன� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

ெபா� மா6_ெப.(மா6.) $சீவ.�.2913.3 

 ேப, அற4 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) உ-ண7 ெப ந	பி ஆக ெவ�றா� 

$சீவ.�.2913.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ெதாழாத 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) தா	 )ம4 

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

நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2914.1 

 ெபா� திக: உவி% த	பி 5த%வன� த4 

ேபா&றி_வி.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2914.2 

 மி� திக: �.;	_ெப.எ�.(�._வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) E*. 

வ @&� இUஇ_வி.எ�.(இ6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேவ4 ெச�தா� 

$சீவ.�.2914.3 
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 !�� இன	_ெப.(இன	_ெப.) !ழ@இய ேபாM	 !Fசர9 !ழா�தி னாேன 

$சீவ.�.2914.4 

 நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெசதி' எ39!	 

_ெப.எ�.(எ3_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா�ேத, 

நி�தில	 விள4 �&றி_வி.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2915.1 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வர9 

ேகா*ட நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) �	 மத�த 

நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.�.2915.2 

 !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

!மர,9! எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

ெகா3�தன�_வி.�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ஒ.) 

நிதி;	 நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2915.3 

 உல	 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வர9 

!�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) ஓ, இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) அனய ேதாளா� 

$சீவ.�.2915.4 

 S&! இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேக'வி R- ெசவி 

ம-_ெப.(ம-_ெப.) ெகா' ஞா*பி% $சீவ.�.2916.1 

 ேவ&! இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� வி%வலா� 

ேதாழ, ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) $சீவ.�.2916.2 

 நா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) வளாக	 

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

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) க-க' ஆக7 $சீவ.�.2916.3 

 பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேக'வி யார7 பழி75 அற நா*. னாேன 

$சீவ.�.2916.4 

 காவல,_ெப.(காவ%_ெப.+அ,_பட,.ப�.) அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) எ�A	 

கழனி;' உ2 காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.�.2917.1 
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 மா வல	 விள�த ேகா*3 மழ களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) 

அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.�.2917.2 

 D அல, ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) அனார வி39கிய ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

59கா� $சீவ.�.2917.3 

 H அல, ஒலியலா, த	 வல9 க-க' .�த அ�ேற $சீவ.�.2917.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபானா% 

ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ�4 திமணி �க3 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2918.1 

 ெவ	5 ந@' )ட	_ெப.எ�.()ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

வில8கிய_ெப.எ�.(வில8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2918.2 

 அ	 ெபானா% ெதளி4த_ெப.அ.(ெதளி=_ெப.) பாவ அனயவ,� த	மி� 

எ�றா� $சீவ.�.2918.3 

 ப	 ெபானா% வள,9க7 ப*ட பன 

திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அனய ேதாளா� 

$சீவ.�.2918.4 

 தி� பளித மால� திர' தாம	 திக: த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) D $சீவ.�.2919.1 

 ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) ஒளி ெச� தாம	 ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) D 

நவி�ற_ெப.எ�.(நவி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாம	 $சீவ.�.2919.2 

 ெபா� ெதளி�த தாம	 56 ��த	_ெப.(��த	_ெப.) மிள, தாம	 

$சீவ.�.2919.3 

 மி�ெதளி�த மி�A மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) திர' தாம	 $சீவ.�.2919.4 
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 ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ேபா% 

ெந.ய தாம� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ8!	 

$சீவ.�.2920.1 

 மா�� மண	_ெப.(மண	_ெப.) வி	� 5க ம%கி Rரேய ேபா% $சீவ.�.2920.2 

 ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மணி9 கா% 

அமளி� H அணயி� ேமலா, $சீவ.�.2920.3 

 ���_ெப.(���_ெப.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

வி&!	_ெப.எ�.(வி%_வி.+9_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) �ல 

�&� இழயினாேர $சீவ.�.2920.4 

 இ�ன அ' எ�� இளய, ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஞVமி� ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2921.1 

 மி�னி� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநாவ மிளி, ேமகலக' 

மி�ன7 $சீவ.�.2921.2 

 ெபா� அ6ய கி-கிணி;	 DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) சில	5	 ஏ8க 

$சீவ.�.2921.3 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) அ. ேச,4 இறFசி 

வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) என நி�றா, 

$சீவ.�.2921.4 

 கலவ மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) கா% 

!வி�த_ெப.எ�.(!வி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபாM	 கம: ஐ	பா% 

$சீவ.�.2922.1 

 நில=	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகல நிலா உமி2	 ப	 D- $சீவ.�.2922.2 

 இலவ மல, வாயி� அணி O, எயி&றின @ேர $சீவ.�.2922.3 

 உல=	 மன	_ெப.(மன	_ெப.) வ� உ�தி ேக-மி� இ எ�றா� 

$சீவ.�.2922.4 
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 வா� அழ% உயி,9!	 ஆழி ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

!றி75_ெப.(!றி75_ெப.) ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2923.1 

 ேவ� அழ� திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

�ல7 பரவ அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) $சீவ.�.2923.2 

 ேதா� பிழி அல8கலா, த	 ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெதால4 வா.9 $சீவ.�.2923.3 

 கா� அழ% ெகா.ய� ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

க&பக மால ஒ�தா, $சீவ.�.2923.4 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) பிற7பி� அ%லா% 

வல	56_ெப(வல	56_ெப.) 

காK	_ெப.எ�.(கா-_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கால7 $சீவ.�.2924.1 

 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) !ள� எ��	 ேதா�றா பிறRத% பிண அன @ேர 

$சீவ.�.2924.2 

 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெகாட� தான	 

ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) ெத6யி� 

ம-_ெப.(ம-_ெப.) ேம% $சீவ.�.2924.3 

 ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) உடயவ,க*! அ%லா% ம&றய,9! ஆவ உ-ேட 

$சீவ.�.2924.4 

 அ*3 ந@, அவி9 !�ற� அ%ல வர	_ெப.(வர	_ெப.) ேதா�றா $சீவ.�.2925.1 

 !*ட ந@, !ள�தி� அ%லா% !7ப ேம% !வள Dவா $சீவ.�.2925.2 

 வி*3 ந@, வினவி9 ேக'மி� வி2�தக அவ,க' அ%லா% $சீவ.�.2925.3 

 ப*ட ப!� உ-பா, இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) பா, மிச இ%ல க-], 

$சீவ.�.2925.4 



826 

 

 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) ஒலி பர4த_ெப.எ�.(பர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) 

மகளி,_ெப.) H=	 $சீவ.�.2926.1 

 ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) பலி� ேசா&றி� 

ஈத%_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த%_ெதா.ெப.!றி.) ெப6 அ6 ஆ!ேமA	 $சீவ.�.2926.2 

 )	5_ெப.()	5_ெப.) ஒலி ேகாதயா, த	 மன 

வயி�_ெசா.உ.(வயி�_ெசா.உ.) H- ெதா� ஊ*3	 $சீவ.�.2926.3 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) பலி அன�	 ஈயி� அ ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) 

!�� க-], $சீவ.�.2926.4 

 அ&றவ, வ�த	_ெப.(வ�த	_ெப.) 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ, உயி, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

நி&!	_ெப.எ�.(நி%_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2927.1 

 &ற அவி: ஈத%_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த%_ெதா.ெப.!றி.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

ற9க�தி&! ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) 

ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2927.2 

 �&� உயி, ஓ	பி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஊெனா3 

ற7பி� யா,9!	 $சீவ.�.2927.3 

 ம&� உர இ%ல ம-K	 வி-K	 R	_தி6.(R	_��.ஒ.) அ.ய அ�ேற 

$சீவ.�.2927.4 

 மால7 ப4	 மால;	 ஏ4தி ம வா, DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) $சீவ.�.2928.1 

 ேசால மFஞ� E: வளயா, ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) விளயா. $சீவ.�.2928.2 

 ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) 

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

ம�னவ, ஆவா, நற= உ-ணா� $சீவ.�.2928.3 

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

சி� உபகார	 உடயாேர $சீவ.�.2928.4 
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 மாசி� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) மாசின சி�ன� ணி �'ளி� $சீவ.�.2929.1 

 ஊசி� �ன	 �சிய ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உட ஆக7 

$சீவ.�.2929.2 

 ேபசி7 பாவா� பி�ச என9 க அக% ஏ4தி9 $சீவ.�.2929.3 

 Oசி9 Oசி நி&ப, ெகா3� உ-3 அறியாதா, $சீவ.�.2929.4 

 கா*3 அக� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) ர9!	 மா9கல 

$சீவ.�.2930.1 

 ஓ*3 உட� தா	 எனி� உ�;	 ந8கள $சீவ.�.2930.2 

 ஆ*.யி*3 ஆ, உயி, அள4 O&�வ�_ெப.(O&�வ�_ெப.) $சீவ.�.2930.3 

 ஈ*.ய விள ம7 ேபால உ-Kேம $சீவ.�.2930.4 

 5'Nவ, கயிA	 உ�;	 5'_ெப.(5'_ெப.) உள $சீவ.�.2931.1 

 க' அவி: ேகாதய,ீ கா-மி� ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) வின $சீவ.�.2931.2 

 ஒ'ளியா� ஒமக� உர�த எ�ன�மி� $சீவ.�.2931.3 

 ெத'ளிய,ீ அற� திற	_ெப.(திற	_ெப.) ெத64 ெகா'மிேன $சீவ.�.2931.4 

 மா�தM	 பிற�தM	 வள,4 வ @8கM	 $சீவ.�.2932.1 

 ேத�தM	 உடமய� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ெச75மா% $சீவ.�.2932.2 

 வா� 5க7 ெப�யிA	 வ29கி ந%லற	 $சீவ.�.2932.3 

 கா�வ கலதிம7 பால ஆ!ேம $சீவ.�.2932.4 

 5'ளி_ெப.(5'ளி_ெப.) ந@, வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெபகி7 5� 5லா%_ெப.(5லா%_ெப.) $சீவ.�.2933.1 

 உ' வள,4 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) வழி� ேதா�றி7 ேப, 

அற	_ெப.(அற	_ெப.) $சீவ.�.2933.2 

 உ'!ேம% �27 5லா%_ெப.(5லா%_ெப.) !ர	ப உ�4 ேபா� $சீவ.�.2933.3 

 ெவ'ள ந@, இ�பேம விள9!	 எ�பேவ $சீவ.�.2933.4 
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 பா%ளி பவள ந@, ெபகி_வி.எ�.(ெப!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2934.1 

 ஊ&� ந@,9 !�	_ெப.அ.(!�	_ெப.அ.) 5ழ உ�4 ேபா4த பி� $சீவ.�.2934.2 

 ேச&� ந@,9 !ழி;ேள அ24தி� ெச% கதி9! $சீவ.�.2934.3 

 ஆ&� உணா7 ெபறா அ2 அலறி வ @2ேம $சீவ.�.2934.4 

 தி4திய ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அற� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� க&பக	 

$சீவ.�.2935.1 

 ெபா4திய_ெப.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபாெளா3 

ேபாக	 D�தலா% $சீவ.�.2935.2 

 வ4திA	 அற�திற	 மற�த%_ெதா.ெப.(மற_வி.+�த%_ெதா.ெப.!றி.) 

ஓ	5மி� $சீவ.�.2935.3 

 க	5_ெப.(க	5_ெப.) என� 

திர-ட_ெப.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) 

கால ேவ%கண @, $சீவ.�.2935.4 

 ம4திர ம4 இவ இ%லயா� வி.�_நி.எ�.(வி3_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2936.1 

 ஐ4 தல அரவின யாவ, த@-3வா, $சீவ.�.2936.2 

 )4தர� )	5_ெப.()	5_ெப.) E: மால இ%லேய% $சீவ.�.2936.3 

 ம4த	 மகளிர ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) ேச,கிலா, $சீவ.�.2936.4 

 ெபா� லா	 ெபா� அன @, த	 பா!ந@, $சீவ.�.2937.1 

 தி��_வி.எ�.(தி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) அலா% சி�வர யாA	 

ெசா% சில $சீவ.�.2937.2 

 இ�� எலா	 எ	 ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) 

ேபசினா% $சீவ.�.2937.3 
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 ெவ��_வி.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) உலா	 ேவ%கண @, 

வி2�த9கீ,கேள $சீவ.�.2937.4 

 ெம�7 ப3 சா4	 D=	 மிக_!ைற.எ�.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கம2ேமA	 $சீவ.�.2938.1 

 க7ப3 சா4	 D=	 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

அலா% கல9க% ஆகா $சீவ.�.2938.2 

 ஐ7 ப3 பி� ெந��ேதா, அ)	5 ேசா, அ2க% 5� ேதா% $சீவ.�.2938.3 

 ெபா�7 பட உர�த உ-ேடா ெபா� அன@, ந	�' நாமா% $சீவ.�.2938.4 

 அனி�ச� அ	 ேபா ேபால� ெதா37பேவ !ழ4 மா:கி $சீவ.�.2939.1 

 இனி� ெச�தா	 பிற4த_ெப.எ�.(பிற_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:ேத 

எ�� நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) இதன எ-ணி� $சீவ.�.2939.2 

 தனி� சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) வ�த% ேத&றா	 தள,4 க- 

பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேநா9கி7 $சீவ.�.2939.3 

 பனி�	 எ�� உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா:ேத ப2 

இலா அறிவி� எ� ஆ	 $சீவ.�.2939.4 

 ந@%_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஐ	பா% 

நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) ந@8கி7 

$சீவ.�.2940.1 

 பா% நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) படா �ல பயி� H8கி 

$சீவ.�.2940.2 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மழ9 க- தா�	 இம !ற4 அ2கி 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சீவ.�.2940.3 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) கர9!	 

கால	_ெப.(கால	_ெப.) தய^, ெம�ய அ�ேற $சீவ.�.2940.4 
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 !Fசர	 அயா உயி,� அனய !� கம: $சீவ.�.2941.1 

 அ	 )வ அ.சில அம,4 உ-டா,க' தா	 $சீவ.�.2941.2 

 இFசி மா நக, இ3	 பி�ச ஏ&றலா% $சீவ.�.2941.3 

 அFசிேன� ற7ப% யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ.) ஆ,வ	 இ%லேய 

$சீவ.�.2941.4 

 ஒவ,_ெப.(ஒவ,_ெப.) த	 வலி ெக3	 உட�� 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேம% $சீவ.�.2942.1 

 இவ,_ெப.(இவ,_ெப.) ம&� இய4 எ24 இ7பி� எ�ப ேபா% 

$சீவ.�.2942.2 

 உவ R- R)75 இற இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மணி7 $சீவ.�.2942.3 

 ப6ய_!ைற.எ�.(ப6_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) க- படா �ல7 ப	 ெபா� 

ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அன @, $சீவ.�.2942.4 

 காதல	 கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) இதனி� இ75ற	 $சீவ.�.2943.1 

 ஏதில	 எ�ற ெசா% ெசவி� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ�தM	 $சீவ.�.2943.2 

 மாதரா, மழ மல,� தட	_ெப.(தட	_ெப.) க- ம%!ந@, $சீவ.�.2943.3 

 ேபா உலா	 மா,பி� வா�7 ெபாழி4 வ @:4தேவ $சீவ.�.2943.4 

 ெச9கி நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) 

தி��_வி.எ�.(தி�_வி.+�&_இ.கா.+அ_வி.எ�.!றி.) சிவ4 

ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) உயி, ெச&ற $சீவ.�.2944.1 

 ெந75� தல ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க-ணா, 

க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) மணி7D- $சீவ.�.2944.2 

 பர7பினிட்7 பா�4 !ள	_ெப.(!ள	_ெப.) ஆ�7 பா% ஆ, படா �லய 

$சீவ.�.2944.3 
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 வ�தி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந38 ேகா*3 அவி ேபால வ @:4தனேவ 

$சீவ.�.2944.4 

 அழ% ஏ4 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க3F ெசா% உ	 ஏ� உ-3 ஆ8! 

அல, சி4தி $சீவ.�.2945.1 

 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ஏ4 D	 ெகா.க' நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேச,4 ஆ8! 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேச,4 $சீவ.�.2945.2 

 கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) ஏ4 ேசவ.9_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.+9_ஒ&.) கீ:9 

க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) கல	_ெப.(கல	_ெப.) 

நிர7ப9 $சீவ.�.2945.3 

 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) ஏ8!மா� ஏ8கி அ2தா, ேகாத மடவாேர 

$சீவ.�.2945.4 

 !லிக அ	 ேச&�' நாறி9 !8!ம ந@' ஓ8கி7 $சீவ.�.2946.1 

 ெபாலிக_விய8.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) என 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பாட7 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

தாமரக' ேபாM	 $சீவ.�.2946.2 

 ஒலி கழ%_ெப.(கழ%_ெப.) அ.க' R	_தி6.(R	_��.ஒ.) கீ:7 பிழ�த எ� 

உரமி� எ�ன7 $சீவ.�.2946.3 

 5லி_ெப.(5லி_ெப.) நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) ப*ட மா� ேபா% ேபா! உயி, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி�றா, $சீவ.�.2946.4 

 அ4_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) தவி) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ	ம� )ம4 அயா உயி,�த 

ஆ-ம7 $சீவ.�.2947.1 

 ெப4_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) த! !ற8!கா' ந@, ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) உயி, 

அளியதா ேம $சீவ.�.2947.2 

 வ4மா% எ�� ேநா9கீ, வா3மா% ஆவி எ�ன @, $சீவ.�.2947.3 

 வி4தின,_ெப.(வி4தின,_ெப.) ேபால நி�ற@, ெவ&�ட% கா-மி� 

எ�பா, $சீவ.�.2947.4 
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 ேகாத;	 கிM	 ஏ4தி9 !8!ம	 

எ2தி9_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.+9_ஒ&.) ெகா� 

D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) $சீவ.�.2948.1 

 தா ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அளக� அ7பி� 

தட �ல வ.� ேச,4 $சீவ.�.2948.2 

 காத%_ெப.(காத%_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம,_ெப.(காம,_ெப.) க 

விர%_ெப.(விர%_ெப.) அளிய ந@	 $சீவ.�.2948.3 

 ஏதில, ஆகி9 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) எ-ணேம 

எ-ணி_வி.எ�.(எ-K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ன@ேர $சீவ.�.2948.4 

 பFசி ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஆ,4த சீற. பனி�த% 

அFசி9 $சீவ.�.2949.1 

 !Fசி ேம% ஏ&ற ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ெகா75ளி�தி*ட எ	ம 

$சீவ.�.2949.2 

 வFசி�த@, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� ேதா'கா' வா8!5 த2வி9 ெகா'ள @, 

$சீவ.�.2949.3 

 ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) ந@, வலிய,ீ 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி&பேீரா ந@	 எ�பா, 

$சீவ.�.2949.4 

 �*3 வ*3 அனய ேகால �� உலா�9 கிட4 மி�ன $சீவ.�.2950.1 

 ம*3 வி*3 அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாத 

மெவா3 மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நாN	 

$சீவ.�.2950.2 

 ஒ*. இ*3 உறய எ8க*! உய, அண ஆய மா,ப $சீவ.�.2950.3 

 ந*5_ெப.(ந*5_ெப.) வி*3 ஒழி;	 ஆயி�_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

ந�ம யா, க-ண அ	மா $சீவ.�.2950.4 
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 மா9 கவி� வளர� த@-._வி.எ�.(த@-3-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நக ந9! நாN	 $சீவ.�.2951.1 

 D9 கவி� ஆ,4த ப4தா, 5ன ம� ேதெனா3 ஏ4தி� $சீவ.�.2951.2 

 தா9கி_வி.எ�.(தா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) எ	 �லக' த	ம 

ெந9கினா� தரணி ம�னி� $சீவ.�.2951.3 

 ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

எ	ம ேநா9கா� ந@�திேயா ந@;	 எ�பா, $சீவ.�.2951.4 

 அ�னேம ேதாக ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) யா: அ�தேம 

ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.�.2952.1 

 இ�னேர ந8கமா, எ�� ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

பவள� ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.) $சீவ.�.2952.2 

 எ�ன ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ	ம 

இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) ஆயினாேய $சீவ.�.2952.3 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ேபா% ஈர	_ெப.(ஈர	_ெப.) இ�றி வலி�தன 

வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) எ�பா, $சீவ.�.2952.4 

 Dணினா% ெந8க_!ைற.எ�.(ெந8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ெநா4 

ெபாதி,�தன ெவ	பி எ�� $சீவ.�.2953.1 

 நாணினா% வ�த	_ெப.(வ�த	_ெப.) த@,7பா� ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

�ல9 க-க' த	ம7 $சீவ.�.2953.2 

 ேபணி ந@, எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ஓ	பி7 ேப, 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) த4த@, $சீவ.�.2953.3 

 கா-மிேனா இ�� எ	 வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) க-ணி^, க-க' 

எ�பா, $சீவ.�.2953.4 
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 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேம% மிதி�த அ	 ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) சீற.� 

திவி% வ @ச_!ைற.எ�.(வ @)_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.2954.1 

 மி�னி வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) சி4த ெவ� நில� உற4 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) எ	 $சீவ.�.2954.2 

 இ�னக ��வ%_ெப.(��வ%_ெப.) பா,�தா� இ�� எம ஆவி பா,�தா� 

$சீவ.�.2954.3 

 ம�னிய மால வ-டா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) �. 

வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) எ�பா, $சீவ.�.2954.4 

 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) பா% கடM	 நFசா� விள4ததா% 

வி64த_ெப.எ�.(வி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெவ�ேயா� $சீவ.�.2955.1 

 பா8! இலா இள ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) பா, மற� 

இ*டதாேலா $சீவ.�.2955.2 

 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கதி,� தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) த@� ெசா64ததா% திசக' எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) 

$சீவ.�.2955.3 

 தா8!மா� எ�ன ஆவி த69கிேல	 ேதவ @, காேளா $சீவ.�.2955.4 

 வி-ேணா,_ெப.(வி-ேணா,_ெப.) மட மக'_ெப.(மக'_ெப.) ெகா% விFச 

மகேள ெகா% $சீவ.�.2956.1 

 க-ணா, கழி வன7பி% கா4தவ த�த எ�� $சீவ.�.2956.2 

 எ- ஆய வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- ெம� 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ�&�7 $சீவ.�.2956.3 

 ப-ணா% பயி�ற@, இனி எ� பயி%வ @ேர $சீவ.�.2956.4 

 ெகா% ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38் க- !ணமால !Fசர�தா% 

$சீவ.�.2957.1 

 அ%ல% ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உ&றாN9! அ�� களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

அட,�7 $சீவ.�.2957.2 
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 5%லி7 5ண, �லயி� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) !வ*.� ேம% உற4தா� 

$சீவ.�.2957.3 

 எ%ேல ம&� எ	 ெபமா&! இ�� இவN	 மி�னாேளா $சீவ.�.2957.4 

 H	5_ெப.(H	5_ெப.) உடய ெவ'_ெப.எஅ.(ெவ'_ெப.அ.) எயி&�� �தி அழ% 

நாக7 $சீவ.�.2958.1 

 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) உடய ேநா9கி7 பம பவழவா� $சீவ.�.2958.2 

 ேத	5 உடய இ� அ�தா� ேச,4தா�9! இனி அேவ $சீவ.�.2958.3 

 ஆ	5டய நF)_ெப.(நF)_ெப.) அட8கி&� இ�� ஊறி&� ஆகாேத 

$சீவ.�.2958.4 

 தா:4 உலவி ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) �ல ேம% த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) 

ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) வி% வில8க7 $சீவ.�.2959.1 

 ேபா:4 அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணினா% 

ஏ7 ெப&�7 ேபாகலா� $சீவ.�.2959.2 

 தா:4 அமர, இ� அமி,த	 த9க நா*3 ஆகாேத $சீவ.�.2959.3 

 வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) என வ @:4தா� 

ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) இ�� அ=	 வி*டாேயா $சீவ.�.2959.4 

 க-ேணா கயேலா க2ந@ேரா காவிேயா $சீவ.�.2960.1 

 ெப-ேணா அ�ேதா பிணேயா என7 பித&றி� $சீவ.�.2960.2 

 - எ� சில� ெதாழிM	 கா*. �� இ�5&ற@, $சீவ.�.2960.3 

 5- ேம% கிழிேபா% ற�த% ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஆேமா $சீவ.�.2960.4 

 ெபா� நகர வ @தி 5!4த@, ெபாழி �கிலி� $சீவ.�.2961.1 

 மி�னி� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

Rட8க_!ைற.எ�.(Rட8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நி�றா'_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ'_பட,.ஒ.) த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- $சீவ.�.2961.2 
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 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) நக, எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ேபா,7ப வல7 

ப*],9! $சீவ.�.2961.3 

 இ�ேன ஒளி இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ�னா 

இ3கினேவா $சீவ.�.2961.4 

 ெச8க�) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �லயா, தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) கறஊ, 

ப%லினா, $சீவ.�.2962.1 

 ம8கய,க' கா7ப மகி:4தாள ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) மகி:4 $சீவ.�.2962.2 

 ப8கயேம ேபா%வாள7 பா,7பா� ஆ�7 ப- அண�� $சீவ.�.2962.3 

 த8கினா� ேகாேவ ற�த தக=_ெப.(தக=_ெப.) ஆேமா $சீவ.�.2962.4 

 5%லா,_ெப.(5%லா,_ெப.) உயி, ெச!�த ெபா� அ	 திணி ேதாளா� 

$சீவ.�.2963.1 

 ம% ஆ, அக� மா,ப ம*3 ஏ4தி வா� ம3�தி*3 $சீவ.�.2963.2 

 எ%லா	 காண இல9கணேயா3 ஆ.னா� $சீவ.�.2963.3 

 அ%லா4 அவ'_பதி.ெப.(அ_)*.+அ'_பட,.ெப-.ஒ.) ந38க அ�பி� 

அக%வாேயா $சீவ.�.2963.4 

 க%ேலா மரA	 இர8க9 கM:4 உகி $சீவ.�.2964.1 

 எ%லா� திச ேதா�	 ஈ-. இன மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) ேபா% $சீவ.�.2964.2 

 ெசா%லா� ய,வா, ெதா2வா, அ2வா, ஆ� $சீவ.�.2964.3 

 அ%லா4 அக� ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) ஆ:கட% ேபா% ஆயி&ேற 

$சீவ.�.2964.4 

 D7 ப6வா, ெபா� ெச� கல	_ெப.(கல	_ெப.) ப6வா, ெபா� வளய 

$சீவ.�.2965.1 

 ந@7பி, என7 5ட7பா, ந@' தாம	 சி4வா, $சீவ.�.2965.2 

 ஏ7 ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா� பிண ேபா% 

ஏ8!வா, இ� உயிர9 $சீவ.�.2965.3 
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 கா7பேர% காவலனா, காவாேரா இ�� எ�பா, $சீவ.�.2965.4 

 க2ந@	 தாமர;	 க-டனேவ ேபாM	 $சீவ.�.2966.1 

 �2ந@, ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க-K	 �க�	 உலறி� $சீவ.�.2966.2 

 ெச2ந@, மணி9 ெகா.க' காழக	 ேச, ெகா	பா� $சீவ.�.2966.3 

 அ2ந@ர வா� அலறி அ%லா7ப ேபா�றாேர $சீவ.�.2966.4 

 ப-ணா, பண �ழவ	 பா3 அவி4 ப% மணியா: மழல ந@8கி7 $சீவ.�.2967.1 

 5-ணா, 5ன !ழM	 ஏ8கா 5ன பா-.% இர8கா வா�D8 $சீவ.�.2967.2 

 க-ணா, ஒலி க=ள கி-கிணி;	 அ	 சில	5	 கல;	 ஆரா $சீவ.�.2967.3 

 ம-ணா, வல	56;	 வா� மட8கி9 ேகா� ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

ம.4த அ�ேற $சீவ.�.2967.4 

 அணியா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) அர9! வ*3 அ2�தி வ�த அனய ெச8க- 

மா�தா' $சீவ.�.2968.1 

 பிணியா, ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) �தி அ�ன 

ெப	_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) க=ள பிற ஏ, ேகா*ட $சீவ.�.2968.2 

 பணியா, கம: கடா� அ-ண%_ெப.(அ-ண%_ெப.) அர)வா7 ப-ணா, 

பா�மா $சீவ.�.2968.3 

 இணயா	 இ%லாத க-ண @,_ெப.(க-ண @,_ெப.) வ @:� உ-ணா 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இன4ததாேம $சீவ.�.2968.4 

 கழி�த க.7 பிண;	 க வள;	 மால;	 கள4 ��	 $சீவ.�.2969.1 

 ெதாழி�த ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) சா4	 )-ண�	 ப% மணி;	 கலA	 

சி4தி $சீவ.�.2969.2 

 விழி� விய� ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) ப% மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) பர4 

இம9!	 பனியா, வான	_ெப.(வான	_ெப.) $சீவ.�.2969.3 

 பழி�7 ப)	 ெபா� உல!_ெப.(உல!_ெப.) !. ேபாயி&� 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2969.4 
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 அழலா, )ர எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின ஐ4 தல 

)ம4த ெவ!ளி நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.�.2970.1 

 நிழலா, திமணி;	 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) தி �. ேம% நிலவி 

வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2970.2 

 )ழ% ஆ, ப)	 ெபா�A	 ேவ�4 ெசா6 கதி, ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

பFசி ஆ,4த $சீவ.�.2970.3 

 கழலா� நகர	 அ� கட கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேபா% கல8கி&� அ�ேற 

$சீவ.�.2970.4 

 ந@, நிற_ெப.(நிற	_ெப.) !ள� மா6_ெப.(மா6.) ெசா64 என 

ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெந� 'N	 $சீவ.�.2971.1 

 ேந, நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ெபா6;	 !�;	 வறகN	 நிவ4த வாச	 

$சீவ.�.2971.2 

 பா, நிற_ெப.(நிற	_ெப.) அ.கி% ப'ளி_ெப.(ப'ளி_ெப.) தளிெயா3 சால 

எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) $சீவ.�.2971.3 

 ஊ, நிற_ெப.(நிற	_ெப.) உயி,�த% இ�றி உயி, 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2971.4 

 ேகா' 5லி� )ழ% க- அ�ன ெகா2F_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) )வ9 கன 

�%ல $சீவ.�.2972.1 

 ேமா*3 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �கயி� ெமா� ெகா' ெகா9! 

உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) நிமிர% ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ேசா� $சீவ.�.2972.2 

 ஊ*3� கறி ெகா' ேதமா8கனி )வ� தயிெரா3 ஏ4தி $சீவ.�.2972.3 

 ேவ*டவர7 ெபறா வ @தி ெவ� நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2972.4 

 ம4த, த	 வ-கயா% �� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ'ள� 

எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதற% $சீவ.�.2973.1 

 ப4 கி% மகளி,_ெப.) ேமவா, பாசிழ ப)	 ெபா� மால $சீவ.�.2973.2 
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 சி4திேய கர4தா, ெசா% ேபா% ெம�யி� க- 

ேச,த%_ெதா.ெப.(ேச,_வி.+த%_ெதா.ெப.!றி.) இ�றா�� $சீவ.�.2973.3 

 ச4தன� சா4ெதா3 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) தா	 கவி� 

இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2973.4 

 தாழி வா� மற9!	 த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) எ� தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) !வள9 க-ணா, $சீவ.�.2974.1 

 �ழி வா� �%ல மால �ல�க	 �64 

ந9க_ெப.எ�.(ந!_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2974.2 

 யாழி� வா� �ழவ	 வி	ம ஆ*3 ஒழி4 அய,4 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.�.2974.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வா�9 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

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

ஒழி4த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2974.4 

 அ8கல	 நிற4த அ	D	 பவழ9கா% 

திக2	_ெப.எ�.(திக:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப	ெபா� 

$சீவ.�.2975.1 

 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) கி3! எ�A	 ேகால7 ேப6ம 

ெபா4தி_வி.எ�.(ெபா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ெம%ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) $சீவ.�.2975.2 

 ஒ8! உட� நகர	 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) உற8!வ 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஒ%_ஒ.!றி 

உ6.ெசா.(ஒ%_ஒ.!றி.) எ� $சீவ.�.2975.3 

 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) க% எ� )	ம கர4த	 

ஒ�த_!ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.2975.4 

 கல உலா� நிமி,4த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) விள அ�த	 அ�னா, 

$சீவ.�.2976.1 
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 �ல உலா� நிமி,4த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெமா�தா, 

�ழ= �� உ6Fசி மி�ன� $சீவ.�.2976.2 

 சில உலா� நிமி,4த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,ப� 

திநக, ெத'கலாதா� $சீவ.�.2976.3 

 நில இலா உலகி� த�ம ந@,ம மீ9 Oறி&� அ�ேற $சீவ.�.2976.4 

 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க;	 ேவ'வி9 ெகா2	 

5க;	 $சீவ.�.2977.1 

 எ4 கி% 5க;	 மால9! இ3	 5க;	 $சீவ.�.2977.2 

 ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ஒவ,9! ஈயா அதிேலாப $சீவ.�.2977.3 

 மா4த,_ெப.(மா4த,_ெப.) 5கேழ ேபா% ேதா�றா மற4தனேவ $சீவ.�.2977.4 

 5%_ெப.(5%_ெப.) உ- 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) 5ல	5 வி3_ஏவ.(வி3_வி.) 

!ர%_ெப.(!ர%_ெப.) ேபா% $சீவ.�.2978.1 

 ந%ல_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) வள ேபா: அரவ	 நார நர% !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) 

ேபா% $சீவ.�.2978.2 

 க%லா இளய, கல8கா� சி675_ெப.(சி675_ெப.) ஒலி;	 $சீவ.�.2978.3 

 ெகா% யான� ச8! ஒலி;	 Oடா ஒழி4தனேவ $சீவ.�.2978.4 

 ெபா&5 உடய D மால சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) 5ன கல�க' $சீவ.�.2979.1 

 க&5_ெப.(க&5_ெப.) உடய ம8கய6� காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) அவ 

இழ4த_ெப.எ�.(இழ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2979.2 

 ந&5 உடய ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ, நற= நய	_ெப.(நய	_ெப.) 

5%லா,_ெப.(5%லா,_ெப.) $சீவ.�.2979.3 

 ெசா% ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ேபா% ேவ*க7படா ேசா,4 ஒழி4தனேவ 

$சீவ.�.2979.4 

 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பா% கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) மற4 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

அவி மட8கி� $சீவ.�.2980.1 
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 H	5_ெப.(H	5_ெப.) ஆ, ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க	மா� 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) க	5_ெப.(க	5_ெப.) &றாவா� $சீவ.�.2980.2 

 ஆ	 பா% உர மட8கி யா	 பிற,-பிற,_அ.ெதா.(பிற,-பிற,_அ.ெதா.) பிற, 

ஆ�9 $சீவ.�.2980.3 

 கா	5_ெப.(கா	5_ெப.) ஆ, ந3 இ'_ெப.(இ'_ெப.) க- காேட ேபா% 

ஆயி&ேற $சீவ.�.2980.4 

 ந@, �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) ந@ல_ெப.அ.(ந@ல	_ெப.) 

ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ேமக மா% யான� $சீவ.�.2981.1 

 ேத, �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) தான� திமாலி� �� ற7பா� 

$சீவ.�.2981.2 

 பா, �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர ேபா% 

ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) த	 பால,9! ஈ4 $சீவ.�.2981.3 

 ஊ, �2 நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) உரேவா� 

தா'_ெப.(தா'_ெப.) ேச,4தேவ $சீவ.�.2981.4 

 ெகா% உல7 ெபா8! அழ% கிட4த_ெப.எ�.(கிட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

O, இல $சீவ.�.2982.1 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) 

ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) மதி;' வ�த ேபா% $சீவ.�.2982.2 

 ெச%ல_!ைற.எ�.(ெச%_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ந@-3 

அக��_வி.எ�.(அக�_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) 

சிவ4த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க-ணினா, $சீவ.�.2982.3 

 அ%ல% உ&� அ2பவ,9! அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ெசா%லினா� 

$சீவ.�.2982.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) பரவ ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) உட� நி�7பி� வய	 $சீவ.�.2983.1 

 அ&ற	 இ% தவ�தி&! எ��	 ஐயவி அன�	 

ஆ&றா_ெப.எ�.(ஆ&�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2983.2 
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 இ&� என உண,4 நி&பி� திமக' எ��	 ந@8கா' $சீவ.�.2983.3 

 ப&ெறாேட நி&பி� எ��	 திமக' ப&ற% ெச%லா' $சீவ.�.2983.4 

 உ75 இலி7 529க% கா*3' 5ல மக�_ெப.(மக�_ெப.) உ!7ப ஏக9 

$சீவ.�.2984.1 

 க7 பலி உ-.யாA	 ெவ'ளி% ேம% கவிழ ந@	 $சீவ.�.2984.2 

 ம7 ெபாலி க-ணி� ந@ரா% மன அக	_ெப.(அக	_ெப.) ெம2கி வாழ 

$சீவ.�.2984.3 

 இ7_)*.(இ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) ேவ-3கி�ற@, இதன 

ந@, ேக-மி� எ�றா� $சீவ.�.2984.4 

 ெகா% சின யான 

பா,9!	_ெப.எ�.(பா,_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) O, 

உகி,� த�க- ஆளி $சீவ.�.2985.1 

 இ% எலி பா,� ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

இற7பி�_நி.எ�.(இற_வி.+77_ெபா.உ.+இ�_நி.எ�.!றி.) கீ: 

இ�த%_ெதா.ெப.(இ_வி.+��_இ.கா.+அ%_ெதா.ெப.!றி.) உ-ேட 

$சீவ.�.2985.2 

 ப% வின ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) ந@4தி7 பகா இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) 

பகி� அ%லா% $சீவ.�.2985.3 

 ந%வின விள;' எ�A	 நFசிA' !ளி�த% உ-ேட $சீவ.�.2985.4 

 ஆ&றிய ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) எ�A	 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) இலா,க' ஆகி�_நி.எ�.(ஆ!_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.2986.1 

 ேபா&றிய_ெப.எ�.(ேபா&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மணி;	 ெபா�A	 

பி� ெசலா ெபா� அன@ேர $சீவ.�.2986.2 

 ேவ&�வ, எ�� நி%லா வி27 ெபா'_ெப.(ெபா'_ெப.) பரவ 

ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) $சீவ.�.2986.3 
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 ேநா&பவ,9! உ6ய ஆ!	_ெப.எ�.(ஆ!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

ேநா�மி� ந@	 எ�றா� $சீவ.�.2986.4 

 காத%_ெப.(காத%_ெப.) அ	 ேச&�' 

பா�4த_ெப.எ�.(பா�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மதி எA	 கல8க% ந@ர 

$சீவ.�.2987.1 

 ஊ வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

உ3�த_ெப.எ�.(உ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாரா� உவ,7பினி� 

உ6Fசி� ேத&ற $சீவ.�.2987.2 

 மாதரா, ெநFச	_ெப.(ெநFச	_ெப.) ேதறி மாதவ	 ெச�	 எ�றா, 

$சீவ.�.2987.3 

 காதலா� காத%_ெப.(காத%_ெப.) எ�A	 நிகள�தா% 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணாேர $சீவ.�.2987.4 

 Hம	 சா% ேகாத யீேர ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வின ந@�த	 

ந@4தி_வி.எ�.(ந@4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.2988.1 

 நாம	 சா% கதியி� நி8கி_வி.எ�.(ந@8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) ெபா� ேம% உலகி� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

$சீவ.�.2988.2 

 ஏம	_ெப.(ஏம	_ெப.) சா% இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) 

ேவ-.�_நி.எ�.(ேவ-3_வி.+இ�_நி.எ�.!றி.) எ�ெனா3	 வ	மி� 

எ�றா� $சீவ.�.2988.3 

 காம	_ெப.(காம	_ெப.) சா�� அட,� 

ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ%_வி.+�&_இ.கா.அ_ெப.எ�.!றி.) காFசன9 

!�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.�.2988.4 

 நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) நய4 கா-பா, நல	_ெப.(நல	_ெப.) கிள, க-க' 

E��	 $சீவ.�.2989.1 

 ஆடக9 கல�' ஆ� பா% அமி,தின நய4 உ-பார $சீவ.�.2989.2 
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 ந@3 அக	_ெப.(அக	_ெப.) ெவ!-3	 கயா% பி.� ந@� அ*. இ*ேட	 

$சீவ.�.2989.3 

 ேகாடக	 அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகால 

�.யினா� ற�	 எ�றா, $சீவ.�.2989.4 

 சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) கிழிய �ய8கி� தட மலரா% $சீவ.�.2990.1 

 O4த%_ெப.(O4த%_ெப.) வழிப*ட ேகாேவ ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) ெச% 

உலகி% $சீவ.�.2990.2 

 வா�4 அ.ேய	 வ4 உ� வழிப3	 நா'_ெப.(நா'_ெப.) இ�ேற ேபா% 

$சீவ.�.2990.3 

 கா�4 அள% க-டா� என� ெதா2தா, கா6கயா, $சீவ.�.2990.4 

 ெத-_ெப.அ.(ெத-_ெப.அ.) திர ந@�த	 ந@4தி� த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கதி, )ம4 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) $சீவ.�.2991.1 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) பட,4த அனய மால ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) !ட 

ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.�.2991.2 

 க- திர' ��த மால9 கதி, �ல ந8கமார $சீவ.�.2991.3 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) திர விய9!	 ேக'வி விசயக- அபய	 

வ�தா� $சீவ.�.2991.4 

 க. மல, நிற4 D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க&பக9 

ெகா	5	 காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.�.2992.1 

 வ.மல, மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) காம வ%லி;	 த	ம� தாேம 

$சீவ.�.2992.2 

 உட மல, ெகா� ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ!�தி3 

கி�ற ஒ�தா, $சீவ.�.2992.3 

 பட மல, ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- ந%லா, பாசிழ ந@9! கி�றா, 

$சீவ.�.2992.4 
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 த2மல,� தாம	 நா�� ச4 அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) மண4 வி	�	 

$சீவ.�.2993.1 

 ெச2மணி நில�� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� தி ��த விதான ந@ழ% 

$சீவ.�.2993.2 

 எ2ம;	 ெப�க_விய8.வி.�.(ெப�_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ�A	 

எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) �ல ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) E:4தா, $சீவ.�.2993.3 

 க2மிய கிலி� காம� க- 5ட� 

இர8க_!ைற.எ�.(இர8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மாேதா $சீவ.�.2993.4 

 ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) 5க நான நாவி9 !ழ	ெபா3 பளித� )-ண	 

$சீவ.�.2994.1 

 அறி4தவ, ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மால 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப8 O4தலா� ெபா� 

$சீவ.�.2994.2 

 நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) த ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) ந@ல9 கதி,9 க&ற 

உமி:வேவ ேபா% $சீவ.�.2994.3 

 ெசறி4 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) உ!�� ெச	ெபா� !ண9ெகா. ஆயினாேர 

$சீவ.�.2994.4 

 இல	 ெப6 என இர4தவ,க*! 

ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2995.1 

 கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெசா6 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) கடக9 க இண 

$சீவ.�.2995.2 

 5ல	 564 உய,4தன இற-3_ெப.(இர-3_ெப.) ெபா� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) 

$சீவ.�.2995.3 

 வல	56_ெப(வல	56_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசா6கி�ற ேபா�றேவ 

$சீவ.�.2995.4 

 எ�5 அ64 எ6தல9 ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஈ-.ய_ெப.எ�.(ஈ-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.2996.1 
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 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) அ64 இ3கலா உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ஆ,க_விய8.வி.�.(ஆ,_வி.+க_விய8.வி.�.) என $சீவ.�.2996.2 

 மி� ெசா6 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) கல	_ெப.(கல	_ெப.) 

வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) வ- கக' $சீவ.�.2996.3 

 ெபா� ெசா6 தாமர7 ேபா ேபா�றேவ $சீவ.�.2996.4 

 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) கி% 5ன கல	_ெப.(கல	_ெப.) மால D) சா4 

$சீவ.�.2997.1 

 ஆ�4 உல!_ெப.(உல!_ெப.) உண உவ4 அளி மாமணி $சீவ.�.2997.2 

 கா4திய க&பக9 கான	_ெப.(கான	_ெப.) ஆயினா� $சீவ.�.2997.3 

 ஏ4திய_ெப.எ�.(ஏ4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) �. 

இறவ� எ�பேவ $சீவ.�.2997.4 

 ேத� பிற உவ9 ேகணி� ேத� ந@, மல,4த_ெப.அ.(மல,4த_ெப.அ.) ேதனா, 

$சீவ.�.2998.1 

 ஆ� நிற9 !வள அFசி9 !�விழி9 

ெகா'N	_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- $சீவ.�.2998.2 

 ேவ� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா'_ெப.(ேதா'_ெப.) விசயய� ெதா2 வா:�தி� 

$சீவ.�.2998.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) நிற� சிவிக ேச,4தா� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஏகினாேர 

$சீவ.�.2998.4 

 நர	5_ெப.(நர	5_ெப.) எ24 இர8கின வ @ண ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) 

!ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) $சீவ.�.2999.1 

 பர4 ப- உயி,�தன பய ெம%லேவ $சீவ.�.2999.2 

 வி4 ப*3 இய	பின �ழவ	 வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) ஒலி $சீவ.�.2999.3 
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 )ர4தன )ட, மணி7 பா-.% எ�பேவ $சீவ.�.2999.4 

 ம8!லா� அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க மண4 க&பக7 $சீவ.�.3000.1 

 ெபா8! D மாலக' ெபாலி4 DF)ண	 $சீவ.�.3000.2 

 த8கி இ�_)*.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ&.) தரணி;	 வி)	5	 தாமேரா $சீவ.�.3000.3 

 ெச8_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கதி,� திமணி� ெச757 ேபா�றேவ $சீவ.�.3000.4 

 திலக �9 !ட� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) திநக, $சீவ.�.3001.1 

 பல	 ஏ�தின, பா.ன, ஆ.ன, $சீவ.�.3001.2 

 !ல= ப%லிய	 O.9 !2மி 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3001.3 

 உலக ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) ஒலி7ப ேபா�றேவ $சீவ.�.3001.4 

 கா� நிர�தன காெவா3 D	 ெபா�க $சீவ.�.3002.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நிர�தன ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) $சீவ.�.3002.2 

 ேம% நிர�தன ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) 

அ9_)*.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ&.) ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) $சீவ.�.3002.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ67பன ேபா�� மண4தேவ $சீவ.�.3002.4 

 ேகால	 �&றிய_ெப.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகா3 உய, 

Hப;	 $சீவ.�.3003.1 

 Eல	_ெப.(Eல	_ெப.) ெந&றிய ேகா5ர� ேதா&ற�	 $சீவ.�.3003.2 

 ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) 

�&றிய_ெப.எ�.(�&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெபா� 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) ந��_ெப.(ந��_ெப.) அேரா 

$சீவ.�.3003.3 

 கால	_ெப.(கால	_ெப.) உ&� உட� க- 

உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா�றேவ $சீவ.�.3003.4 
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 வாயி%_ெப.(வாயி%_ெப.) ேதாரண	 க&பக மால தா:4 $சீவ.�.3004.1 

 ஏயி&� இ4திர�_ெப.(இ4திர�_ெப.) ெபா� நக6� 5ற	_ெப.(5ற	_ெப.) 

$சீவ.�.3004.2 

 ேபாயி&ேற அகிலி� 5க ேபா,� உரா� $சீவ.�.3004.3 

 ஞாயி&�_ெப.(ஞாயி&�_ெப.) ஒ'_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ஒளி நய நட4தேவ 

$சீவ.�.3004.4 

 ெச�ய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) தாமர7 DவிA' ேத	 கம: 

$சீவ.�.3005.1 

 ெபா� இ% சீ,�தி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) தாமர 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா�� $சீவ.�.3005.2 

 ஐய	 ெச� அ3 பா% நிற7 5'_ெப.(5'_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

$சீவ.�.3005.3 

 ம இ% தாமர ம�தக	 ேச,4தேவ $சீவ.�.3005.4 

 ம%ல� மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ�ன கிட8! அணி4 $சீவ.�.3006.1 

 ஒ%_ஒ.!றி உ6.ெசா.(ஒ%_ஒ.!றி.) எ� )	மய 5'_ெப.(5'_ெப.) ஒலி� 

ஓ8கிய_ெப.எ�.(ஓ8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3006.2 

 ெச%வ ந@,� தி9 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) இ	 ம-மிச $சீவ.�.3006.3 

 இ%லேய% ற9க	 இனி எ�பேவ $சீவ.�.3006.4 

 விள8! ஒளி வி)	5 அ�� இழி4 மி�A தா,� $சீவ.�.3007.1 

 ள8! ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வண� ெதா2 �னினா� $சீவ.�.3007.2 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெக2 மணிவர ெந&றி7 பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

$சீவ.�.3007.3 

 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கதி,7 பதி ஒ� இறவ� ேதா�றினா� 

$சீவ.�.3007.4 

 வின உதி,�தவ, வ.= இ�ன எ�னேவ $சீவ.�.3008.1 



849 

 

 வன கதி,� தட9க வ� இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வாமனா, $சீவ.�.3008.2 

 கன கதி,� தி�க	 அ9க� ஆக வா�_ெப.(வா�_ெப.) $சீவ.�.3008.3 

 5ன மல,� தாமர D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தேவ 

$சீவ.�.3008.4 

 இ64தன இவின இலி,�த ெம�	 மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) $சீவ.�.3009.1 

 ெசா64தன க- பனி தி�9 காதலா% $சீவ.�.3009.2 

 அ64த மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிட� அல, ெப�	 மா6_ெப.(மா6.) Hஉ�� 

$சீவ.�.3009.3 

 தி64தன� வல �ற திலக ம�னேன_ெப.(ம�ன�_ெப.+ஏ_சா6.) 

$சீவ.�.3009.4 

 �� ஒளி, தாம�	 உவ மாமணி� $சீவ.�.3010.1 

 ெதா� ஒளி, தாம�	 ெசா6 ெபா� தாம�	 $சீவ.�.3010.2 

 த� ந@,� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

பவழ�_ெப.(பவழ	_ெப.+�_ஒ&.) தாம�	 $சீவ.�.3010.3 

 வ�த D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாம�	 மலி4 தா:4தேவ $சீவ.�.3010.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) எறி திர மண4 

E:4த_ெப.எ�.(E:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேபா% $சீவ.�.3011.1 

 ணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) �9!ட 

ெசா64த_ெப.எ�.(ெசா6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) 

கதி, $சீவ.�.3011.3 

 பணி மணி9 கா, இ'_ெப.(இ'_ெப.) ப! கி�றேத $சீவ.�.3011.4 

 �ழா� திர' ெமா�	 மல,� தாம	 தா:4 ேம% $சீவ.�.3012.1 

 வழா� தி மல, எலா	 மல,4 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) 

இன	_ெப.(இன	_ெப.) $சீவ.�.3012.2 
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 !ழா�ெதா3	 இற ெகாள9 !னி4 O�9 !யி%_ெப.(!யி%_ெப.) 

$சீவ.�.3012.3 

 விழா9 ெகாள வி64த_ெப.எ�.(வி6_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) பி-.ேய $சீவ.�.3012.4 

 பி-.யி� ெகா2 நிழ%_ெப.(நிழ%_ெப.) பிறவி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெகட_!ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.3013.1 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) அல, கன கதி, வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) ேதா�றினா� 

$சீவ.�.3013.2 

 உ-3 இவ-_ெப.(இவ-_ெப.) அற அமி, உ-மிேனா என9 $சீவ.�.3013.3 

 ெகா-டன_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+அ_பட,.ப�.) 

ேகாடண ெகா&ற �&றேம $சீவ.�.3013.4 

 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மல, மழ ெசா6ய ம�னிய $சீவ.�.3014.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) பிறவிய ஒழி9!	 

உ�தம� $சீவ.�.3014.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இமி, தாமர திள9!	 ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) 

$சீவ.�.3014.3 

 ேகா� அம,4 ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) !�கினா� 

அேரா $சீவ.�.3014.4 

 ! !ல	_ெப.(!ல	_ெப.) சீவக !மர� ேகா�திர	 $சீவ.�.3015.1 

 அக% இ% காசிப	 அ.க' 

வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) எ�� $சீவ.�.3015.2 

 எ6 மணி_ெப.(மணி_ெப.) �. நில	_ெப.(நில	_ெப.) உ��தி ஏ�தினா� 

$சீவ.�.3015.3 

 56 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ @ணக' 

5ல	ப_!ைற.எ�.(5ல	5_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ�பேவ $சீவ.�.3015.4 
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 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ற= என� ற�த% மா-5_ெப.(மா-5_ெப.) 

என7 $சீவ.�.3016.1 

 ெபா� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வா� திற4த ஆ8!7 58கவ� 

$சீவ.�.3016.2 

 இ� உர எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) வி% 

உமிழ_!ைற.எ�.(உமி:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3016.3 

 மி�னி ஓ, விய� மழ �ழ8கி&� ஒ�தேத $சீவ.�.3016.4 

 கா� களி&றி� இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ம7பி� கவள	 

ேபா�� ஏமாரா9 கதி;' 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3017.1 

 ஆ� களிய ெவJ வினயி� அ%லா75 உ&� அFசிேன� அறி4தா, ேகாேவ 

$சீவ.�.3017.2 

 ேவ� களிய வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அறய வி64 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாமரயி� விர ேச, 

ேபாதி� $சீவ.�.3017.3 

 வா� ஒளிேய ெபற_!ைற.எ�.(ெப�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மல, அ.ய வல	 

ெகா-டா, வ4தா, ேபாM	 $சீவ.�.3017.4 

 ேச3 ஆ, ெபா� திமணி வர� ெதா� அணி4 உல!_ெப.(உல!_ெப.) ஓ	5	 

$சீவ.�.3018.1 

 வாடா மால வா, தளி,7 பி-. வாம நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

!ண	_ெப.(!ண	_ெப.) நாN	 $சீவ.�.3018.2 

 பாடாதார7 பாடா உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ப-ணவ, 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) அ.7 D� $சீவ.�.3018.3 

 Eடாதா, தா'_ெப.(தா'_ெப.) Eடா, மால� )ட, மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) �.ேய $சீவ.�.3018.4 
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 வய	 ���	 உட� ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வள	_ெப.எ�.(வள,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) எயி&�_ெப.(எயி&�_ெப.) 

$சீவ.�.3019.1 

 ஐய அ6மா�_ெப.(அ6மா�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அண ேம% 

அம,4ேதா� நி�ன அமராதா, $சீவ.�.3019.2 

 ெவ�ய_!றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப�.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) வின உத7ப வ @:4 �ப9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அ24தி 

$சீவ.�.3019.3 

 ெந�;	 R- S% நாழிகயி� நிர	பா 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) )ழ%வாேர $சீவ.�.3019.4 

 ெதா2தி7 ப% மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) !ழா	 Eழ� N	பா 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

ேபா% $சீவ.�.3020.1 

 �2	 வய	 உட� ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �வா� 

வலவயா� இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) $சீவ.�.3020.2 

 அ2 வினக' அ%லா7ப அற4ேதா� நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) ெசா% 

அற4தா,க' $சீவ.�.3020.3 

 ப2இ% ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெந�9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) )ட,ேபா% 

ப%லா-3 எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) ப6யாேர $சீவ.�.3020.4 

 ெச2	 ெபா� ேவ�4 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ2�தி� திவா, 

வர	_ெப.(வர	_ெப.) நிர� அதA' $சீவ.�.3021.1 

 ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) 

மல	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ெகாள9 !யி&றி9 

!லாய சி8கா தன�தி� ேம% $சீவ.�.3021.2 

 எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பதி இ4தா% ேபா% 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ4த ெபமாேன 

$சீவ.�.3021.3 
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 அ24ேத� வ4 உ� அ. அட4ேத� அவா�7 ேபாத% அழகிேதா 

$சீவ.�.3021.4 

 !-டல�	 ெபா� ேதா3	 ப4தா	 !ளி, ��	 $சீவ.�.3022.1 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அல	5 மால;	 மணி� ெதா�	 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) திவள $சீவ.�.3022.2 

 வி-3_ெப.(வி-3_ெப.) அல, D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாமரயி� விர த	ப 

ேம% நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3022.3 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அல, D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) திவ.ய 

மணி�.யி� வண8கினா� $சீவ.�.3022.4 

 நில விலகி உயி, ஓ	பி நிமி,4 ஒளி,4 பசி 

பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $சீவ.�.3023.1 

 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

ெகட_!ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) விழி9!	 

ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அற ஆழி $சீவ.�.3023.2 

 அலக இலா9 !ண9 கடல அக% ஞான வர	பான $சீவ.�.3023.3 

 வில இலா மணி_ெப.(மணி_ெப.) �.யா� வி-_ெப.(வி-_ெப.) விய7ப 

இறFசினா� $சீவ.�.3023.4 

 H�� திர' மணி� தாம	 ெசா64 ெபா� நில	_ெப.(நில	_ெப.) ந9க7 

$சீவ.�.3024.1 

 D�திர' மணி_ெப.(மணி_ெப.) மால7 ேபா,� சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) ேபாதக	 

ேபா% $சீவ.�.3024.2 

 ஏ�த_!ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ6ய !ண9 கடல இக% இ�ப 

வர	பான� $சீவ.�.3024.3 

 ேதா�திர�தா% ெதா2 இறFசி� ற7ேப� எ�� எ24 இ4தா� 

$சீவ.�.3024.4 

 �. அணி அமர	 �ல ந%லா,கN	 $சீவ.�.3025.1 
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 5ட பணி4 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

அ7_)*.(அ_பதி.ெப.+7_ஒ&.) 5லவ� ெபா� நக, $சீவ.�.3025.2 

 க. மல,9 க&பக	 காம வ%லிேயா3 $சீவ.�.3025.3 

 இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) விரா� எ8கK	 

D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஒ�தேத $சீவ.�.3025.4 

 ஒ� ஒளி ெபகிய_ெப.எ�.(ெப!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) உவ7 

ெபா� நக, $சீவ.�.3026.1 

 வி�தக� வல	 ெச� வி27 ெபா� Dமி ேபா� $சீவ.�.3026.2 

 ம�தக மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) என வள,�த கவின� $சீவ.�.3026.3 

 சி�திர9 காவக	 ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.3026.4 

 ஏம ந@, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஓ, இ	மி7 பா% என $சீவ.�.3027.1 

 நாம ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நரபதி 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந�கல	 $சீவ.�.3027.2 

 Hம	 ஆ, மால;	 ற9கி�றா� அேரா $சீவ.�.3027.3 

 காமனா, கல	_ெப.(கல	_ெப.) கழி9கி�ற ஒ�தேத $சீவ.�.3027.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) உற கழி7ப ேபால ம8கல7 $சீவ.�.3028.1 

 பணி வ ப4கி% ந@9கி7 பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) $சீவ.�.3028.2 

 அணிெபற அ	பிய_ெப.எ�.(அ	5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ9க� 

ஆ	 என� $சீவ.�.3028.3 

 திணி நில� இய�ற ஓ, திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) ஆயினா� $சீவ.�.3028.4 

 மலி4த_ெப.எ�.(மலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) 

மாலக' வ-ண7 D4கி% $சீவ.�.3029.1 

 நலி4 மி� ந! மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந%_ெப.அ.) ெபா� ேப, இழ 

$சீவ.�.3029.2 
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 ெமலி4தென� )ம4 என ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ேம% நில7 $சீவ.�.3029.3 

 ெபாலி4த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, க&பக	 ேபால� 

ேதா�றினா� $சீவ.�.3029.4 

 தி4திய கீ:�திச ேநா9கி� ெசJவேன $சீவ.�.3030.1 

 இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, இ. 

!ர%_ெப.(!ர%_ெப.) சி8க	_ெப.(சி8க	_ெப.) 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ேம% $சீவ.�.3030.2 

 )64த த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உள மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ற7ப ஒ�தன� 

$சீவ.�.3030.3 

 எ64 எ2	 இளF_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) )ட, 

இல8!	_ெப.எ�.(இல8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மா,பினா� 

$சீவ.�.3030.4 

 அ	 )ட,� தாமர9 கயினா� மணி9 $சீவ.�.3031.1 

 !Fசி ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) படலிக9 !மர� ந@7ப $சீவ.�.3031.2 

 ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) )ட,9 க8_ெப.அ.(கைம_ெப.) கதி,9 க&ற ேத� 

ந@, $சீவ.�.3031.3 

 மF)ட மதியிA' ெசா6வ ஒ�தேத $சீவ.�.3031.4 

 ேவலவா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) இல ஊ:� வ @:7ப ஓ, $சீவ.�.3032.1 

 கால வா�9 க&பக மர�தி� காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) $சீவ.�.3032.2 

 மால வா� அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) தவ: !Fசி மா&றலி� $சீவ.�.3032.3 

 ேசால வா�� )	5_ெப.()	5_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) ெதா2 

ெசா�னேவ $சீவ.�.3032.4 

 த	 கிட இலா� தி9 ேகச	 த�ன;	 $சீவ.�.3033.1 

 ெகா8!_ெப.(ெகா8!_ெப.) உட9 ேகாத;	 ெகா� ந@9கினா� $சீவ.�.3033.2 
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 R	_தி6.(R	_��.ஒ.) கட 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த�.ப�.) வா2	 வா:9கய	 $சீவ.�.3033.3 

 எ	 கிடயவ, இனி எ8!� ெச%பேவ $சீவ.�.3033.4 

 எ�றன ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) இர8! 

வ-ெடா3_ெப.(வ-�_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) $சீவ.�.3034.1 

 ெச�றன வி39கிய ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) ெபா� மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) 

$சீவ.�.3034.2 

 இ�ெறா3 ெதா2தன	 R	ம யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) என $சீவ.�.3034.3 

 ம�ற%_ெப.(ம�ற%_ெப.) உ-3 அவ வல	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெச�றேவ 

$சீவ.�.3034.4 

 ேம% ப3 க&பக மால ேவ�4 ெபா� $சீவ.�.3035.1 

 ஏ&5 உட7 படலிக எ3�9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா� $சீவ.�.3035.2 

 நா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) கட4 அவ�_பதி.ெப.(அ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

நேமா எ�� இ*.ட7 $சீவ.�.3035.3 

 பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) பனிமதி ேபால வ @:4தேத $சீவ.�.3035.4 

 ஏவா இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ.க' 

இவ,_பதி.ெப.(இ_)*.+அ,_பட,.ப�.) வா�� ெசா% $சீவ.�.3036.1 

 ேகாவா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி�9 ெகா-டாேல ேபாMமா% 

$சீவ.�.3036.2 

 சாவா கிட4தா, ெசவி� சா,�தி� அ7ெபா2ேத $சீவ.�.3036.3 

 �வா அமர, ஆ� �� அணி4 ேதா��வேர $சீவ.�.3036.4 

 ேதாளா மணி_ெப.(மணி_ெப.) !வி�தா% ேபா�� இல8! 

ெதா%_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) !ல�� $சீவ.�.3037.1 
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 Eளா மணியா�� )டர இ4தான $சீவ.�.3037.2 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) ஆ,�. வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) வி% 

திள� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அர&�	 $சீவ.�.3037.3 

 தா'_ெப.(தா'_ெப.) ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ�தி7 ேபா�� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 59காேன $சீவ.�.3037.4 

 59கா� )தFசணA	 ெபா� தாமர மகளி,_ெப.) $சீவ.�.3038.1 

 ெதா9காேல ேபாM	 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) ேதவி9 !ழா	 

Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.3038.2 

 மி9கா� !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) பா. ஆ. மி! த@	பா% $சீவ.�.3038.3 

 ெதா9க கட%_ெப.(கட%_ெப.) ேபா% )த8க' நிற4தனேவ $சீவ.�.3038.4 

 ப&� ஆ,வ	 ெச&ற	 �தலாக7 பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) உ6 ேபா% 

$சீவ.�.3039.1 

 �&ற� ற4 �னிகளா� எ%லா	 $சீவ.�.3039.2 

 உ&� உயி,9!� த@	பா% )ர4 ஓ	பி உ'ள� $சீவ.�.3039.3 

 ம&� இ'_ெப.(இ'_ெப.) ேசரா மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள9! வ�தாேர 

$சீவ.�.3039.4 

 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) அ. சார9 !Fசர8க' ெச%வன ேபா% 

$சீவ.�.3040.1 

 D மா- தி9 ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 58கவ� தா'_ெப.(தா'_ெப.) 

ேச,4 ஏ�தி� $சீவ.�.3040.2 

 தா	 ஆ,4த சீல9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ஆ.� ச8! இன�' $சீவ.�.3040.3 

 H மா- வல	56யி� ேதா&ற	 ேபா% 59காேர $சீவ.�.3040.4 

 ம*3 அல, வன மல,7 பி-. வாமனா, $சீவ.�.3041.1 

 வி*3 அல, தாமர7 பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) $சீவ.�.3041.2 
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 அ*3 அல, பதியி� அளி9க� 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

$சீவ.�.3041.3 

 ப*ட ஓ, ெபாளி� இனி7 பழி�) கி�றேத $சீவ.�.3041.4 

 கய%_ெப.(கய%_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) உகளி7 

பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �%ல அ	 ெபா	பி% 

காம,_ெப.(காம,_ெப.) $சீவ.�.3042.1 

 5ய%_ெப.(5ய%_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) ெமா9!' 

வ�க-_ெப.(வ�க-_ெப.) !��ய% 5ல	பி9 !�ற� $சீவ.�.3042.2 

 அய% வள,கி�ற ஆமா� !ழவிேயா3 இ64 ெச4ெந% $சீவ.�.3042.3 

 வய%_ெப.(வய%_ெப.) வள, க	பி%_ெப.+இ%_இட.ேவ.) 

பா;	_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) மகத நா3 எ�ப 

உ-ேட $சீவ.�.3042.4 

 இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) பி. 

தழ@இய_ெப.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) யான இழி_வி.(இழி_வி.) 

மத	_ெப.(மத	_ெப.) கல4 ேசறா�� $சீவ.�.3043.1 

 )	ெபா3_ெப.()	5_ெப.+ஒ3_க.ேவ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஆ,9!	 கி% ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) மாட வ @தி7 

$சீவ.�.3043.2 

 ெப8_ெப.அ.(ெப	_ெப.அ.) க. நகர	 ேபசி� இராசமா கிக	 எ�ப, 

$சீவ.�.3043.3 

 அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) க. அமர, ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) 

அணிநக, ஆய ஒ�ேற $சீவ.�.3043.4 

 எ6 மிட4த அனய மால இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) திவி% 

வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3044.1 

 தி�. ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) மா,பி� ேசணிக� எ�ப 

நாம	 $சீவ.�.3044.2 
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 அ�. ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) Eழ_!ைற.எ�.(E:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

அல, அணி பி-. ேவ4த�_ெப.(ேவ4த�_ெப.) $சீவ.�.3044.3 

 திவ. வி4 ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+J_இ.இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) திர' 

�ர)_ெப.(�ர)_ெப.) அறவி�தாேன $சீவ.�.3044.4 

 ெபா� நா_ெப.(நா_ெப.) வழியா% 5க: நா_ெப.(நா_ெப.) வழி� 

ஆ�4த_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) 

ேகா% $சீவ.�.3045.1 

 மி� ஆ, மணி7 Dணவ� ேமவி வி-கா�	 

நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3045.2 

 ��ேனா, வ!�த �க வாச	 ெபாதி4த ெவ4ந@, $சீவ.�.3045.3 

 ம� ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வா�9 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உமி:4தா� 

மணிமால ேவேலா� $சீவ.�.3045.4 

 த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பா% Rர ேபா% திக: ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ப*3 

உ3� வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) ஆ, $சீவ.�.3046.1 

 ேத	 பாய_!ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) 

ெம2கி9 கல� ேதற% மால $சீவ.�.3046.2 

 தா	 பால தா8கி7 5க: தாமர9 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) அ�ன 

$சீவ.�.3046.3 

 ஆ	 பா% மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ேவ�4 அயிராவண	 ஏறினாேன 

$சீவ.�.3046.4 

 எறி )	5_ெப.()	5_ெப.) அர&�	 மால எ6 மணி� ெச75 

ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) $சீவ.�.3047.1 

 ெபாறிவ6 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) பா3	 DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) )-ண	 

நிற4த ெபா� ெச75 $சீவ.�.3047.2 

 அறிவ6 உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) நாணி� தல பனி� அF)	 

சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) $சீவ.�.3047.3 
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 ெசறி இ	_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) பவழ�_ெப.(பவழ	_ெப.+�_ஒ&.) ெச75� 

ெத-கட% திரயி� ேநேர $சீவ.�.3047.4 

 வ4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

மய8கி_வி.எ�.(மய8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) �) மலய� 

ெசF_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) ஆ,4த $சீவ.�.3048.1 

 ச4தன� ெச75	 க8க த மண%_ெப.(மண%_ெப.) அலக ஆ&றா� 

$சீவ.�.3048.2 

 )4தர	 ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) யான� H 

ம75_ெப.(ம75_ெப.) இய�ற ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) ெச75 

$சீவ.�.3048.3 

 அ4தர� அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப% 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) என� உள அன�	 மாேதா $சீவ.�.3048.4 

 ம ெபாதி !வள வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- ம%லிக9 ேகாத ந%லா, 

$சீவ.�.3049.1 

 ெந� ெபாதி ெநFசி� ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

பிற9கி3வ ேபாM	 $சீவ.�.3049.2 

 ெகா� )வ% 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) மா�ேத, !2மணி ஓட யான $சீவ.�.3049.3 

 ெம� ெபாதி4 உய,4த_ெப.எ�.(உய,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) விர7 பலி )ம4த அ�ேற $சீவ.�.3049.4 

 ெகா.9 !ழா	 !Fசி பி�ச9 !ழா	 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ேகால மால 

$சீவ.�.3050.1 

 �.9 !ழா	 �6 வான	_ெப.(வான	_ெப.) பா% ெசா6கி�ற 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3050.2 

 !ட9 !ழா	 இவ&றி� பா8க,9 !ளி�த !ளி, ச8! ஆ,9!	 $சீவ.�.3050.3 

 பட9 !ழா	 பா6% ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

பா% கட%_ெப.(கட%_ெப.) பழி�த அ�ேற $சீவ.�.3050.4 
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 கன கட%_ெப.(கட%_ெப.) கவர� 

ெச%M	_ெப.எ�.(ெச%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) கண மழ� 

ெதா!தி_ெப.(ெதா!தி_ெப.) ேபாM	 $சீவ.�.3051.1 

 நன மல,7 பி-. நாத� ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) அற	_ெப.(அற	_ெப.) 

ெகா'ள_!ைற.எ�.(ெகா'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) சா&றி7 $சீவ.�.3051.2 

 5ன �. ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ஈ-.7 ெபா� எயி% 5ற� வி*டா, 

$சீவ.�.3051.3 

 வின உட� இ�ப ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) 

வி	பிய_ெப.எ�.(வி	5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேவ*கயாேன 

$சீவ.�.3051.4 

 வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) E: D7பலி )ம4 தா�_த&.).(தா�_த&.).) வல	 

$சீவ.�.3052.1 

 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) E:4 எ2�ற 

இறFசி9 ேகா� அ. $சீவ.�.3052.2 

 எ-திச அவ,கN	 மள_!ைற.எ�.(ம'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ஏ�தினா� $சீவ.�.3052.3 

 ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) திர7 5ண6_ெப.(5ண6_ெப.) E: 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ேவ4தேன $சீவ.�.3052.4 

 பக%_ெப.(பக%_ெப.) வள, பவழ�_ெப.(பவழ	_ெப.+�_ஒ&.) ெச4த@7 பதி �� 

ப*டேத ேபா% $சீவ.�.3053.1 

 இக% வின எறி4த ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) இண அ. ஒளியி� ேதா�றா 

$சீவ.�.3053.2 

 அக% வி)	5 உற;	 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஒளி அவி4 இ7ப 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $சீவ.�.3053.3 

 �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) கிழி மதிய	 ேபாM	 �னி9!ழா	 ேநா9கினாேன 

$சீவ.�.3053.4 
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 க- ெவறி ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆ8! ஓ, க34 

தவ� உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) 

ேநா9கி_வி.எ�.(ேநா9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3054.1 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ'_ெப.அ.) ெநறி ஒவி9 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ஒளி 

திர-3_வி.எ�.(திர'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) இ4ததா	 ெகா% 

$சீவ.�.3054.2 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) ெநறி வ2வி 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வி-ணவ� 

ஒவ�_ெப.(ஒவ�_ெப.) ெகா% எ�� $சீவ.�.3054.3 

 எ- ெநறி யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) ஓரா இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) இ 

Oறினாேன $சீவ.�.3054.4 

 விள8! ஒளி வி)	5 அ�� இழி4 வி-ணவ� $சீவ.�.3055.1 

 இள8_ெப.அ.(இள	_ெப.அ.) கதி, என� ற4 இ7ப9 க-டன	 $சீவ.�.3055.2 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெக2 �9!ட அ.க' வா�ெமாழி $சீவ.�.3055.3 

 ள8கின� என� ெதா2 இறFசினா� அேரா $சீவ.�.3055.4 

 ம�னவ ேக'மதி வானி% வா:பவ, $சீவ.�.3056.1 

 ெபா� இய% க&பக7 ேபாக_!ைற.எ�.(ேபா9_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) Dமியா, 

$சீவ.�.3056.2 

 எ�ன	 றவல, இறவ� வா�ெமாழி $சீவ.�.3056.3 

 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ� அ%ல 

எ7ெபாN	 ேதா��ேம $சீவ.�.3056.4 

 அ.கN9! இட	_ெப.(இட	_ெப.) ம8!_ெப.(ம8!_ெப.) 

இ4த_ெப.எ�.(இர_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஆ� மல,9 $சீவ.�.3057.1 

 க. கம: தாமர9 க-ணினா� இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) 

$சீவ.�.3057.2 

 வ.வேம வா� திற4 உர9!	 வானவ� $சீவ.�.3057.3 
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 ஒ.வ� ேப, ஒளி உ*க� த9கேத $சீவ.�.3057.4 

 திவிேனா3 அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) மா,பி� 

சீவக சாமி எ�பா� $சீவ.�.3058.1 

 உவிேனா3 ஒளி;	 ேநா9கி� ஒ75ம உலகி� இ%ல $சீவ.�.3058.2 

 மவினா, இம� ேநா9கி� மன	_ெப.(மன	_ெப.) பிறி 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நி&பா, $சீவ.�.3058.3 

 அ6 இவ�_பதி.ெப.(இ_)*.+அ�_பட,.ஆ-.ஒ.) �க� ேநா9க% 

அழ!_ெப.(அழ!_ெப.) ஒளி அ�ன எ�றா� $சீவ.�.3058.4 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ச6த�	 ற4த வ-ண�	 $சீவ.�.3059.1 

 ஏத	 இ�� இய	5மி� அ.கேளா என7 $சீவ.�.3059.2 

 ேபா அல, 5ன �. இறFசி ஏ�தினா� $சீவ.�.3059.3 

 காதலி� கண	_ெப.(கண	_ெப.) ெதாழ9 காவ%_ெப.(காவ%_ெப.) 

ம�னேன_ெப.(ம�ன�_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.�.3059.4 

 பா*3 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ேகவல7 பரவ மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

$சீவ.�.3060.1 

 O*3 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) திர �க4 

மா �னி $சீவ.�.3060.2 

 ேமா*3 இ மணி_ெப.(மணி_ெப.) �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) �ழ8கி7 

ெப�தலி� $சீவ.�.3060.3 

 ஊ*ட_!ைற.எ�.(ஊ*3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) 

அற அமி, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) உ-டேத $சீவ.�.3060.4 

 சீவக�_ெப.(சீவக�_ெப.) திவின	 ஆக யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) என 

$சீவ.�.3061.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) அக	_ெப.(அக	_ெப.) த2	ப 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 
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ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ந��_ெப.(ந��_ெப.) அேரா 

$சீவ.�.3061.2 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ஆதியா9 கண8க' க ெதாழ7 $சீவ.�.3061.3 

 பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) இ% )த�மரா% பாட7 ப*டேத $சீவ.�.3061.4 

 �%ல E: �%ல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) �யெலா3 கவ6 

ேம;	_ெப.எ�.(ேம�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3062.1 

 ெகா%ல E: !�ற� உ�சி9 !சி%_ெப.(!சி%_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேநா&� 

உய,4த_ெப.எ�.(உய,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா�	 $சீவ.�.3062.2 

 வி% உமி:4 இல8! ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வி2� தவ ந8க மா,க' 

$சீவ.�.3062.3 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) அ	 !மர, வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேம% ெச�ற	 

வ!9க% உ&ேற� $சீவ.�.3062.4 

 �2	 �4தி6க7 பழ� ேசால� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.�.3063.1 

 ஒ2கி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அ)	5	 உய, 

ச4தன� $சீவ.�.3063.2 

 ெதா2தி9 !�ற	_ெப.(!�ற	_ெப.) N	ப� 

ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.3063.3 

 ப2 இ% வா� ெமாழி7 ப-ணவ� எ�பேவ $சீவ.�.3063.4 

 நணிதி� எ- வின இ�னவ க- நிற@இ9 $சீவ.�.3064.1 

 ணிய ஈ,4தி3	 75 அம சி4தயா� $சீவ.�.3064.2 

 மணியி� ேம% மணி_ெப.(மணி_ெப.) க*.ய ஒ� அத&! $சீவ.�.3064.3 

 அணி;	 ஆ� அல, ஞாயி�	 ஆயினா� $சீவ.�.3064.4 

 !�றி� வ @: அவி9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) ேகா3 அண� $சீவ.�.3065.1 
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 ெச��_வி.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எலா� திச;	 சில	பி� 

மிச $சீவ.�.3065.2 

 நினறன�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.க.+அ�_ெபா.உ.+அ�_பட,.ப�.) இற 

வ	மின ந@, என $சீவ.�.3065.3 

 ஒ�றி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) அதி	 ஒபா% 

எலா	 $சீவ.�.3065.4 

 ெச	ெபா� பி�னிய ேபா% தின9 காவல,_ெப.(காவ%_ெப.+அ,_பட,.ப�.) 

$சீவ.�.3066.1 

 ெவ	5 �	 மத ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) வில9!வா, $சீவ.�.3066.2 

 த	 5ன� எறி மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ச4 பா�4 $சீவ.�.3066.3 

 உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) என� 

ேதா��	_ெப.எ�.(ேதா��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஓ, பா% 

எலா	 $சீவ.�.3066.4 

 யான !8!ம	 ஆ. அவர� $சீவ.�.3067.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� வா, )ன உ-3 திள� உட� $சீவ.�.3067.2 

 கான மா7 பி. க�ெறா3 நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) $சீவ.�.3067.3 

 ஊன	 இ�றி நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ஆ3	 ஓ, 

பா% எலா	 $சீவ.�.3067.4 

 வ6ய நாக மணி�)ட, ம%கிய $சீவ.�.3068.1 

 ெபா இ% ெபா� �ழ7 ேபா,75லி7 ேபாதக	 $சீவ.�.3068.2 

 அ6ய கி�னர, பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அம,4 த	 

$சீவ.�.3068.3 

 உவ	_ெப.(உவ	_ெப.) 

ேதா�ற_!ைற.எ�.(ேதா��_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

உற8!	_ெப.எ�.(உற8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ஓ, பா% எலா	 

$சீவ.�.3068.4 
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 ப2�த த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) பலவி� கனி வாழயி� $சீவ.�.3069.1 

 வி29 !ல9 கனி மா8கனி வ @:4தவ $சீவ.�.3069.2 

 ெதாழி� ம4தி ண8க அய,4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $சீவ.�.3069.3 

 அழி9!	_ெப.எ�.(அழி_வி.+99_ெபா.உ.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அ	 )ன ஆ3	 ஓ, பா% எலா	 $சீவ.�.3069.4 

 நளி சில	பதனி� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) நா*.ய ெபா� ெச� க4தி� 

$சீவ.�.3070.1 

 ஒளிெயா3 )டர ெவ	பி உ� எ2 கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) 

வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) $சீவ.�.3070.2 

 ெதளி கட%_ெப.(கட%_ெப.) )3வ ஒ�� த@ உமி: தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) 

நா�!	 $சீவ.�.3070.3 

 விளிவ	 !ரய ஞான ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) ேம% 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.3070.4 

 பா,9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) பகி ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) 

பா	5_ெப.(பா	5_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) பத7ப மி�னி $சீவ.�.3071.1 

 வா,7 பிணி �ரசி� ஆ,� ம-பக இ.� வான	_ெப.(வான	_ெப.) 

$சீவ.�.3071.2 

 ந@,�திர' பளி9!� Hணி ெசா64திட 

நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெவ�றா� $சீவ.�.3071.3 

 �,�தி ஆ� �னிவ, ஏ�	 �னி9 களி�_ெப.(களி�_ெப.) அனய 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $சீவ.�.3071.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) அவ;	 ந@8க� திச� 

ெச%வா, ம.4 ேத	ெகா' $சீவ.�.3072.1 

 ப8கய7 பக_!ைற.எ�.(ப!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ4 எ�ன7 பனி 

வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) உவி 

வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3072.2 
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 ம8!% E: வாட9! ஒ%கா� ெவ'ளிட வதி4 மாேதா $சீவ.�.3072.3 

 இ8! நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) ஆய தி8களி� உயி, ஓ	பினாேன 

$சீவ.�.3072.4 

 வ. மல, ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா	 ம4த	 

வர=_ெப.(வர=_ெப.) பா,� அ8! $சீவ.�.3073.1 

 அ. மல, பரவ ஏறி ஆ, அமி, அ6தி� ெகா'வா� $சீவ.�.3073.2 

 க. மல,9 கமல� அ�ன கயின மறி�9 

ெகா'ளா�_வி.�.(ெகா'_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

$சீவ.�.3073.3 

 �.தவ9 கடல ந@4தி_வி.எ�.(ந@4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ�னண	 

�&றினாேன $சீவ.�.3073.4 

 ஒளி� ேத, ஞான	 பா� மா இ� உயி, ஓ	ப% ஓட9 $சீவ.�.3074.1 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) சி4த காலா' கண ஆ	 

கவச	 சீல	 $சீவ.�.3074.2 

 ெவளி� இ% வா'_ெப.(வா'_ெப.) விள8! ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� 

வ*ட	_ெப.(வ*ட	_ெப.) ெம�7 ெபா'களாக7 $சீவ.�.3074.3 

 பிளி� ெச� கம� ெதJவ, ெப மதி%_ெப.(மதி%_ெப.) �&றினாேன 

$சீவ.�.3074.4 

 உற9! எA	 ஓட யான ஊ- எA	 உவ� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ேத, 

$சீவ.�.3075.1 

 மற75 எA	 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) ெவ'ள	_ெப.(ெவ'ள	_ெப.) வ4 அட பிணி 

ெச� காலா' $சீவ.�.3075.2 

 திற7பட7 ப-ணி7 ெபா%லா� சி4தன வாயி%_ெப.(வாயி%_ெப.) ேபா4 

$சீவ.�.3075.3 

 )ற9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அனய தான ள8க7 ேபா, 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.3075.4 
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 ெதளி= அ�� எ2வ, ப*டா, ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ-ம, திள� வ @:4தா, 

$சீவ.�.3076.1 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) கா% உத7ப எ-ம, கவி:4தன, கள�தி� உ'ேள 

$சீவ.�.3076.2 

 பிளிறி வ @: ேப. ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அ�வக� 

வ,75	 ேபசி� $சீவ.�.3076.3 

 அளிப3 சி4த எ�A	 ஆழிவா� 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.3076.4 

 மய9க7 ேபா, ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ம9க'_ெப.(ம9க'_ெப.) 

ம4தி6யவ	 வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.3077.1 

 விய75� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வி%வா� ேவ*க அ	5_ெப.(அ	5_ெப.) 

எ3�தி*3 எ�ய9 $சீவ.�.3077.2 

 கல9க	 இ% அ)ப	 எ�A	 !4த�தா% கண ெப�	 மா6_ெப.(மா6.) 

$சீவ.�.3077.3 

 வில9கி� தி-_ெப.அ.(தி-_ெப.அ.) ெவ�75_ெப.(ெவ�75_ெப.) வாளா% விர4 

உயி, அவன உ-டா� $சீவ.�.3077.4 

 க	5_ெப.(க	5_ெப.) எறி க.க ேபா��	 கதலிக7 ேபா:க' ேபா��	 

$சீவ.�.3078.1 

 அ	_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) ெபாறி7 பகவ, த	ம உ�75 அற� ணி�	 ஈ,4	 

$சீவ.�.3078.2 

 ம4 எறி பிணிய9 

ெகா%M	_ெப.எ�.(ெகா%_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ம�வ� 

ேபா�� மாேதா $சீவ.�.3078.3 

 இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) எறி4 எறி;	 �வ, ேம% பட இய&றினாேன 

$சீவ.�.3078.4 

 ெச2 மல, ஆவி ந@8!	 எ%லயி% ெசறி4 காய	 $சீவ.�.3079.1 

 க2மிய உதிர	 ேபால இம7பிA' கர4 ந@8க9 $சீவ.�.3079.2 
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 ெகா2மல,9 !வள9 க-ணி9 O&� உயி, உ-பேத ேபா% $சீவ.�.3079.3 

 வி2மிய ெதJவ, வா: நா'_ெப.(நா'_ெப.) வ @:4 உக ெவ	பினாேன 

$சீவ.�.3079.4 

 !ேராதேன மான� மாய� O,75ட உேலாப� எ�பா, $சீவ.�.3080.1 

 விேராதி� விரலி� )*. ெவவர� 

தா9க_!ைற.எ�.(தா9!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) வ @ர�_ெப.(வ @ர�_ெப.) 

$சீவ.�.3080.2 

 நிேராதன அ	பி� ெகா�றா� நி�த ந@' பசல7 ேபேரா, $சீவ.�.3080.3 

 விரா! எA	 ேவலி� வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

ெவ!-டன� அவ	 வ @:4தா, $சீவ.�.3080.4 

 5ண6_ெப.(5ண6_ெப.) ேபா% சி� 5� ேக'வி7 படெயா3 5க4 

ெபா8கி_வி.எ�.(ெபா8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3081.1 

 உண,ெவா3 கா*சி_ெப.(கா*சி_ெப.) ேப� எ�� 

இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ� ேகா9க' ஏ&றா, 

$சீவ.�.3081.2 

 இண, எ6 �ழ9க	 அ�ன )9கில� தியான	 எ�A	 $சீவ.�.3081.3 

 கண எறி4 உக7ப வ @:4 கா%பட Eழ7 ப*டா, $சீவ.�.3081.4 

 காதி7 ேபா, ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) வ @ழ9 கண எ6 

சிதறி_வி.எ�.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெவ�ேயா� $சீவ.�.3082.1 

 ஓதிய வகயி� ஒ�றி உல!_ெப.(உல!_ெப.) உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) �ள�தேத 

ேபா% $சீவ.�.3082.2 

 வ @தி ேபா� உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ���	 வி28கியி*3 அேலாக	 

R8கி $சீவ.�.3082.3 

 ஆதி அ4த அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) நா�ம9 

ெகா.ெய3� இறம 

ேகா-டா�_வி.�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.3082.4 
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 ப)	 ெபானி� உலகி% ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) வள 

�ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.3083.1 

 அ)	5 ேச, களி�_ெப.(களி�_ெப.) தி-ேத, அல மணி7 5ரவி_ெப.(5ரவி_ெப.) 

ேவ8க $சீவ.�.3083.2 

 வி)	5 இய8! அ6ேயா3 ஆளி விட மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) 

அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) $சீவ.�.3083.3 

 நய4தவ பிற=	 ஊ,4 நாத� தா'_ெப.(தா'_ெப.) ேகாயி%_ெப.(ேகாயி%_ெப.) 

ெகா-டா, $சீவ.�.3083.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல, மால சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) பbஉ� ளி� வல 

ந%ந@,9 $சீவ.�.3084.1 

 கற �கி%_ெப.(�கி%_ெப.) ெசா6ய9 கா� ெபா� க&பக மால ஏ4தி� 

$சீவ.�.3084.2 

 சிற!_ெப.(சிற!_ெப.) உற7 பர7பி_வி.எ�.(பர75_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

அ�ன	_ெப.(அ�ன	_ெப.) பற7பன ேபால ஈ-. $சீவ.�.3084.3 

 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) விFச ேவ4த,_ெப.(ேவ4த,_ெப.) ந@' 

நில ம�ன,_ெப.(ம�ன,_ெப.) ேச,4தா, $சீவ.�.3084.4 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) இய8! அ9க� வ @:4 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெகா'வேத ேபா% $சீவ.�.3085.1 

 ம-_ெப.(ம-_ெப.) எலா	 ப	 ெபா� மா6_ெப.(மா6.) மல, மழ ெசா64 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3085.2 

 எ- இலா� ெதாழி%க' ேதா&றி இ4திர, 

மள_!ைற.எ�.(ம'_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆ.9 $சீவ.�.3085.3 

 க- �2	 உட	பி% ேதா�றி� )தFசண� களி75&றாேன $சீவ.�.3085.4 

 !ளி� எ2 வயிர ��த� ெதா� எ6 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) மி�ன $சீவ.�.3086.1 
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 அளி� உல!_ெப.(உல!_ெப.) ஓ	5	 மால அக� !ட கவி�த ஆ8! 

$சீவ.�.3086.2 

 வளி7 ெபார உள	 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) கதி, என9 கவ6 ெபா8க� 

$சீவ.�.3086.3 

 ெதளி� வி% உமி2	 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� ஆசன	 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.3086.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமி: தி9 ேகச	 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

அகி%_ெப.(அகி%_ெப.) 5க;	 $சீவ.�.3087.1 

 பிணி அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க&பக�	 

ெபய,4 ஓட9 கம2மா% $சீவ.�.3087.2 

 ணிய வின எறி4தா&! அ நா&ற	_ெப.(நா&ற	_ெப.) ெசா%லலா	 

$சீவ.�.3087.3 

 அணிதிக: அர)வா அத� கடா	 சா&றாேதா $சீவ.�.3087.4 

 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) தி மணி��வ% �9! இத:_ெப.(இத:_ெப.) 

ெகா.7 பவழ�_ெப.(பவழ	_ெப.+�_ஒ&.) $சீவ.�.3088.1 

 தழ8! !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) வா� தள 

அவி:4த_ெப.எ�.(அவி:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம4தார	 தவ 

நா�	_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3088.2 

 அ28க% E: வின ெவ��தா&! அ நா&ற	_ெப.(நா&ற	_ெப.) அறியலா	 

$சீவ.�.3088.3 

 வழ8! ெபா� வர_!ைற.எ�.(வா_வி.+அ_!ற.எ�.!றி.) 

வள	_ெப.எ�.(வள,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) ப8க- மா 

உரயாேதா $சீவ.�.3088.4 

 உ�75 எலா	 ஒளி உமி:4 உண,=_ெப.(உண,=_ெப.) அ6தா� இ 

)ட	_ெப.எ�.()ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3089.1 

 !ற� அ39கி9 !வி�த_ெப.எ�.(!வி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ஓ, 

!�ேற ேபா�� இல8!மா% $சீவ.�.3089.2 
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 ெவ�� இ வின உதி,�தா&! அ வ-ண	_ெப.(வ-ண	_ெப.) விள	பலா	 

$சீவ.�.3089.3 

 க�75 ஒழி4த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) கன எ6வா�9 கா, 

இ	ேப க6 அ�ேற $சீவ.�.3089.4 

 வாேனா, ஏ4 மல, மா6_ெப.(மா6.) வ-ண� சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) 

DF)-ண	 $சீவ.�.3090.1 

 கா� ஆ, பி-.9 கம: தாம	 கற ஆ, �கிலி� நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) கா*3	 

$சீவ.�.3090.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ, 5கக' இவ எ%லா	_ெப.(எ%லா	_ெப.) திக7ப� 

திகக' மண	_ெப.(மண	_ெப.) 

நாறி_வி.எ�.(நா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3090.3 

 ஆனா கம2	_ெப.எ�.(கம:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) திவ.7 ேபா 

அமர, �. ேம% அணி4தாேர $சீவ.�.3090.4 

 )ற=9 ெகா.9 கட=ெளா3 கால� ெதால�ேதா� எ	 $சீவ.�.3091.1 

 பிறவி அ�க எ�� பிற சி4த இல, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3091.2 

 நறவ மல, ேவ�4 ந�	_ெப.அ.(ந�	_ெப.அ.) சா4 நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

ெம2கி� $சீவ.�.3091.3 

 ற= ெநறி9 கட='_ெப.(கட='_ெப.) அ. Hமெமா3 ெதா2தா, $சீவ.�.3091.4 

 பா% அனய சி4த )டர7 பட, ெச� காதி $சீவ.�.3092.1 

 நாM	 உடேன அ64 நா�ம வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) ஆகி9 $சீவ.�.3092.2 

 கால	_ெப.(கால	_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) ���	 உடேன 

உண,4த_ெப.எ�.(உண,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

கட='_ெப.(கட='_ெப.) $சீவ.�.3092.3 

 ேகால மல,� ேசவ.க' 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ெதா2	 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) $சீவ.�.3092.4 
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 �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) கட%_ெப.(கட%_ெப.) ெந&றி_ெப.(ெந&றி_ெப.) 

�ள� எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) )டேர ேபா% 

$சீவ.�.3093.1 

 அ28க% வின அலற நிமி,4 ஆ8! உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ���	 

$சீவ.�.3093.2 

 வி28கி உமிழா !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) வி�தி இ4ேதா� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) $சீவ.�.3093.3 

 இ28! இ% !ண� ேசவ.க' ஏ�தி� ெதா2	 யா	_பதி.ெப.(யா	_த�.ப�.) 

$சீவ.�.3093.4 

 ஏ�த6ய ப% !ண8க*! எ%ல வர	5_ெப.(வர	5_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3094.1 

 ந@�த அ' இ4திரன நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

ெதா2 அமர, $சீவ.�.3094.2 

 நா� த2	ப ஏ�தி� தவ ந8கயவ, ந-ணி� $சீவ.�.3094.3 

 ேதா�திர8க' ஓதி� க' மா) ணி9கி�றா, $சீவ.�.3094.4 

 ெச�தவேன வின ேச	_ெப.எ�.(ேச,-வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) 

அத&! எA	 $சீவ.�.3095.1 

 ஐய	 இ�றா� அல, தாமர ேம% அ. $சீவ.�.3095.2 

 ெமா�	 மல, H� �னியா 

வண8!	_ெப.எ�.(வண8!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3095.3 

 ெம� உலகி&! விள	பிய ேவ4ேத $சீவ.�.3095.4 

 ந%லனேவ என நா. ஓ, 5ட $சீவ.�.3096.1 

 அ%லனேவ அறகி�ற 5� நாத,க' $சீவ.�.3096.2 

 ப% வின9!	 �ல� தா�_ெப.(தா�_ெப.) பய4தா, 

அவ,_பதி.ெப.(அ_)*.+அ,_பட,.ப�.) $சீவ.�.3096.3 

 ெசா%Mவ ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) )கதா உரயாேய $சீவ.�.3096.4 
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 மதி அறியா9 !ண�ேதா� அ. 

வா:�தி_வி.எ�.(வா:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3097.1 

 நிதி அற ேபா% நிற4தா, நிக, இ%லா� $சீவ.�.3097.2 

 தி அறயா� ெதா2தா, மல, சி4தா $சீவ.�.3097.3 

 விதி அறி;	_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ	_பட,.ஒ.) ப. வ @ரன மாேதா 

$சீவ.�.3097.4 

 த@ வின9 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) ெச&ற	 எA	 ெபய,� ெசவிலி க;' 

$சீவ.�.3098.1 

 வ @ வின இ�றி9 காம �ல உ-3 வள,4 வ @8கி� $சீவ.�.3098.2 

 தா வின இ�றி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேநா�9 கதிகN' 

தவ2	_ெப.எ�.(த:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) எ�ற $சீவ.�.3098.3 

 ேகாவின அ�றி எ	 நா9 ேகாதய,9 Oற% உ-ேட $சீவ.�.3098.4 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) வின9 !ழவி_ெப.(!ழவி_ெப.) 

ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) ந@,� தயா எA	 ெசவிலி நாN	 $சீவ.�.3099.1 

 5%லி9 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எ37ப7 

ெபா	 எ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ல கவ,4 வ @8கி� $சீவ.�.3099.2 

 ெச%Mமா% ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகாவா� எA	 இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

கழி4த_ெப.எ�.(கழி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெசா%லா% $சீவ.�.3099.3 

 அ%லி_ெப.(அ%லி_ெப.) ேம% 

நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேகாேவ அ�ச�' 

ந@8கிேனாேம $சீவ.�.3099.4 

 மணியிA9! ஒளி அக மல,9! ம%கிய $சீவ.�.3100.1 

 அணி அம அ	 !ளி, வாச	 அ%லHஉ	 $சீவ.�.3100.2 

 திணி இமி% ஏ&றிA9! ஒ9க	 ெச%வ நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

$சீவ.�.3100.3 
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 இண மல,� ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) எ�பேவ 

$சீவ.�.3100.4 

 இக% இ'_ெப.(இ'_ெப.) �2 �த% மிய ஈ-3 ந@,7 $சீவ.�.3101.1 

 பக%_ெப.(பக%_ெப.) )ம4 எ2த	 பதி அ�ன நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ.) 

$சீவ.�.3101.2 

 இக% இ மர மல, அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேசவ._ெப.(ேச_ெப.அ.+அ._ெப.) $சீவ.�.3101.3 

 ெதாக% அ8_ெப.அ.(அ	_ெப.அ.) கவின ணி9!	 எஃகேம $சீவ.�.3101.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) தய8!_வி.(தய8!_வி.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) �க 

ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- ெம%_ெப.அ.(ெம%_ெப.அ.) இயலா, 

$சீவ.�.3102.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) தய8!_வி.(தய8!_வி.) ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) 

நாவி� சி% ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கிளி9 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) 

$சீவ.�.3102.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) தய8!_வி.(தய8!_வி.) வாம� !ண	_ெப.(!ண	_ெப.) 

பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

வாழி_விய8.வி.�.(வா:_வி.+இ_விய8.வி.�.!றி.) அேரா $சீவ.�.3102.3 

 கா� தய8கி நி%லா கவின கா% ெப�தனேவ $சீவ.�.3102.4 

 மதிய	 ெபாழி த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) கதி,க' பகி மல, 

ஆ	ப%_ெப.(ஆ	ப%_ெப.) $சீவ.�.3103.1 

 ெபாதி அவி:4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி7ப ேபா�� ெபா இ%லா, 

$சீவ.�.3103.2 

 விதியி� களி�தா, அறிவ�_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+J_இ.இ.கா.+அ�_பட,.ஒ.) 

வி29 !ண8க' ஏ�தி� $சீவ.�.3103.3 

 தியி� ெதா2தா, ள8! உ'ள	_ெப.(உ'ள	_ெப.) அ ந@�தா, $சீவ.�.3103.4 
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 ஆ,4த !ண� ெச%வ�_ெப.(ெச%வ�_ெப.) அ.� தாமரக' ஏ�தி� 

$சீவ.�.3104.1 

 ேச,4 தவ வ @ர,_ெப.(வ @ர,_ெப.) திச சில	ப� தி ஓதி� $சீவ.�.3104.2 

 H,4த_ெப.எ�.(H,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) இ'_ெப.(இ'_ெப.) 

ணி9!	 )ட, ெதா2 அNக எ�றா, $சீவ.�.3104.3 

 O,4 அமி:த மா6_ெப.(மா6.) என9 ெகா&றவA	 

ெசா�னா�_வி.�.(ெசா%_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட,.ஒ.) $சீவ.�.3104.4 

 இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) ம&� எ�A	 ேப, ஆ� 

எ24த_ெப.எ�.(எ2_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 5%_ெப.(5%_ெப.) க&ற 

த@&றி� $சீவ.�.3105.1 

 �ப�த� )ர9!	 நா�!_ெப.(நா�!_ெப.) கதி எA	 ெதா2வி% 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3105.2 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ப&� ஆ,வ	 

ந@9கி_வி.எ�.(ந@9!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நிமல� 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ேச6� $சீவ.�.3105.3 

 அ�5_ெப.(அ�5_ெப.) வி&� உ-3 ேபாகி� சிவகதி அடயலாேம 

$சீவ.�.3105.4 

 வா'_ெப.(வா'_ெப.) க அ	 ம4த, ஆ;	 வன�ல மகளி,_ெப.) ஆ;	 

$சீவ.�.3106.1 

 ேவ*கய மி!� வி�தி7 பிறவி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விள� வ @யா� 

$சீவ.�.3106.2 

 ேத' கயி%_ெப.(கயி%_ெப.) 

ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ9!	_ெப.எ�.(ஒ9!_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) நி�ச	 ேநா�� 

ெச&ற7 5� ேதா% $சீவ.�.3106.3 

 D*கய �னியி� வாம� ெபா� அ. ெதா2மி� எ�றா� $சீவ.�.3106.4 
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 த�_பதி.ெப.(த�_தி6.) உயி, தா�_த&.).(தா�_த&.).) ப64 ஓ	5 மா� ேபா% 

$சீவ.�.3107.1 

 ம� உயி, வகM	 ஓ	பி வா2ேம% $சீவ.�.3107.2 

 இ� உயி,9! இறவனா� இ�ப �,�தியா�7 $சீவ.�.3107.3 

 ெபா� உயிரா�7 பிற4 உய,4 ேபா!ேம $சீவ.�.3107.4 

 ெந75_ெப.(ெந75_ெப.) உயி,9! ஆ9கி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெச�யி� 

நி�ச�	 $சீவ.�.3108.1 

 உ75_ெப.(உ75_ெப.) உயி, இவின உத7ப 

வ @:4த_ெப.எ�.(வ @:_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� $சீவ.�.3108.2 

 567 569 ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) ேபா�7 

ெபாதி4 )*.ட $சீவ.�.3108.3 

 இ75 உயி, ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) ெவ4 எ6;' 

வ @2ேம $சீவ.�.3108.4 

 மழ9 !ர%_ெப.(!ர%_ெப.) உ� உவா ஓத மா9 கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

$சீவ.�.3109.1 

 பிழ�த ஓ, அமணி ெப&ற_ெப.எ�.(ெப�_வி.+&&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ஒ9!மா% $சீவ.�.3109.2 

 !ழ� தல7 பி-.யா� !ளி, ெகா' ந%லற	 $சீவ.�.3109.3 

 தழ� தல� ச4தன7 ெபா	ப,� சா,4தேத $சீவ.�.3109.4 

 ம%! D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) க&பக மர�தி� ந@ழலா� $சீவ.�.3110.1 

 ந%!வா� ஒவன நய4 நா3ேமா $சீவ.�.3110.2 

 பி%! D	 பி-.யா� அமி, உ-டா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) $சீவ.�.3110.3 

 ெச%வ	_ெப.(ெச%வ	_ெப.) க-3 அத&! அவா� சி4த ெச�;ேமா 

$சீவ.�.3110.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) உயி, ெபா� உயி, மா-ட ெவ'ளியி� $சீவ.�.3111.1 
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 அணி உயி, ெச	5_ெப.(ெச	5_ெப.) உயி, இ	5_ெப.(இ	5_ெப.) ேபால ஆ	 

$சீவ.�.3111.2 

 பிணி உயி, இ�தியா7 ேபசிேன� இனி� $சீவ.�.3111.3 

 ணிமின	 என� ெதா2 இறFசி வா:�தினா, $சீவ.�.3111.4 

 வி-ணி� ேம% மல, மழ ெபாழிய வ @8!_ஏவ.(வ @8!_வி.) பா% $சீவ.�.3112.1 

 ெத' நிலா� தி மதி ெசா6ய� ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல, $சீவ.�.3112.2 

 ம-ணி� ேம% மழ கதி, நட7ப ஒ�தேத $சீவ.�.3112.3 

 அ-ணலா, உலா� நிமி,4 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

வ-ணேம_ெப.(வ-ண	_ெப.+ஏ_சா6.) $சீவ.�.3112.4 

 பா% மிட அமி, ேபா�� பகலா	 பய�த 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3113.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இட_!ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �ழ9கி� 

Oறி_வி.எ�.(O�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) வா% அற அமிழத	 ஊ*.� 

$சீவ.�.3113.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உட மல,க'_ெப.(மல,க'_ெப.) சி4தி� திச ெதாழ� 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) பி� நா'_ெப.(நா'_ெப.) 

$சீவ.�.3113.3 

 தா�_த&.).(தா�_த&.).) உட உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ெகா'ள� சாமி 

நா'_ெப.(நா'_ெப.) சா,4த அ�ேற $சீவ.�.3113.4 

 உழ வி�தி உ�தி ெகா'வா, 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) உ�ய7 ேபாக% 

ேவ-.� $சீவ.�.3114.1 

 ெதா2 வி�தி அற�த வ�� ள8! இமி% ஏ� 

ேச,4த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3114.2 

 !ழவி� த-_ெப.அ.(த-_ெப.அ.) தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) அ�ன இ9கய� 

ஆகி9 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $சீவ.�.3114.3 
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 விழ வி�தா� வ @3_ெப.(வ @3_ெப.) ெப&றா� 

விள8கி_வி.எ�.(விள8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) நா% வின;	 

ெவ�ேற $சீவ.�.3114.4 

 4பி கற8க_!ைற.எ�.(கற8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஆ,�� கி% 

ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) Rட8க_!ைற.எ�.(Rட8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ4தி 

$சீவ.�.3115.1 

 அ4தர	_ெப.(அ4தர	_ெப.) 

விள8க_!ைற.எ�.(விள8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) எ8!	 அணிக	 ஊ,4 

அமர, ஈ-. $சீவ.�.3115.2 

 வ4 ெபா� மா6_ெப.(மா6.) சி4தி மல, மழ ெசா64 சா4	 $சீவ.�.3115.3 

 ெக4த	 நா� அகிM	 O*.9 கிள, �. உ��தினேர $சீவ.�.3115.4 

 �ள� எ2 பதி ெமா� ெகா' �ழ8!_ஏவ.(�ழ8!_வி.) அழ% !ளி�தேத 

ேபா% $சீவ.�.3116.1 

 திள� எ2 ெகா.க' ெச4த@� திமணி உட	5_ெப.(உட	5_ெப.) R8க 

$சீவ.�.3116.2 

 விள�த பி� வி-K	 ம-K	 ம8கல	 வகயி% ெச� $சீவ.�.3116.3 

 வள7 ெபாலி கடலி� ஆ,� வல	 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) 

நட4த_ெப.எ�.(நட_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.3116.4 

 ேகவல மட4த எ�A	 ேக: கிள, ெந.ய வா'_ெப.(வா'_ெப.) க- 

$சீவ.�.3117.1 

 D அல, �%ல9 க-ணி7 ெபா� ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) 

பாக��_ெப.(பாக	_ெப.+அ��_சா6.) ஆக9 $சீவ.�.3117.2 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) தா�_த&.).(தா�_த&.).) ஓ, Oறா9 க- இமயா 

5%லி $சீவ.�.3117.3 

 � உல!_ெப.(உல!_ெப.) உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) இ�ப9 கடலிA' 

�:கினாேன $சீவ.�.3117.4 
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 பி6தM	 பிணி;	 �75	 சாதM	 பிற75	 இ%லா $சீவ.�.3118.1 

 அ6வய7 5%லி அ	 ெபா� அணி கிள, மாட� இ� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$சீவ.�.3118.2 

 ெசா6 ம மால சா4த	_ெப.(சா4த	_ெப.) !8!ம	 )-ண	 ேத	 பா� 

$சீவ.�.3118.3 

 வி65க விள9! வி-ேணா,_ெப.(வி-ேணா,_ெப.) 

ஏ4த_!ைற.எ�.(ஏ4�_வி.+அ_ெப.எ�.!றி.) ம&� உற;	 அ�ேற $சீவ.�.3118.4 

 வ%லவ� வ.�த ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ேபா% மல,4 ந@-3 

அக�ற_ெப.எ�.(அக%_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) வா'_ெப.(வா'_ெப.) 

க- $சீவ.�.3119.1 

 ெம%லேவ உறவி ஓ	பி ஒ8கி;	 இ4	 நி��	 $சீவ.�.3119.2 

 �%ல அ	 E*3 ேவயி� �64 ேபா	 R)7பி� ந%லா, $சீவ.�.3119.3 

 ம%ல%_ெப.(ம%ல%_ெப.) !�� ஏ4தி அ�ன மாதவ	 �&றினாேர 

$சீவ.�.3119.4 

 E: ெபா� பாவய� E:4 5%லிய $சீவ.�.3120.1 

 காழக7 ப�ச ேபா�� க- ெதYஉ	 $சீவ.�.3120.2 

 மாழ ேநா9கினா, ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மா) 

ெகா-3_வி.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) $சீவ.�.3120.3 

 ஏழ7 ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) பிற75 இ.ய� சி4தி�தா, $சீவ.�.3120.4 

 ஆச ஆ,வேமா3 ஐய	 இ�றிேய $சீவ.�.3121.1 

 ஓச ேபா� உல!_ெப.(உல!_ெப.) 

உ-ண_!ைற.எ�.(உ-_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ேநா&ற பி� $சீவ.�.3121.2 

 ஏ) ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ஒழி� இ4திர, களா�� $சீவ.�.3121.3 

 Hய ஞானமா�� ற9க	 எ�தினா, $சீவ.�.3121.4 

 காம வ%லிக' கல4 5%லிய $சீவ.�.3122.1 
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 D ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) க&பக7 ெபா� 

மர8க'_ெப.(மர	_ெப.+க'_பட,.ப�.) ேபா% $சீவ.�.3122.2 

 தாம வா, !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) தயலா, �ல $சீவ.�.3122.3 

 ஏம	_ெப.(ஏம	_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) எ�தினா, $சீவ.�.3122.4 

 கலவி ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம�தி� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) $சீவ.�.3123.1 

 5லவி ஆதலா% ெபா� அ	 ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா, $சீவ.�.3123.2 

 உல= க- மல, ஊட% ெசJவி ேநா9! $சீவ.�.3123.3 

 இல ெகா' Dணினா, இதய	_ெப.(இதய	_ெப.) ேபா:4தேத $சீவ.�.3123.4 

 Dவி� உ'ளவ' 5!4 உ	 உ'ள�தா' $சீவ.�.3124.1 

 நாவி% ெப-_ெப.(ெப-_ெப.) ெபய, நவி&றின @, என9 $சீவ.�.3124.2 

 காவி9 க- கட இ3க9 கா% சில	5_ெப.(சில	5_ெப.) $சீவ.�.3124.3 

 ஆவி� ஆ,�தன_வி.�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா.உ.+ன_பட,.ப�.) 

அ	ெம� !Fசிேய $சீவ.�.3124.4 

 ெநFசி� ேந, இழ வ4	 எ�� D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) $சீவ.�.3125.1 

 !Fசி ஏ&ற !றி9 ெகா' ந@_பதி.ெப.(ந@_��.ஒ.) எனா7 $சீவ.�.3125.2 

 பFசி� ெம%ல.7 பாவ D Rதா% $சீவ.�.3125.3 

 அFசினா,9! அ ஓ, தவற ஆ!ேம $சீவ.�.3125.4 

 தவள9 கி-கிணி� தாம	 ேச,�தி;	 $சீவ.�.3126.1 

 !வள9 க- மல,9 ேகால	 வா:�தி;	 $சீவ.�.3126.2 

 இவள9 க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க- 

இம9!ேமா எனா� $சீவ.�.3126.3 

 திவள� ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல,9 க-ணி ேச,�தி;	 $சீவ.�.3126.4 
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 ப% மணி9 கதி,7 பரவ ேமகல $சீவ.�.3127.1 

 மி� அணி4 உக� தி�தி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல7 $சீவ.�.3127.2 

 ெபா� அணி4 DF_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) )-ண	 தவர $சீவ.�.3127.3 

 ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மணி9 !ழ இர-3	_ெப.(இர-3_ெப.+உ	_சா6.) 

ந9கேவ $சீவ.�.3127.4 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந@,மயா, ெசய7ப*டா,க' 

தா	 $சீவ.�.3128.1 

 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) யாவ;	 உண,க எ�ப ேபா% 

$சீவ.�.3128.2 

 ம அவா	 !ழ%_ெப.(!ழ%_ெப.) மட4த !-டல	 $சீவ.�.3128.3 

 நய நி��_வி.எ�.(நி%_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) எலா	 நாண ந9கேவ 

$சீவ.�.3128.4 

 ெச%வ9 கி- கிணி சில	ப� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசா6 $சீவ.�.3129.1 

 �%ல9 க-ணிக' சி4த ெமா�4 நல	_ெப.(நல	_ெப.) $சீவ.�.3129.2 

 5%லி7 D-ட_ெப.எ�.(D-_வி.+*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

5ரள ேமகல $சீவ.�.3129.3 

 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) வா� திற4 ஆவி� ஆ,�தேவ $சீவ.�.3129.4 

 இல8! ெகா	5_ெப.(ெகா	5_ெப.) அனா, காம	_ெப.(காம	_ெப.) எ�A	 ேப, 

$சீவ.�.3130.1 

 கல4த_ெப.எ�.(கல_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க'ளின9 க ெச� ஐ என 

$சீவ.�.3130.2 

 மல,4 வா� வ�தா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகா' வ'ள�ேத $சீவ.�.3130.3 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா' சாயலா, ந38கி நயேவ $சீவ.�.3130.4 

 ெவ	ம ெகா-ட_ெப.எ�.(ெகா'_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அமி,த	 ெம%லேவ $சீவ.�.3131.1 
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 அ	ம அ	 ெசாலா, ஆர_!ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) உ-டவ, 

$சீவ.�.3131.2 

 த	ம� தா	 மகி:4 உறய இ�தல� $சீவ.�.3131.3 

 ெச	ம மாதவ,9! உ&ற_ெப.எ�.(உ�_வி.+&_இ.கா._அ_ெப.எ�.!றி.) 

ெச75வா	 $சீவ.�.3131.4 

 நா'_ெப.(நா'_ெப.) க- O.ய நக ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 

தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) ேபா% $சீவ.�.3132.1 

 காள ந4தA	 ேதாழ� மா,கN	 $சீவ.�.3132.2 

 நாN	 நாளிA	 ந38க ந%தவ	 $சீவ.�.3132.3 

 தாளி� ஈ*.னா, த	ம� தா	 ெப&றா, $சீவ.�.3132.4 

 பாவன மUஇ7 ப*.னி ெயா3	 $சீவ.�.3133.1 

 த@ வின க>உ	 த@,�த� வ4தியா7 $சீவ.�.3133.2 

 D உ- வ-3_ெப.(வ-3_ெப.) அன ெகா*பி� 5-ணிய, $சீவ.�.3133.3 

 நாவி� ேவ*க;	 நFசி� அFசினா, $சீவ.�.3133.4 

 கவி% க*.ய கால	_ெப.(கால	_ெப.) வ4ெதன $சீவ.�.3134.1 

 உவ ெவ-_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) பிற9 ேகா*.� 

ஓ8கிய_ெப.எ�.(ஓ8!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3134.2 

 அவி9 !�றி� ேம% �.�தி*3 ஐவ	 $சீவ.�.3134.3 

 திவி� ேதா&ற	 ேபா% ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஆயினா, $சீவ.�.3134.4 

 அன8கன� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

ெசய_!ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அழ�� 

க-டவ,_வி.அ.ெப.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அJ_வி.அ.ெப.!றி.+அ,_பட,.ப�.) 

$சீவ.�.3135.1 

 மன8கள9 கவ,4தி3	 மணி9 க- ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ல7 

$சீவ.�.3135.2 
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 ெபான	 ெகா._ெப.(ெகா._ெப.) மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) அனா,7 5%ல மா7 பி. 

$சீவ.�.3135.3 

 இன	_ெப.(இன	_ெப.) பயி% கடா9 களி&�_ெப.(களி&�_ெப.) 

இ�ப	_ெப.(இ�ப	_ெப.) எ�தினா, $சீவ.�.3135.4 

 கா அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா% மி�A வ @ச9 கதி, 

மி�A9 !ழ ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) பா% திவி% வ @ச� $சீவ.�.3136.1 

 தா அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தாம8க' ஒபா% 

ேசார� தாமர9 க- தா	 இர8க7 5வ	 

ஆட_!ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.3136.2 

 மா அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேநா9கினா, 

அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) கா)	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மழல9 கி-கிணி;	 

சில	5	 ஏ8க7 $சீவ.�.3136.3 

 ேபா அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

உடய7 ெபா ெபா8கி7 5ண,�லக' ேபா,9கள	 தா	 

க-ட_ெப.எ�.(கா-_வி.+-*_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற $சீவ.�.3136.4 

 �2 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) மி�A	 �ல9 !வ*.னா% ெமா�	 

மா,பி%_ெப.(மா,5_ெப.+இ%_இட.ேவ.) !8!ம� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இ29கி 

வ @ழ_!ைற.எ�.(வ @:_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) $சீவ.�.3137.1 

 உ2 ஆ,வ	 வி�தி உல75 இலாத Rக,�சி_ெப.(Rக,�சி_ெப.) விள� 

அல,4த_ெப.எ�.(அல,_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) க&பக�தி� கீ: 

$சீவ.�.3137.2 

 எ2 ஆ, மணி9 !வள9 க- வல;' ப*3 இமயா,க' 

காம	_ெப.(காம	_ெப.) அ� )ழி;' ஆ:4 $சீவ.�.3137.3 

 இ2தா, ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ப'ளி7 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தா 

ெபா8க_!ைற.எ�.(ெபா8!_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) இவ,_ெப.(இவ,_ெப.) 

பால, ஆகி_வி.எ�.(ஆ!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) இ�5�பேவ 

$சீவ.�.3137.4 
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 ம-_ெப.(ம-_ெப.) கனி4த ெபா� �ழவ மழயி� வி	ம மாமணியா: 

த@	_ெப.அ.(த@	_ெப.அ.) !ழ%க' இர8க7 பா-.% $சீவ.�.3138.1 

 ப- கனிய7 பாவமா, ப	 ெபா� ேதா3	 !-டல�	 தா	 பத7ப 

இ4_ெப.அ.(இ	_ெப.அ.) பாட_!ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) 

$சீவ.�.3138.2 

 வி-_ெப.(வி-_ெப.) கனிய9 கி- கிணி;	 சில	5	 

ஆ,7ப_!ைற.எ�.(ஆ,77_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) �65வ 

ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) ெந38_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க- வி4 ெச�ய9 

$சீவ.�.3138.3 

 க- கனிய நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) க-3 அமர, காம9 

ெகா24_ெப.அ.(ெகா2	_ெப.அ.) 

ஈ��_வி.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+உ_வி.எ�.!றி.) த	 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) தா	 

மகி:4தா, அ�ேற $சீவ.�.3138.4 

 �!_ெப.(�!_ெப.) உட4த D8_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) ேகாத �� 

அணி4த_ெப.எ�.(அணி_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேதாளா, $சீவ.�.3139.1 

 ஒ_ெப.அ.(ஒ_ெப.அ.) !ட8க9 க-ணா% உள	 

கழிய_!ைற.எ�.(கழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) ஏ=-3 $சீவ.�.3139.2 

 அ! அட4த சா4 அழிய_!ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_!ைற.எ�.!றி.) அ	 �ல 

ேம% வ @:4தா, $சீவ.�.3139.3 

 தி அட4த ந@' மா,பி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ளி9!	 தாரா, $சீவ.�.3139.4 

 நிலவி ஒளி உமி2	 ந@' இல ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) க-ணா, $சீவ.�.3140.1 

 கலவி� H ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ!_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) காம9க 

கா��தி7 $சீவ.�.3140.2 

 5லவி7 பட பயில7 D� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) 

ேகால	 $சீவ.�.3140.3 

 உலவி� ற9க	 ஒளி D�த_ெப.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) அ�ேற 

$சீவ.�.3140.4 
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 5வ� சில Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) ெபா� F)	 அ%!%_ெப.(அ%!%_ெப.) 

$சீவ.�.3141.1 

 உவ� . இடயா, ஊட% உ75 ஆக� $சீவ.�.3141.2 

 திவி� திக: காம� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பகி� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

$சீவ.�.3141.3 

 ெபாவ&! அ6ய 5ல9 கடM' ஆ:4தா, $சீவ.�.3141.4 

 �க3 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ2�தி �'_ெப.(�'_ெப.) வயிர	 உ' ேவ�4 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) வா�� E:4 $சீவ.�.3142.1 

 அக3 ப)_ெப.(ப)_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ,4 அ8கா4 

இ'_ெப.(இ'_ெப.) பகி அ3பா% வி	மி7 $சீவ.�.3142.2 

 பக3_ெப.(பக3_ெப.) பட அ39கி7 ப-ணவனா, த	 ஒளி ேம% நி�றா% 

ேபாM	 $சீவ.�.3142.3 

 தக3 ப3 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா� �9 !டயா� தா'_ெப.(தா'_ெப.) இண 

எ� தல வ�ேதேன $சீவ.�.3142.4 

 �4 ந@, வல	 56 ேசா,4 அச4 வா� �ர�� 

�ழ8கி_வி.எ�.(�ழ8!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.!றி.) 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�&_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3143.1 

 ெம�4 ந@,� தி�� இப� ஏ: ேகா� உமி:4 திவி% 

வ @)	_ெப.எ�.(வ @)_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.!றி.) $சீவ.�.3143.2 

 ெச4_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ந@,� திர' வட	_ெப.(வட	_ெப.) ேபா% சி4தாமணி 

ஓதி உண,4தா, ேக*டா, $சீவ.�.3143.3 

 இ4 ந@ர, ஆ� உய,வ, ஏ4 D4_ெப.அ.(D	_ெப.அ.) தாமரயா' கா7பாளாேம 

$சீவ.�.3143.4 

 ெச4தாமர9!� ெச2 நா&ற	_ெப.(நா&ற	_ெப.) 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ேத	 ெகா' 

$சீவ.�.3144.1 

 அ4 தாமர ஆ' அகல�தவ� பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ஏ�தி� $சீவ.�.3144.2 
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 சி4தா மணியி� ச6த	 சித,4ேத� ெத-டா, $சீவ.�.3144.3 

 ந4தா விள9!� )ட, ந%_ெப.அ.(ந%ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நா*ட7 

ெப&ேற $சீவ.�.3144.4 

 ெச� வின எ�A	 �4ந@,� திரயிட �ள�� ேத	 ெகா' $சீவ.�.3145.1 

 மவின ம� இலாத மதி எA	 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) மாேதா $சீவ.�.3145.2 

 ெமா�வின இ'_ெப.(இ'_ெப.) க- ேபா2	 �9!ட �,�தி 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) $சீவ.�.3145.3 

 கவின ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ெசா% D9 க ெதா2 

ஏ�தினேன $சீவ.�.3145.4 

 தி8க'_ெப.(தி8க'_ெப.) �	 மா6_ெப.(மா6.) 

ெப�க_விய8.வி.�.(ெப�_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) தி 

அற	_ெப.(அற	_ெப.) வள,க ெச8ேகா%_ெப.(ெச8ேகா%_ெப.) $சீவ.�.3146.1 

 ந�!_வி.அ.(ந�!_ெப.) இனி அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ஆ'க நா3 எலா	 

விளக ம&�	 $சீவ.�.3146.2 

 எ8! உள அற�திேனா	 இனி ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

வா:க_விய8.வி.�.(வா:_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) எ8க' $சீவ.�.3146.3 

 58கவ� பய4த_ெப.எ�.(பய_வி.+4�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.!றி.) ந�L% 

5கெழா3	 ெபாலிக_விய8.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய8.வி.�.!றி.) மி9ேக 

$சீவ.�.3146.4 

 

 


