
அ� நா�வ� ஆ	 
க� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) ஆ�ற� $ஏலா.00.1 

 ெப� நா�வ� ேபணி வழ�கி� 

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

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ%.) $ஏலா.00.2 

 மைற 
()* வா+ேம� ம,_ெப.(ம,_ெப.) ஒழி)* வி,ேணா�-! 

$ஏலா.00.3 

 இைற 
()* வா�த�_ெதா.ெப.(வா�_வி.+த�_ெதா.ெப.!றி.) 

இய�
_ெப.(இய�
_ெப.) $ஏலா.00.4 

 இ�லற /� ஏ�ற *றவற /� ஏ0�கா� $ஏலா.00.1 

 ெசா� அற /� ேசா�1 இ"றி2 ெத1-! உைர2* ந�ல_ெப.அ.(ந�ல*_ெப.) 

$ஏலா.00.2 

 அணி ேமைத ஆ	 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல*_ெப.) வ 456 ெநறி0� $ஏலா.00.3 

 கணிேமைத ெச	தா" கல)*_வி.எ.(கல_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.00.4 

 ெச"ற_ெப.எ.(ெச�_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) 
க� 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) மீ-8�ற� ேசவக� $ஏலா.01.1 

 நி"ற_ெப.எ.(நி�_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) நிைல க�வி வ9ள"ைம-

எ"�� $ஏலா.01.2 

 அளி வ)*_வி.எ.(வா_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) ஆ� 

<�_ெப.அ.(<�_ெப.அ.) ேகாதா	 ஆ�� மைறயி" $ஏலா.01.3 

 வழிவ)தா�க,ேண வன�
_ெப.(வன�
_ெப.) $ஏலா.01.4 

 ெகாைல 
(யா" ெகா�லா" 
லா�_ெப.(
லா�_ெப.) மய�கா" 8�2த 

$ஏலா.02.1 

 அைல
(யா" வ>சியா" யா*� நிைல தி(யா" $ஏலா.02.2 

 ம,ணவ�-!� அ"றி ம* மலி <�_ெப.அ.(<�_ெப.அ.) ேகாதா	 $ஏலா.02.3 

 வி,ணவ�-!� ேமலா	வி6� $ஏலா.02.4 



 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) எளி* தான� அ(* த-கா�-ேக� $ஏலா.03.1 

 அவ� அ(* ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ!_வி.+த�_ெதா.ெப.!றி.) எளிதா� அவ� 

இலா $ஏலா.03.2 

 இ"ப�_ெப.(இ"ப�_ெப.) பிறழி" இைய1 எளி* ம�� அத" $ஏலா.03.3 

 *"ப�_ெப.(*"ப�_ெப.) *ைட2த� அ(* $ஏலா.03.4 

 இட� த4�2த� எ9ளாைம கீ� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேசராைம $ஏலா.04.1 

 பட� த4�2த� யா�-!� பழி�பி" நைட_ெப.(நைட_ெப.) த4�2த� $ஏலா.04.2 

 க,டவ�_வி.அ.ெப.(கா,_வி.+,5_இ.கா.+அA_வி.அ.ெப.!றி.+அ�_பட�.ப".) 

காB�� ெசா� காணி"_நி.எ.(கா,_வி.+இ"_நி.எ.!றி.) கலவியி"க, 

$ஏலா.04.3 

 வி,டவ� /� ேவ,டாவி6� $ஏலா.04.4 

 தன-! எ"�� ஓ� பா�க" ெபா	யா" ெம	 ஆ-!� $ஏலா.05.1 

 என-! எ"� இையயா" யா* ஒ"�� 
ன- ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) 

$ஏலா.05.2 

 ேபாD� இைழயா� ெசா� ேதறா" களியாேன� $ஏலா.05.3 

 சாD� பிற /லி" சா�
 $ஏலா.05.4 

 நிைற உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ந4�ைம உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) 

ெகாைடேய $ஏலா.06.1 

 ெபாைற உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ெபா	�ைம 
லா�க, மைற 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $ஏலா.06.2 

 ேவ	 அ"ன ேதாளா	 இைவ_பதி.ெப.(இ_E5.+ஐ_பட�.ப".) உைடயா" ப� 

உயி�-!� $ஏலா.06.3 

 தா	_ெப.(தா	_ெப.) அ"ன"_!றி.வி.B.(அ"ன_ெப.+அ"_பட�.ஒ%.) எ"ன2 

த!� $ஏலா.06.4 



 இ"ெசா� அளாவ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இனி* ஊ, யாவ�-!� 

$ஏலா.07.1 

 வ"ெசா� கைள)*_வி.எ.(கைள_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

வ!�பாேன� ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ெசா� $ஏலா.07.2 

 B%)* 

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

B9_ெப.(B9_ெப.) ேபா� எயி�றினா	 நாH� $ஏலா.07.3 

 வி%)*_ெப.(வி%)*_ெப.) ஏ�ப� வி,ேணா�_ெப.(வி,ேணா�_ெப.) 

விைர)*_வி.எ.(விைர_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) $ஏலா.07.4 

 உட"படா" ெகா�லா" உட"றா� ேநா	_ெப.(ேநா	_ெப.) த4�2* $ஏலா.08.1 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) படா" மா,டா� /� மா,ட இட�_ெப.(இட�_ெப.) பட 

$ஏலா.08.2 

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

ேநா-கி_வி.எ.(ேநா-!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) Iைழவாேன� ம�� 

அவைன $ஏலா.08.3 

 யா-!மவ� யா-!� 

அைண)*_வி.எ.(அைண_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) $ஏலா.08.4 

 க�றாைர- க�ற* 

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

மதியா� $ஏலா.09.1 

 உ�றாைர அ"னண� ஓராம� அ�றா�க5! $ஏலா.09.2 

 உ,� உைற09 உ6-ைக_ெப.(உ6-ைக_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_E5.+ஐ_பட�.ப".) ஈ)தா� $ஏலா.09.3 

 ப,�தரா	 வா�வா� பயி"� $ஏலா.09.4 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேகாலா" கீ�- !�க9 

ெச�வB�_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா(.) சீ� இலா $ஏலா.10.1 

 ெவ� ேகாலா" கீ�- !�க9 வ 4)* உக1� ெவ� ேகா� $ஏலா.10.2 



 அைமச� ெத1ழிD� அறியல�-ஒ"� ஆ�ற $ஏலா.10.3 

 எைன2*� அறியாைமயா" $ஏலா.10.4 

 அவா அ�-க� உ�றா" தளரா" அA_E5.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ�.) ஐ)தி" 

$ஏலா.11.1 

 அவா அ��பி" ஆ�ற அைம0� அவா அறா" $ஏலா.11.2 

 ஆ!�_ெப.எ.(ஆ!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.!றி.) அவனாயி" ஐ� 

களி�றி" ஆ56,6 $ஏலா.11.3 

 ேபா!�_ெப.எ.(ேபா_வி.+-_ெபா%.உ%.+உ�_ெப.எ.!றி.+ண_ெப.எ.!றி.) 


ைழ09 
ல)*_வி.எ.(
ல_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) $ஏலா.11.4 

 ெகாைல- கள� வா� !2* K*_ெப.(K*_ெப.) ஆ6� 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $ஏலா.12.1 

 அைல- கள� ேபா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஆ-!� நிைல-கள� $ஏலா.12.2 

 B சா(ைக ஒ*�!� ஓ� இட2*� இ"னைவ $ஏலா.12.3 

 நசாைம ேநா-காைம ந"�_ெப.(ந"�_ெப.) $ஏலா.12.4 

 விைளயாைம உ,ணாைம ஆடாைம ஆ�ற $ஏலா.13.1 

 உைளயாைம உ5!ைட2தா ேவற� கைளயாைம $ஏலா.13.2 

 /� ப56 ஆ� <�ேகாதா	 ேநா-கி" இைவ_பதி.ெப.(இ_E5.+ஐ_பட�.ப".) 

ஆ�� $ஏலா.13.3 

 பா�ப5டா� ெகா,6_வி.எ.(ெகா9_வி.+,5_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

ஒ+!�_ெப.எ.(ஒ+!_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.!றி.) 

ப,
_ெப.(ப,
_ெப.) $ஏலா.13.4 

 ெபா	யா" 
லாெலா6 க9 ேபா-கி த4யன $ஏலா.14.1 

 ெச	யா"_வி.B.(ெச	_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ"_பட�.ஒ%.) சிறியா� 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேசரா" ைவயா" $ஏலா.14.2 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) இய� உ, க,ணா	 க%*�கா� எ"�� $ஏலா.14.3 



 அயல அயலவ� /� $ஏலா.14.4 

 க, ேபா�வா�- காயாைம க�றா� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

ேச�த�_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த�_ெதா.ெப.!றி.) $ஏலா.15.1 

 ப, ேபா� கிளவியா�� ப�றாைம ப, ேபாD� $ஏலா.15.2 

 ெசா�லா�-! அ% மைற ேசாராைம சிறி* எனிL� $ஏலா.15.3 

 இ�லா�-! இட� த4�2த� ந"�_ெப.(ந"�_ெப.) $ஏலா.15.4 

 *ற)தா�க, *"னி_வி.எ.(*"L_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) 

*றவா�-! இ6த� $ஏலா.16.1 

 இற)தா�-! இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) இைச2த� இற)தா� $ஏலா.16.2 

 ம�தைல E�ற�_ெப.(E�ற�_ெப.) மதி2* ஓ�
வாேன� $ஏலா.16.3 

 இ�த� இ� வா�ேவ இனி* $ஏலா.16.4 

 !� ஓ�ப� வ"க,ைம /� வ"ைம_ெப.(வ"ைம_ெப.) 8ட� $ஏலா.17.1 

 ம� ஓ�
� ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) B� 

ஓ�பி $ஏலா.17.2 

 நா�ற�_ெப.(நா�ற�_ெப.) Eைவ ேக9வி ந�லா� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

ேச�த�_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த�_ெதா.ெப.!றி.) $ஏலா.17.3 

 ேத�றாேன� ேத�� அைமE $ஏலா.17.4 

 ேபாக� ெபா%9_ெப.(ெபா%9_ெப.) ேக6 மா" ேவ5ட� ெபா�லா- க9 

$ஏலா.18.1 

 ேசாக� ப6� Kேத ெசா�வ"ைம ேசாக- $ஏலா.18.2 

 க6�_ெப.அ.(க6�_ெப.அ.) கத2*2 த,ட� அட�காைம கா�பி" $ஏலா.18.3 

 அ6� கத�_ெப.(கத�_ெப.) இ� ஏைன அரE_ெப.(அரE_ெப.) $ஏலா.18.4 

 ெகா�லா" ெகாைல 
(யா" ெபா	யா" பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ெபா%9ேம� 

$ஏலா.19.1 



 ெச�லா" சிறியா� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேசரா" ெசா�D� $ஏலா.19.2 

 மைறயி� ெசவி இல"_!றி.வி.B.(இ�_ெப.+அ"_பட�.ஒ%.) த4 ெசா�க, 

M�ைக $ஏலா.19.3 

 இைறயி� ெப(யா�! இைவ_பதி.ெப.(இ_E5.+ஐ_பட�.ப".) $ஏலா.19.4 

 மி" ேந� இைடயா� ெசா� ேதறா" விைழ1 ஓரா" $ஏலா.20.1 

 ெகா"ேன ெவ!ளா" ெகாைல 
(யா" ெபா"ேன $ஏலா.20.2 

 உ��
 அ�2த"ன ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) உவ�பா" த"னி" $ஏலா.20.3 

 ெவ��
_ெப.(ெவ��
_ெப.) அ�2தா"-வி,ணக2*� இ� $ஏலா.20.4 

 இளைம கழி0�_ெப.எ.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.!றி.) பிணி M�
 

இைய0� $ஏலா.21.1 

 வளைம வலி இைவ_பதி.ெப.(இ_E5.+ஐ_பட�.ப".) 

வா6�_ெப.எ.(வா6_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.!றி.) உள நாளா� 

$ஏலா.21.2 

 பாேட 
(யா* பா� ேபாD� ெசா�லினா	 $ஏலா.21.3 

 வ 4ேட 
(த� விதி $ஏலா.21.4 

 வா9_ெப.(வா9_ெப.) அ>சா" வ"க,ைம அ>சா" 

வன�
_ெப.(வன�
_ெப.) அ>சா" $ஏலா.22.1 

 ஆ9 அ>சா" ஆ	 ெபா%9தா" அ>சா" நா9_ெப.(நா9_ெப.) எ>சா- 

$ஏலா.22.2 

 கால" வர1_ெப.(வர1_ெப.) ஒழித�_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த�_ெதா.ெப.!றி.) 

காணி"_நி.எ.(கா,_வி.+இ"_நி.எ.!றி.) வ 46_ெப.(வ 46_ெப.) 

எ	திய_ெப.எ.(எ	*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) $ஏலா.22.3 

 பாலி" /� எ	த�ப6� $ஏலா.22.4 

 !ண�_ெப.(!ண�_ெப.) ேநா-கா" 8� ேநா-கா" ேகாலB� ேநா-கா" 

$ஏலா.23.1 



 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேநா-கா" ம�கலB� ேநா-கா" 

கண�_ெப.(கண�_ெப.) ேநா-கா" $ஏலா.23.2 

 கா� கா�
_ெப.(கா�
_ெப.) ேவ,டா" ெப(யா� /� கால�! $ஏலா.23.3 

 வா	 கா�
- ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) வன�
_ெப.(வன�
_ெப.) $ஏலா.23.4 

 பிணி பிற�
 M�ெபா6 சா-கா6 *"ப�_ெப.(*"ப�_ெப.) $ஏலா.24.1 

 தணி1 இ� நிர�
 இைவ_பதி.ெப.(இ_E5.+ஐ_பட�.ப".) தாழா அணியி" 

$ஏலா.24.2 

 அர�கி"ேம� ஆ6ந�ேபா� ஆகாம� ந"�_ெப.(ந"�_ெப.) ஆ� $ஏலா.24.3 

 நிர�
ேம� வ 456 ெநறி $ஏலா.24.4 

 பா6 அக�_ெப.(அக�_ெப.) சாராைம பா2திலா�தா� விைழ0� $ஏலா.25.1 

 நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) சாராைம நா6�கா� நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) 

$ஏலா.25.2 

 ேச�)தா� பைக பழி த4ெசா�ேல சா-காேட $ஏலா.25.3 

 த4�)தா�ேபா� த4ரா வ%� $ஏலா.25.4 

 மா,6 அைம)தா� ஆ	)த_ெப.எ.(ஆ	_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) மதி 

வன�ேப வ" க,ைம $ஏலா.26.1 

 ஆ,6 அைம)த_ெப.எ.(அைம_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) க�விேய 

ெசா� ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) <,6 

அைம)த_ெப.எ.(அைம_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) $ஏலா.26.2 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) அறித�_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த�_ெதா.ெப.!றி.) 

க%*�கா� N*வ�-! $ஏலா.26.3 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அறி)த_ெப.எ.(அ(_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) 


க� $ஏலா.26.4 

 அஃ! ந4_பதி.ெப.(ந4_B".ஒ%.) ெச	ய� என 

அறி)*_வி.எ.(அறி_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) ஆரா	)*� $ஏலா.27.1 



 ெவஃக� ெவ!டேல த4- கா5சி_ெப.(கா5சி_ெப.) ெவஃ!மா" $ஏலா.27.2 

 க9ள2த அ�ல க%தி" இைவ_பதி.ெப.(இ_E5.+ஐ_பட�.ப".) M"�� 

$ஏலா.27.3 

 உ9ள2த ஆக உண� $ஏலா.27.4 

 ைம ஏ� தட�_ெப.அ.(தட�_ெப.) க, மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அ"ன சாயலா	 

$ஏலா.28.1 

 ெம	ேய உண�)தா� மிக_!ைற.எ.(மி!_வி.+அ_!ைற.எ.!றி.) உைர�ப� 

ெபா	ேய $ஏலா.28.2 

 !றைள க6> ெசா� பய"_ெப.(பய"_ெப.) இ� ெசா� நா"!� $ஏலா.28.3 

 மறைலயி" வாயினவா� ம�� $ஏலா.28.4 

 நிைல அளவி� நி"ற_ெப.எ.(நி�_வி.+"�_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) 

ெந�யவ�தா� ேநரா $ஏலா.29.1 

 ெகாைல கள1_ெப.(கள1_ெப.) காம2 த4 வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) அைல 

அளவி $ஏலா.29.2 

 ைம என ந49 க,ணா	 ம�தைலய இ� M"�� $ஏலா.29.3 

 ெம	 அள1 ஆக விதி $ஏலா.29.4 

 மா,டவ� மா,ட அறிவினா� ம-கைள� $ஏலா.30.1 

 <,6 அவ�� ேபா�றி� 
ர-!�கா� 

<,ட_ெப.எ.(<,_வி.+5_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) $ஏலா.30.2 

 ஒளரதேன ேக2திரச" கான 4ன" 8ட" கி(த" ெபௗந�பவ" ேப� $ஏலா.30.3 

 ம2த மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அ"ன சாயலா	 ம"னிய சீ�2 $ஏலா.31.1 

 த2த" சேகாட" கி%2திரம" 
2தி( $ஏலா.31.2 

 
2ர" அபவி2தெனா6 ெபா	 இ� உபகி%த" $ஏலா.31.3 

 இ2_E5.(இ_பதி.ெப.+2_ஒ�.) திற2த எ>சினா� ேப� $ஏலா.31.4 



 உைரயா" !ல" !�ைம ஊன� பிறைர $ஏலா.32.1 

 உைரயா" ெபா%ேளா6 வா�1 ஆ0 உைரயானா	 $ஏலா.32.2 

 < ஆதி வ,6_ெப.(வ,6_ெப.) 

ேத�)*_வி.எ.(ேத�_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) உ, !ழலா	 ஈ2* 

உ,பா" $ஏலா.32.3 

 ேதவாதி ேதவனா2 ேத� $ஏலா.32.4 

 ெபா	 உைரயா" ைவயா" 
ற�8றா" யாவைர0� $ஏலா.33.1 

 ெம	 உைரயா" உ9ளன1� வி56 உைரயா" எ	 உைரயா" $ஏலா.33.2 

 8)த�_ெப.(8)த�_ெப.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 

அ"னா	_ெப.(அ"ைன_ெப.+ஆ	_விளி.ேவ.) !ழ4இய வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

வி,ேணா�-! $ஏலா.33.3 

 ேவ)தனா� இA_E5.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ�.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) வி56 

$ஏலா.33.4 

 சிைத உைரயா" ெச�ற� உைரயா" சீ� இ�லா" $ஏலா.34.1 

 இய�
_ெப.(இய�
_ெப.) உைரயா" ஈன� உைரயா" நைசயவ�-!- 

$ஏலா.34.2 

 86வ* ஈவாைன ெகாAைவேபா� ெசA_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாயா	 

$ஏலா.34.3 

 நா6வ� வி,ேணா�_ெப.(வி,ேணா�_ெப.) 

நய)*_வி.எ.(நய_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) $ஏலா.34.4 

 *ற)தா� *றவாதா� *�
 இலா�_!றி.வி.B.(இ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப".) 

ேதா"றா*_எதி�.ம.வி.எ.(ேதா"�_வி.+ஆ2_எதி�.ம.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.35.1 

 இற)தா� ஈ6 அ�றா� இைனய� சிற)தவ�-!� $ஏலா.35.2 

 ப, ஆH� ெசா�லா	 பழி இ� ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) பா�ப62தா" $ஏலா.35.3 

 ம,_ெப.(ம,_ெப.) ஆH� ம"னனா	 ம�� $ஏலா.35.4 



 கா� இ�லா� க, இ�லா� நா_ெப.(நா_ெப.) இ�லா� யாைர0� $ஏலா.36.1 

 பா� இ�லா� ப�றிய /� இ�லா� சால1� $ஏலா.36.2 

 ஆழ� ப6� ஊ, அைம2தா� இைமயவரா� $ஏலா.36.3 

 வ 4ழ�ப6வா� விைர)*_வி.எ.(விைர_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.36.4 

 அழ� ேபாகா" அ>சா" அலறினா� ேகளா" $ஏலா.37.1 

 எழ� ேபாகா" ஈ6 அ�றா� எ"�� ெத1ழ� ேபாகா" $ஏலா.37.2 

 எ"ேன இ-_E5.(இ_பதி.ெப.+-_ஒ�.) கால" ந46 ஓரா" தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

Bயலா" $ஏலா.37.3 

 ெகா"ேன இ%2த�_ெதா.ெப.(இ%_வி.+22_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.!றி.) !ைற 

$ஏலா.37.4 

 எ+2தினா� ந4�கா* எ,ணா� ஒழியா* 

ஏ2தி_வி.எ.(ஏ2*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) $ஏலா.38.1 

 வ+2தினா� மாறா* மா,ட ஒ+-கினா� $ஏலா.38.2 

 ேநராைம சால உண�வா� ெப%)_ெப.அ.(ெப%�_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

$ஏலா.38.3 

 ேபாகாைம சால� 
ைல $ஏலா.38.4 

 சாவ* எளி* அ(* சா"றா,ைம ந�ல*_ெப.(ந�ல*_ெப.) $ஏலா.39.1 

 ேமவ�_ெதா.ெப.(ேம1_வி.+அ�_ெதா.ெப.!றி.) எளி* அ(* ெம	 ேபா�ற� 

ஆவத"க, $ஏலா.39.2 

 ேசற� எளி* நிைல அ(* ெத9ளிய� ஆ	 $ஏலா.39.3 

 ேவற� எளி* அ(* ெசா� $ஏலா.39.4 

 உைலயாைம உ�றத�! ஓ� உயிைர $ஏலா.40.1 

 அைலயாைம ஐய�படாைம நிைலயாைம $ஏலா.40.2 



 த4�-!� வா	 ேத�)*_வி.எ.(ேத�_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) பசி உ,� 

ந4-!வா" $ஏலா.40.3 

 ேநா-!�_ெப.(ேநா-!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.!றி.) வா	 வி,ணி" 

உய�1_ெப.(உய�1_ெப.) $ஏலா.40.4 

 !�கா" சிறியாைர 

ெகா9ளா"_வி.B.(ெகா9_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_இ.இ.கா.+அ"_பட�.ஒ%.) 


லா�_ெப.(
லா�_ெப.) ெபா	 $ஏலா.41.1 

 ம�கா" பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ெபா%9_ெப.(ெபா%9_ெப.) ெவௗவா" 

இ�கானா	 $ஏலா.41.2 

 ஈ6 அ�றவ�-! ஈவா" ஆயி"_நி.எ.(ஆ_வி.+இ"_நி.எ.!றி.) ெநறி /�க9 

$ஏலா.41.3 

 பா6 இற�ப ப"L� இட2*_ெப.(இட�_ெப.+அ2*_சா(.) $ஏலா.41.4 

 ெகா�லா" உட"படா" ெகா�வா� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேசரா" $ஏலா.42.1 

 
�லா" பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) பா� 
லா�_ெப.(
லா�_ெப.) மய�க� 

ெச�லா" $ஏலா.42.2 

 !�� ப62*- 8� ஈ)தா" ெகா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஏறி $ஏலா.42.3 

 அ�� ப6�பா" ம,_ெப.(ம,_ெப.) ஆ,6 அரE_ெப.(அரE_ெப.) $ஏலா.42.4 

 K*_ெப.(K*_ெப.) உவவா" ேபரா" Eலா உைரயா" யா�திற2*� $ஏலா.43.1 

 வா* உவவா" மாதரா� ெசா� ேதறா" கா* தா� $ஏலா.43.2 

 வா"_ெப.(வா"_ெப.) மகர வா� !ைழயா	 மா தவ�-! ஊ, ஈ)தா" 

$ஏலா.43.3 

 தா"_த�.E.(தா"_த�.E.) மகர வா	 மாட2தா" $ஏலா.43.4 

 ெபா	யா" ெபா	 ேமவா" 
லா�_ெப.(
லா�_ெப.) உ,ணா" யாவைர0� 

$ஏலா.44.1 

 ைவயா" வழி சீ2* வா� அ�சி�_ெப.(அ�சி�_ெப.) ைநயாேத $ஏலா.44.2 



 ஈ2* உ,பா" ஆ!�-இ%� கட�_ெப.(கட�_ெப.) K� ம,_ெப.(ம,_ெப.) 

அரசா	� $ஏலா.44.3 

 பா2* உ,பா" ஏ2*_ஏவ.(ஏ2*_வி.) உ,பா" பா6 $ஏலா.44.4 

 இ+-கா" இய� ெநறி இ"னாத ெவஃகா" $ஏலா.45.1 

 வ+-கா" மைன ெபா%9_ெப.(ெபா%9_ெப.) ெவௗவா" ஒ+-க2தா� 

$ஏலா.45.2 

 ெச�வா"_வி.B.(ெச�_வி.+A_இ.இ.கா.+ஆ"_பட�.ஒ%.) ெசயி� இ� ஊ, 

ஈவா" அரE_ெப.(அரE_ெப.) ஆ,6 $ஏலா.45.3 

 ெவ�வா" வி6�பா" விைர)*_வி.எ.(விைர_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.45.4 

 களியா" க9 உ,ணா" களி�பாைர- காணா" $ஏலா.46.1 

 ஒளியா" வி%)தி�! உைலயா" எளியாைர $ஏலா.46.2 

 எ9ளா" ஈ2* உ,பாேன� ஏத� இ� ம,_ெப.(ம,_ெப.) ஆ,6 $ஏலா.46.3 

 ெகா9வா" !� வா�வா" 8�)*_வி.எ.(8�_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.46.4 

 ெப(யா� ெசா� ேபணி பிறழா* 

நி"�_வி.எ.(நி�_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) $ஏலா.47.1 

 ப(யா அ�யா�� பறியா" க(யா� ெசா� $ஏலா.47.2 

 ேதறா" இையயா" ெதளி)*_வி.எ.(ெதளி_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

அ�சி�_ெப.(அ�சி�_ெப.) ஈ2* உ,பா" $ஏலா.47.3 

 மாறா" ம,_ெப.(ம,_ெப.) ஆHமா� ம�� $ஏலா.47.4 

 ேவ�� அரவ� ேசரா" வி%)*_ெப.(வி%)*_ெப.) ஒளியா" 

த"_பதி.ெப.(த"_தி(.) இ�D9 $ஏலா.48.1 

 ேசா�� அரவ� ெசா�லி_வி.எ.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) 

உ,பா" ஆயி"_நி.எ.(ஆ_வி.+இ"_நி.எ.!றி.) மா�� அரவ� $ஏலா.48.2 



 ேகளா" கிைள ஓ�பி" ேக6 இ� அரசனா	 $ஏலா.48.3 

 வாளா� ம,_ெப.(ம,_ெப.) ஆ,6 வ%� $ஏலா.48.4 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) !திைர_ெப.(!திைர_ெப.) ெபா" க"னிேய 

ஆனிைரேயா6 $ஏலா.49.1 

 ஏைன ஒழி)த_ெப.எ.(ஒழி_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_E5.+ஐ_பட�.ப".) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஆ" 

ெந	யா� $ஏலா.49.2 

 எ,ண� ஆ	 மா தவ�-! ஊ, ஈ)தா"-ைவசிர $ஏலா.49.3 

 வ,ண"_ெப.(வ,ண"_ெப.) ஆ	 வா�வா" வ!2* $ஏலா.49.4 

 எ9ேள ப%2திேய எ,ெண	 உ62தாைட $ஏலா.50.1 

 வ9ேள *ணிேய இவ�ெறா6 ெகா9 என $ஏலா.50.2 

 அ"
�� அசன� ெகா62தா"-*ைணயிேனா6 $ஏலா.50.3 

 இ"
�� வா�வா" இைய)*_வி.எ.(இைய_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.50.4 

 உ, ந4� வள�_ெப.(வள�_ெப.) !ள�_ெப.(!ள�_ெப.) 8வ� வழி� 
ைர 

$ஏலா.51.1 

 த,ண4ேர அ�பல� தா"_த�.E.(தா"_த�.E.) பா�ப62தா"-ப, ந4ர 

$ஏலா.51.2 

 பாடெலா6_ெப.(பாட�_ெப.+ஒ6_க%.ேவ.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ6_வி.+அ�_ெதா.ெப.!றி.) பயி"� உய� ெச�வனா	 

$ஏலா.51.3 

 8டெலா6 ஊட� உளா" 8�)*_வி.எ.(8�_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.51.4 

 இ� இழ)தா� க, இழ)தா� 

ஈ,�ய_ெப.எ.(ஈ,6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) இழ)தா� $ஏலா.52.1 



 ெந�_ெப.(ெந�_ெப.) இழ)தா� ஆ" நிைரதா" இழ)தா�-! எ� 

உழ)*_வி.எ.(உழ_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) $ஏலா.52.2 

 ப,ணி ஊ, ஈ	)தவ�-ப� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம"னரா	 $ஏலா.52.3 

 எ,ணி_வி.எ.(எ,R_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) ஊ, ஆ�வா� 

இைய)*_வி.எ.(இைய_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) $ஏலா.52.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ப5டா� கா�
_ெப.(கா�
_ெப.) இ�லா� ைக2* இ�லா� 

த� கா� $ஏலா.53.1 

 Bட� ப5டா� M2தா� M�
 இ�லா�-! உட�ப56 $ஏலா.53.2 

 உைடயரா	 இ�D9 ஊ, ஈ2* உ,பா�-ம,ேம� $ஏலா.53.3 

 பைடயரா	 வா�வா� பயி"� $ஏலா.53.4 

 பா��பா� பசி2தா� தவசிக9 பால�க9 $ஏலா.54.1 

 கா��பா� தைம யா*� கா�
_ெப.(கா�
_ெப.) 

இலா�_!றி.வி.B.(இ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப".) N� பால $ஏலா.54.2 

 ந4,டாரா� எ,ணா* ந42தவ�-ம, ஆ,6 $ஏலா.54.3 

 ப,டார� ப�ற வா�வா� $ஏலா.54.4 

 ஈ"றா� ஈ"கா� தள�வா� Kலா� !ழவிக9 $ஏலா.55.1 

 மா"றா� வளியா� மய�கினா�-! ஆனா� எ"� $ஏலா.55.2 

 ஊ, ஈ	2* உ� ேநா	_ெப.(ேநா	_ெப.) கைள)தா�-ெப%> 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) $ஏலா.55.3 

 கா, ஈ	2* வா�வா� கல)*_வி.எ.(கல_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.55.4 

 தைளயாள� தா�பாள� தா�)தவ� ெப,��_ெப.(ெப,6_ெப.+இ�_பட�.ப".) 

$ஏலா.56.1 

 உைளயாள� ஊ, ஒ"�� இ�லா� கிைளஞரா	 $ஏலா.56.2 



 மா அல)த ேநா-கினா	 ஊ, ஈ	)தா� மா- கட�_ெப.(கட�_ெப.) K� 

$ஏலா.56.3 

 நாவல� த41 ஆ9வாேர ந"!_வி.அ.(ந"!_ெப.) $ஏலா.56.4 

 க%>_ெப.அ.(க%ைம_ெப.) சிர�! ெவ,_ெப.அ.(ெவ,_ெப.அ.) ெத1+ 

ேநா	_ெப.(ேநா	_ெப.) க� வளி_ெப.(வளி_ெப.) கா0� $ஏலா.57.1 

 ெப%>_ெப.அ.(ெப%�_ெப.அ.) சிர�! ேப� வயி��2 த4யா�-! 

அ%>_ெப.அ.(அ%�_ெப.அ.) சிரம� $ஏலா.57.2 

 ஆ�றி ஊ, ஈ2* அைவ த4�2தா�-அரசரா	� $ஏலா.57.3 

 ேபா�றி_வி.எ.(ேபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) ஊ, உ,பா� 
ர)* 

$ஏலா.57.4 

 காமாடா� காமியா� க�லா� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேசரா� $ஏலா.58.1 

 ஆ� ஆடா� ஆ	)தா� ெநறி நி"�_வி.எ.(நி�_வி.+"�_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

தா� ஆடா* $ஏலா.58.2 

 ஏ�றாைர இ"
ற_!ைற.எ.(இ"
�_வி.+அ_!ைற.எ.!றி.) ஈ	)தா� B" 

இ�ைமயா" $ஏலா.58.3 

 மா�றாைர மா�றி வா�வா� $ஏலா.58.4 

 வண�கி_வி.எ.(வண�!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) வழி ஒ+கி 

மா,டா� ெசா� ெகா,6_வி.எ.(ெகா9_வி.+,5_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.59.1 

 Iண�கிய /� ேநா-கி_வி.எ.(ேநா-!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) 

Iைழயா இண�கிய $ஏலா.59.2 

 பா� ேநா-கி_வி.எ.(ேநா-!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) வா�வா"-பழி 

இ�லா ம"னனா	 $ஏலா.59.3 

 /� ேநா-கி_வி.எ.(ேநா-!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) வா�வா" 

Iனி2* $ஏலா.59.4 



 ெப%ைம_ெப.(ெப%ைம_ெப.) 
க� அற�_ெப.(அற�_ெப.) ேபணாைம சீ�ற� 

$ஏலா.60.1 

 அ%ைம_ெப.(அ%ைம_ெப.) /� சா�
 இ�லா� சா(" இ%ைம-!� 

$ஏலா.60.2 

 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) பழி பைக சா-காேட ேக6 அச�_ெப.(அச�_ெப.) 

$ஏலா.60.3 

 சாப�ேபா� சா%� சலி2* $ஏலா.60.4 

 ஆ�வேம ெச�ற� கதேம அைற0�கா� $ஏலா.61.1 

 ஓ�வேம ெச	0�_ெப.எ.(ெச	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.!றி.) 

உேலாபேம சீ� சாலா $ஏலா.61.2 

 மானேம மாய உயி�-! ஊன� எ"Lேம $ஏலா.61.3 

 ஊனேம த4�)தவ� ஓ2* $ஏலா.61.4 

 82*� விழ1� மணB� ெகாைல- களB� $ஏலா.62.1 

 ஆ�2த Bைன09H� ேவ� இட2*� ஓ2*� $ஏலா.62.2 

 ஒ+-!� உைடயவ� ெச�லாேர ெச�லி"_நி.எ.(ெச�_வி.+இ"_நி.எ.!றி.) 

$ஏலா.62.3 

 இ+-!� இழ1� த%� $ஏலா.62.4 

 ஊெணா6 8ைற எ+2தாணி 
2தக� $ஏலா.63.1 

 ேபெணா6� எ,R� எ+2* இைவ_பதி.ெப.(இ_E5.+ஐ_பட�.ப".) மாெணா6 

$ஏலா.63.2 

 ேக56_வி.எ.(ேக9_வி.+5_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

எ+தி_வி.எ.(எ+*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) ஓதி வா�வா�-! 

ஈ	)தா�-இ�ைமயா" $ஏலா.63.3 

 ேவ56 எ+த_!ைற.எ.(எ+*_வி.+அ_!ைற.எ.!றி.) வா�வா� 

வி()*_வி.எ.(வி(_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) $ஏலா.63.4 



 உய�)தா" தைலவ"_ெப.(தைலவ"_ெப.) எ"� ஒ�
ைட2தா 

ேநா-கி_வி.எ.(ேநா-!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) $ஏலா.64.1 

 உய�)தா" /� ஓதி ஒ6�கி_வி.எ.(ஒ6�!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) 

உய�)தா" $ஏலா.64.2 

 அ%)_ெப.அ.(அ%�_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆ�ற ெசயி" 

வ 46_ெப.(வ 46_ெப.) ஆ� எ"றா� $ஏலா.64.3 

 ெப%)_ெப.அ.(ெப%�_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச	தா� 

ெப(*_ெப.(ெப(*_ெப.) $ஏலா.64.4 

 காலனா� ஈ6 அ�2த� கா,!றி" B�� 

உண�)த_ெப.எ.(உண�_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) $ஏலா.65.1 

 பாலனா� /� அம�)*_வி.எ.(அம�_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) பாரா* 

வாலிதா $ஏலா.65.2 

 ஊ�பா6 இ�லா உய� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) தா"_த�.E.(தா"_த�.E.) 


(யி" $ஏலா.65.3 

 ஏ�மா� ேம� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஓ�)* $ஏலா.65.4 

 ெபா	 த4� 
லவ�_ெப.(
லவ�_ெப.) ெபா%9_ெப.(ெபா%9_ெப.) 
()* 

ஆரா	)த_ெப.எ.(ஆரா	_)2_இ.க.+அ_ெப.எ.) $ஏலா.66.1 

 ைம த4� உய� கதியி" மா,
_ெப.(மா,
_ெப.) உைர�பி" ைம த4� $ஏலா.66.2 

 Eட� இ"� ெசா� இ"� மா� இ"� ேசா�1 இ"� $ஏலா.66.3 

 இட� இ"� இனி *யிD� இ"� $ஏலா.66.4 

 8� அ�
_ெப.(அ�
_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) N�கD� $ஏலா.67.1 

 ஈ%� 
ைக இ%ேளா6 இ%9_ெப.(இ%9_ெப.) /� ஆரா	)* $ஏலா.67.2 

 அழி கதி இ� Bைறயா" ஆ"றா� அைற)தா� $ஏலா.67.3 

 இழி_வி.(இழி_வி.) கதி இ� Bைறயா" ஏ+ $ஏலா.67.4 



 சாத� ெபா%9_ெப.(ெபா%9_ெப.) ெகா62த� இ"ெசா� 


ண�1_ெப.(
ண�1_ெப.) உவ2த� $ஏலா.68.1 

 ேநாத� பி(வி� கவறேல ஓதலி" $ஏலா.68.2 

 அ"
ைடயா�-! உ9ளன ஆ� !ண�_ெப.(!ண�_ெப.) ஆக $ஏலா.68.3 

 ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) 
ைடயா� ைவ2தா� வி(2* $ஏலா.68.4 

 எ62த� Bட-க� நிமி�2த� நிைலேய $ஏலா.69.1 

 ப62தேலா6 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ6_வி.+அ�_ெதா.ெப.!றி.) பக(" அ62* 

உயி� $ஏலா.69.2 

 ஆ� ெத1ழி� எ"� அைற)தா� உய�)தவ� $ஏலா.69.3 

 ேவ� ெத1ழிலா	 வி(2* $ஏலா.69.4 

 ஐயேம பிைச அ%)_ெப.அ.(அ%�_ெப.அ.) தவ�-! ஊ, 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ஏலா.70.1 

 ஐயேம இ"றி அறி)*_வி.எ.(அறி_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) ஈ)தா" 

ைவயB� $ஏலா.70.2 

 வாL� வ(ைசயா�தா" ஆH�-நாHேம $ஏலா.70.3 

 ஈனேம இ"றி இனி* $ஏலா.70.4 

 நட�பா�-! ஊ, ந�ல_ெப.அ.(ந�ல*_ெப.) ெபாைற தா�கினா�-! ஊ, 

$ஏலா.71.1 

 கிட�பா�-! ஊ, ேகளி�-! ஊ, ேக6 இ"� உட�_ெப.(உட�_ெப.) சா�)த 

$ஏலா.71.2 

 வானக2தா�-! ஊேண ம�தைலயா�-! ஊ, அைம2தா" $ஏலா.71.3 

 தா"_த�.E.(தா"_த�.E.) அக2ேத வா�வா" தக $ஏலா.71.4 

 உணராைமயா� !�ற�_ெப.(!�ற�_ெப.) ஓ2தா" விைன ஆ� $ஏலா.72.1 

 உணரா" விைன� பிற�
 

ெச	0�_ெப.எ.(ெச	_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.!றி.) உணராத $ஏலா.72.2 



 ெத1,6 இ%)_ெப.அ.(இ%�_ெப.அ.) *"ப�_ெப.(*"ப�_ெப.) ெத1ட%� 

பிற�பினா" $ஏலா.72.3 

 ம,�லB� ஆ!�_ெப.எ.(ஆ!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.!றி.) மதி 

$ஏலா.72.4 

 மைன வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) எ"� 

இர,6�_ெப.(இர,6_ெப.+உ�_சா(.) மா,ட $ஏலா.73.1 

 விைன வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) ஆக விைழப மைன 

வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) $ஏலா.73.2 

 ப��த� இ"றி வி6த�_ெதா.ெப.(வி6_வி.+த�_ெதா.ெப.!றி.) B" 

ெசா�D� ேம� $ஏலா.73.3 

 ப��த� பா2* இ� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $ஏலா.73.4 

 இைட வன�
� ேதா9_ெப.(ேதா9_ெப.) வன�
� ஈ�" வன�
� $ஏலா.74.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) வன�
� நாணி" வன�
� 
ைட சா� $ஏலா.74.2 

 க+2தி" வன�
� வன�
_ெப.(வன�
_ெப.) அ�ல எ,ேணா6 $ஏலா.74.3 

 எ+2தி" வன�ேப வன�
_ெப.(வன�
_ெப.) $ஏலா.74.4 

 அ�வ� த� /D� அறி)*_வி.எ.(அறி_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

உண�1_ெப.(உண�1_ெப.) ப�றி $ஏலா.75.1 

 ம� வர1_ெப.(வர1_ெப.) மா� ஆய 

ந4-கி_வி.எ.(ந4-!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.!றி.) ம� வரவி" $ஏலா.75.2 

 மா சா(யனா ம�தைல ெசா� மா��தேல $ஏலா.75.3 

 ஆசா(யன* அைம1 $ஏலா.75.4 

 ஒ�Dவ ந�ல_ெப.அ.(ந�ல*_ெப.) உ%வ ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க,ணினா	 

$ஏலா.76.1 

 வ�Dவ நா� வைகயினா� ெசா�லி"_நி.எ.(ெசா�_வி.+இ"_நி.எ.!றி.) 

$ஏலா.76.2 



 ெகாைடயினா� ேபாக� Eவ�-க� தவ2தா� $ஏலா.76.3 

 அைடயா2 தவ2தினா� வ 46_ெப.(வ 46_ெப.) $ஏலா.76.4 

 நா� கதி0� *"ப�_ெப.(*"ப�_ெப.) நைவ த4�2த� ேவ,6வா" $ஏலா.77.1 

 பா�கதியி" பா�பட ஆரா	)* /� கதியி" $ஏலா.77.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) உய�)தா� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) Bயலி" 

M"�_ெப.(M"�_ெப.) ஐ)*_ெப.(ஐ)*_ெப.) ஏ� $ஏலா.77.3 

 வ�ைல வ 46_ெப.(வ 46_ெப.) 

ஆ!�_ெப.எ.(ஆ!_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.!றி.) வ! $ஏலா.77.4 

 தா	_ெப.(தா	_ெப.) இழ)த_ெப.எ.(இழ_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) 

பி9ைள தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

இழ)த_ெப.எ.(இழ_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) ெப,டா5� $ஏலா.78.1 

 வா	 இழ)த_ெப.எ.(இழ_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) வா�வினா� 

வாணிக� ேபா	 இழ)தா� $ஏலா.78.2 

 ைக2* ஊ, ெபா%9_ெப.(ெபா%9_ெப.) இழ)தா� க,ணிலவ�-! ஈ	)தா� 

$ஏலா.78.3 

 ைவ2*_வி.எ.(ைவ_வி.+22_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) வழ�கி வா�வா� 

$ஏலா.78.4 

 சா-கா6 ேக6 பைக *"ப�_ெப.(*"ப�_ெப.) இ"பேம $ஏலா.79.1 

 நா-!_ெப.(நா-!_ெப.) ஆ6 நா56 அைறேபா-!� என நா- கா5ட $ஏலா.79.2 

 ந5டா�-! இையயி" தம-! 

இைய)த_ெப.எ.(இைய_வி.+)2_இ.கா.+அ_ெப.எ.!றி.) 8� 

உட�
_ெப.(உட�
_ெப.) $ஏலா.79.3 

 அ5டா�வா	� ப5ட* ப,
_ெப.(ப,
_ெப.) $ஏலா.79.4 

 
ைலயாள� 
,ப5டா� க, ெக5டா� ேபா-! இ� $ஏலா.80.1 

 நிைலயாள� ந4�ைம இழ)தா� தைலயாள�-! $ஏலா.80.2 



 ஊ, ெகா62* ஊ�றா	 உதவினா�-ம"னரா	- $ஏலா.80.3 

 கா, ெகா62* வா�வா� கல)*_வி.எ.(கல_வி.+)2_இ.கா.+உ_வி.எ.!றி.) 

$ஏலா.80.4 


