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 ��% �ரD_ெப.(�ரD_ெப.) �ழ!"தH  - வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

�ைணயா+� $�வ�.1.242 

 தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) வரவ�� தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) ெதாழ�ெதாJ� 

$�வ�.1.243 

 தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) ெமாழி�தனேவ தா�ெமாழி�தா� - ேசேயா� 

$�வ�.1.244 

 ப*யி� மதி(  பகலவ�  ேதா4"  $�வ�.1.245 



 �*யி$ ஒ�காH  �ளா - வ*வி� $�வ�.1.246 

 மகிB�த_ெப.எ..(மகிB_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) மலரா) 

மல��க)M  ெநND_ெப.(ெநND_ெப.) $�வ�.1.247 

 ெநகிB�த_ெப.எ..(ெநகிB_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) தி�ேநா�கி$ ேநரா - 

�கிB�� $�வ�.1.248 

 சி5�"  தி��பவள. ேச+_ெப.(ேச+_ெப.) ஒளி ஊ7 ஆடா $�வ�.1.249 

 வி5�" _ெப.எ..(வி5_வி.+��-ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

தி�நிலவி$ வ :ழா - 

ப5�" _ெப.எ..(ப5_வி+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

$�வ�.1.250 

 உலக _ெப.(உலக _ெப.) 

பர� _ெப.எ..(பர_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) தி��8�வ�� ஓடா 

$�வ�.1.251 

 திலக �க அ 8ய�தி$ ேசரா - பல�  $�வ�.1.252 

 திைசைய ெந��"  தி��ேதாளி$ 

ெச$லா_எதி�.ம.ெப.எ..(ெச$_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.1.253 

 இைச(� தி�மா�ப� ெத+தா - வைசயிலா� $�வ�.1.254 

 ைக மல5$ ேபாகா வ*மல5$ க) உறா $�வ�.1.255 

 ெம+ மல�� ேபெராளியி� மீAரா - அ மக� $�வ�.1.256 

 க)M  மன�  கJந:�� "ல _ெப.("ல _ெப.) �J�  $�வ�.1.257 

 ந)M  ெதாைடய�ேம$ நா&ெச+ய உ� ெநகிழா $�வ�.1.258 

 வ மி�க� அ�ைனமீ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ� வா!கி� $�வ�.1.259 

 த மி�க� எ�%ைர�ப� தாய�  - அ ேம $�வ�.1.260 

 ெப�மாைன அNசாேத ெப)ண�ேத யாேம_பதி.ெப.(யா _த�.ப�.+ஏ_சா5.) 

$�வ�.1.261 



 தி�மாைல தாெவ�% ெச$ேவ  - தி�மாைல $�வ�.1.262 

 யா _பதி.ெப.(யா _த�.ப�.) 

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

வ)ண _ெப.(வ)ண _ெப.) எளிேதா அ5� எ�ன� $�வ�.1.263 

 ேத!ெகா�E  இ�ெசா$ சிறியாE  - ஆ!"� த�_த4.D.(த�_த�.ஒ�.) 

$�வ�.1.264 

 மா�ப��� க)ணி� ந:� வார� பிற�ெகா�E  $�வ�.1.265 

 ஆ�வ���" அ�ேற அ*யி&டா� - ேசர $�வ�.1.266 

 இ��தி மண4ேசா% இைளேயாைர ஊ&7  $�வ�.1.267 

 அ��தி அறேவ அய��தா� - ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) $�வ�.1.268 

 மழைல தன� கிளி�" அளி�� வா+�த $�வ�.1.269 

 "ழலி� இைசகவ��� ெகா)டா� - நிழ$விர� $�வ�.1.270 

 ��ன� நைகதன� �$ைல_ெப.(�$ைல_ெப.) ெகாள ��தி� 

$�வ�.1.271 

 பி�ன� நைகெகா)ட ெப4றியா� - க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) $�வ�.1.272 

 மடேநா�க  தா�வள� �த மா��" வி&7 $�வ�.1.273 

 விடேநா�க ேவ$_ெப.(ேவ$_ெப.) இர)7 ெகா)டா� - Dட�ேநா�"  

$�வ�.1.274 

 தா�ைடய ெம+�Qட�க  த�மாதவி�" அளி�� $�வ�.1.275 

 வா�ைடய மி��ட�க  வா!கினா�- <ந%  $�வ�.1.276 

 பாைவத� ைப!"ர� ஏ�த� பD!கிளி(  $�வ�.1.277 

 <ைவ(  ஏ��  ெபாலிவினா� - ேம�  $�வ�.1.278 

 மடநைட அ�ன� ெபைடெபற� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) $�வ�.1.279 

 பி*நைட ெப4%� ெபய�வா� - Dட�� கனக� $�வ�.1.280 



 ெகா��� "யி�ற_ெப.எ..("யி$_வி.+�4_இ.க.+அ_ெப.எ.."றி.) ெகா*� 

பவள� ப�த�தி� $�வ�.1.281 

 ���� ெபாதி உ.சி_ெப.(உ.சி_ெப.) �.சியா� - எ�திற��  $�வ�.1.282 

 வ :ரேவ� ேபா$வாைர வ :&* விJ�தவ�ேம� $�வ�.1.283 

 மாரேவ� க)சிவ�ப வா+சிவ�பா� - ேந� 

ஒ�த_"ைற.எ..(ஒ��_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.1.284 

 ேகா!க �ைக அைனய ெகா!ைகயா� த�கJ�தா$ $�வ�.1.285 

 <!க�ைக இ�ேபா� ெபா4பழி�பா� - பா!கிய�  $�வ�.1.286 

 தாய�  ேபா4றாேம தாேன �யி$ எJ�� $�வ�.1.287 

 பாய$ 8ைடெபய��� ைபய.ெச�% - யாேய $�வ�.1.288 

 தள�  இைட ஒ�!க� தாJ  "ைழ�தா+ $�வ�.1.289 

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

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) "ம5_ெப.("ம5_ெப.) வ$லி - கிள�  $�வ�.1.290 

 ெகாJ��  அளவிற�த ெகா��  கவினி $�வ�.1.291 

 எJ�� கிைளகலி�ப ஏறி� - ெதாJ  

தைகய_"ைற.எ..(தைக_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.1.292 

 ெகா!"ைடய ெபா� அட�  ெச�னி� ெகாJ!ேகா!கி� $�வ�.1.293 

 ப!"ைடய �5� பைண அைண�� - அ!"ைடய $�வ�.1.294 

 வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) �ரல மணநாற ைவ"_ஏவ.(ைவ"_வி.) ம� 

$�வ�.1.295 

 க)7 மகிB�ேத� கனவி$ என� - 

ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.1.296 

 வ�க-வ�க_அ.ெதா.(வ�க-வ�க_அ.ெதா.) மட� கி�ைள_ெப.(கி�ைள_ெப.) 

��த _ெப.(��த _ெப.) $�வ�.1.297 

 த�க த�க என� தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) - ெப�க $�வ�.1.298 



 வி� பின� 8$லி விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) �ைலவ�� $�வ�.1.299 

 அ� பின ஆக�� அண!ேக - ெப� 8ய!க� $�வ�.1.300 

 8$லி விடாத 8�_ெப.அ.(8�_ெப.அ.) வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) 

ெச�னி(ட� $�வ�.1.301 

 வ$லி ெப%தி என வJ��  - எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) $�வ�.1.302 

 அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) அபய� அகள!க� எ ேகா� $�வ�.1.303 

 8ரைச மத வைர ேம$ ேபாத - �ரச _ெப.(�ரச _ெப.) $�வ�.1.304 

 தழ!" ம%கி$ தமேரா7  ஓ* $�வ�.1.305 

 �ழ!"_ஏவ.(�ழ!"_வி.) �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) மாட 

��5$_ெப.(��றி$_ெப.) - ெகாJ!கய$ க) $�வ�.1.306 

 ெபா� என எ$லா அழ"  8ைன�தெதா� $�வ�.1.307 

 மி� என வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ெவளி�ப&7 - 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) உயி� $�வ�.1.308 

 உ)7 ஆ4றிய ேவ!ைக_ெப.(ேவ!ைக_ெப.) ைவ�க ஒ�தி��ைக. 

$�வ�.1.309 

 ெச)டா$ கி5தி5�த ேசவகைன� - த)டாத $�வ�.1.310 

 ேவக _ெப.(ேவக _ெப.) ெகட� கலிவா+ 

வ :B��_வி.எ..(வ :B_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அர4% பா�மகைள. 

$�வ�.1.311 

 ேசாக  ெக7��_வி.எ..(ெக7_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எ7�த 

ேதாளாைன - ஆக��� $�வ�.1.312 

 ெகா!ைக பி5யாத வ :ேறா7  ேகாகனக $�வ�.1.313 

 ம!ைக_ெப.(ம!ைக_ெப.) பி5யாத மா�பாைன அ கமல� $�வ�.1.314 

 ைக(  மலர*(  க)M  கனிவா(  $�வ�.1.315 



 ெச+ய_"ைற.எ..(ெச+_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) க5ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

தி�மாைல� - ைதயH  $�வ�.1.316 

 க)ட_ெப.எ..(கா)_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) க) வா!கா� ெதாழ 

�கிB�த ைகவிடா� $�வ�.1.317 

 ம)7 மன _ெப.(மன _ெப.) மீ&"  ஆ% அறியா� - ப)7 அறியா� 

$�வ�.1.318 

 காம _ெப.(காம _ெப.) கல!க� கல!கி� "ழ$ச5ய� $�வ�.1.319 

 தாம  ச5ய� தனிநி�றா� - நாமேவ$ $�வ�.1.320 

 ேசர�  மீனவ�  ேசவி�ப. ெச பிய5$ $�வ�.1.321 

 வ :ர�  அSெவ$ைல வி&7 அக�றா� - மார�  $�வ�.1.322 

 த�"� தகாதாைள எ+� தைர�ப7�த  $�வ�.1.323 

 8�"� ெதாைடமட�கி� ேபாயினா� - ைம�"ழ$ $�வ�.1.324 

 ம!ைக� ப�வ�� ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) மல�ெபா�E  $�வ�.1.325 

 க!ைக� 8ளின� களிஅ�ன  - எ�ேகாைன $�வ�.1.326 

 ம�னைன ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) பிராைன வேராதயைன� $�வ�.1.327 

 ெத�னைன வானவைன. ெச பியைன - �� ஒ�நா� $�வ�.1.328 

 க)ட_ெப.எ..(கா)_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ெப� ைப� ப�வ�ேத 

த�க��தி$ $�வ�.1.329 

 ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ப5� கைட�3&ட� 

- 8)ட5க. $�வ�.1.330 

 ெச+ய_"ைற.எ..(ெச+_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) அ*�தலா. ெச ெபா� �* 

அள�  $�வ�.1.331 

 ைமய$_ெப.(ைமய$_ெப.) அகல மன��_ெப.(மன _ெப.+அ��_சா5.) 

இைழ��� - ைகயினா$ $�வ�.1.332 



 த:&7  கிழியி4 பக$_ெப.(பக$_ெப.) க)7 இர� எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) 

$�வ�.1.333 

 கா&7  கன� தர�க)7 - நா&ட  

ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.1.334 

 யா� ஒ�%  காணா� இ��பா� ெபா�களி4%� $�வ�.1.335 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒ�%  ெதா!க� சய�!க� - வ :தி $�வ�.1.336 

 வ�கி�றா� எ�% மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணிக� யா�  $�வ�.1.337 

 த�க எ�றா� வா!கி� த5�தா� - வி5ேகாைத $�வ�.1.338 

 K*னா�_வி.�.(K7_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) ைப ெபா� 

�கி$_ெப.(�கி$_ெப.) உ7�தா� ச�தன.ேச% $�வ�.1.339 

 ஆ*னா� த�ேபரணி அணி�தா� - ேச*ய� $�வ�.1.340 

 கா&7  ப*ம� கல�தி$ கமல�ைத $�வ�.1.341 

 ஓ&7  வதன�� ஒளிமல��� - 

ேக&7_வி.எ..(ேக�_வி.+&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.1.342 

 விைடேபா  அன!க�ேபா$ ேவ$விழிக� தா�  $�வ�.1.343 

 பைடேபா+ வ�வனேபா$ ப�க _ெப.(ப�க _ெப.) - கைடேபா+ $�வ�.1.344 

 மறி�� மத�மத��� வா�க*�8 வ :�கி $�வ�.1.345 

 எறி�"  "ைழ�காதி4" ஏ4%  - ெநறி�"  $�வ�.1.346 

 அளக �தலாக ஐ பா$ ப7�த_ெப.எ..(ப7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

$�வ�.1.347 

 வள�க�! 3�த$_ெப.(3�த$_ெப.) மலி��  - 

கிளர_"ைற.எ..(கிள�_வி.+அ_"ைற.எ�."றி.) $�வ�.1.348 

 அ5யன நி�தில�தி� அ ெபா� ெதா*�ேதா� $�வ�.1.349 

 ப5யன கா பி$ பைண��  - ெத5ய$ $�வ�.1.350 



 Dவ7 ப7 களப� ெதா+யி$KB ெகா!ைக� $�வ�.1.351 

 "வ7 பட எJ.சி ெகா)7  - திவடர $�வ�.1.352 

 ���  கைலஅ$"$ �5� தட _அக�% $�வ�.1.353 

 ெநா��_வி.எ..(ெநா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ம�!"$ Qட!கி(  - 

வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.1.354 

 மிைட(  8�வன�8 வி)ேணா�  

வ :ழ_"ைற.எ..(வ :B_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.1.355 

 அைட( _ெப.எ..(அைட_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) தன� 

உ��க)7 அNசி� - ெகாைடயனக) $�வ�.1.356 

 ப)7 அறி(  ��ைன� ப�வ�� உ�வ��� $�வ�.1.357 

 க)7 அறி(  அSவ*� கா)கிேல� - ப)7 அறி(  $�வ�.1.358 

 ��ைன வ*�  இழ�ேத� �கேநா�கி $�வ�.1.359 

 எ�ைன அறிகல�யா� எ�ெச+ேக� - த�ைன $�வ�.1.360 

 வண!கி_வி.எ..(வண!"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) வ�வ� அறிவ� 

எனவ�� $�வ�.1.361 

 இண!" மகளி�_ெப.) இைடநி�% - அண!"  $�வ�.1.362 

 இைறவ� அகள!க� எ  ேகா� "ம5� $�வ�.1.363 

 �ைறவ�_ெப.(�ைறவ�_ெப.) நி�ப"ல �!க� - �ைறைமயா$ 

$�வ�.1.364 

 கா�"  கட$கைட�த ைக மல�  உ�திமல� $�வ�.1.365 

 <�" _ெப.எ..(<_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) உல" 

அள�த ெபா4கழH  - 

ேநா�" _ெப.(ேநா�"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.1.366 

 தி��ெகா�E  மா�ப�  ெதSேவ�த� எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) 

$�வ�.1.367 



 ெவ��ெகா�E �5�ேதா� ெவ48  - உ��"  $�வ�.1.368 

 மகர� "ைழ� கா� மாதரா� மாைம $�வ�.1.369 

 Qகர� 8ைடெபய�  

ேநா�" _ெப.(ேநா�"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) - �கி� ஒளிைய 

$�வ�.1.370 

 ெவௗ�விய_ெப.எ..(ெவௗ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ேகால 

மணிவா(  எ�ெபாJ�  $�வ�.1.371 

 ெசSவி அழியா� தி��க�  - எS���  $�வ�.1.372 

 மா%படா வ)ண _ெப.(வ)ண _ெப.) அSவ)ண$ ப*வ�� $�வ�.1.373 

 ேவ%ப7 வன�8  ெம+வி� பி� - ேத%  $�வ�.1.374 

 பிைறயா  ப�வ��� ேப�வைக ஆ ப$ $�வ�.1.375 

 நிைறயா மதி�" ெநகிB�தா!" - இைறவைன� $�வ�.1.376 

 க)7 மன�  உயி�  களி�8 அளவி$ $�வ�.1.377 

 ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ெபய��த� 

ெகா$யாைன - ப)7 $�வ�.1.378 

 நன�_ெப.(நன�_ெப.) கிழியி4 பக$_ெப.(பக$_ெப.) க)7 

ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) $�வ�.1.379 

 கன� தர இரவி$ க)7 - மன _ெப.(மன _ெப.) மகிBவா� $�வ�.1.380 

 த:&ட �*யாத_எதி�.ம.ெப.எ..(�*_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ.."றி.) ெசSவி 

"றி�ெகா�E  $�வ�.1.381 

 நா&ட  உற!காைமைய ந$க - மீ&7� $�வ�.1.382 

 ெபய��தா� தம�த  ெப��ேதா�களி$ 

வ :B��_வி.எ..(வ :B_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.1.383 

 அய��தா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நிைல ஈ� அ�பா$ - சய  

ெதாைலய_"ைற.எ..(ெதாைல_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.1.384 



 ெவ��_வி.எ..(ெவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) வ*� 

இழ�த_ெப.எ..(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) காம� விழி.சிவ�8 

$�வ�.1.385 

 வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

திர)7_வி.எ..(திர�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அைனய வாயினா� - 

அ�த  இ$ $�வ�.1.386 

 ஓல� கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஏJ  ஒ�றா உல" ஒ7�"  $�வ�.1.387 

 கால� கைட அைனய க) கைடயா� - ஞால�ைத $�வ�.1.388 

 வ :&* விைன �*�க ெவ!கால A�வ�ேபா$ $�வ�.1.389 

 ேகா&* இ��"  "வி�ைலயா� - நா&ட $�வ�.1.390 

 வ*வி� ம�!"லா� மாரைன�ேபா$ ேமேலா� $�வ�.1.391 

 �*வி$ உண�ைவ �*�பா� - க*� ஓ*� $�வ�.1.392 

 ேபாகா� ஒழியா� இைட எ�% ேபா+�*ய$ $�வ�.1.393 

 ஆகாைம ைகவள�  அ$"லா� - பா" ஆய $�வ�.1.394 

 ெசா$லி_வி.எ..(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) ேதாழிைய� ேதா�வ��த� $�வ�.1.395 

 8$லி நிலா�4ற  ேபா+ ஏறி - வ$லிநா  $�வ�.1.396 

 ேச*ய� ஒ�ப வ"��� திர�ப�� $�வ�.1.397 

 ேகா*ய� க)7 உவ�ப� ெகா)டா* - ஆ*னா$ $�வ�.1.398 

 எ�மாைல ந:ெகா�வ� யா�ெகா�வ� எ ேகாமா� $�வ�.1.399 

 த�மாைல வா!கி� த�க எ�% - மி� அைனயா� $�வ�.1.400 

 வ&*�� அளக�  ெகா!ைக(  வா�தய!க� $�வ�.1.401 

 க&*� கனப�� ைக�ப4றி - ஒ&*� $�வ�.1.402 

 ெபா�திற��. ேச*ய�த  ேபா�ெதாைலய� தாேன $�வ�.1.403 



 இ�திற��� க��க�  ஏ�தி� - ெப5�  $�வ�.1.404 

 அJ�� தரள�� அைவத�ைன. Kழ_"ைற.எ..(KB_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

$�வ�.1.405 

 விJ��  எJ��  இைடய - எJ��வ5 $�வ�.1.406 

 சி�த விசி% திைரயி� Qைர ஊ7 $�வ�.1.407 

 வ�த_ெப.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) வனச மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

ஏ+�ப - ��திய $�வ�.1.408 

 ெச!கா�த� அ!ைக சிவ�"  சிவ�"  எ�% $�வ�.1.409 

 அ!கா�� ேதா�வைளக� ஆ��8 எ7�ப� - த!க� $�வ�.1.410 

 Qட!" ெகா*ம�!"$ ெநா��_வி.எ..(ெநா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ஒசி�த� எ�% அ� $�வ�.1.411 

 றட!" கலாப  அர4ற� - ெதாட!கி $�வ�.1.412 

 அ5�த "ரலினவா+ அ சீற*�"� $�வ�.1.413 

 ப5��_வி.எ..(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) சில 8_ெப.(சில 8_ெப.) 

பைத�ப_"ைற.எ..(பைத��_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) - 

வி5��_வி.எ..(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எJெச! $�வ�.1.414 

 ைக�ேகா விைட�ேகா கமல மல� அ*�ேகா $�வ�.1.415 

 ைம�ேகால ஓதியி�ேம$ வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) இர!க - அ�ேகாைத 

$�வ�.1.416 

 ப��_ெப.(ப��_ெப.) ஆ* 

ெவ�%_வி.எ..(ெவ$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ப�தி அகள!க� 

$�வ�.1.417 

 ச�தா7  ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தா எ�% - 

ைப��கி$ $�வ�.1.418 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பி*��_வி.எ..(பி*_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

அைல�"  ேபாதி$ தனி�"ைட�கீB $�வ�.1.419 



 யாைனேம$ ெவ)_ெப.அ.(ெவ)_ெப.அ.) சாமைர இர&ட. - 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $�வ�.1.420 

 மிைடய� பவள�  நி�தில�  மி�ன $�வ�.1.421 

 அைடய� பணில!க� ஆ��ப� - 8ைடெபயர $�வ�.1.422 

 வா��� மகர வயமீ� "ல�J�  $�வ�.1.423 

 ேப��� ம%" ப* பிறழ. - 

ேச���_வி.எ..(ேச�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.1.424 

 பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) �ழ!க� பக7_ெப.(பக7_ெப.) ஏ4றி வி&ட 

$�வ�.1.425 

 மதைலக) ��ன� மலிய - விதைலயரா+� $�வ�.1.426 

 தாJ  ெதாழிலி$ கிைள8ர�க� த�னைட�� $�வ�.1.427 

 வாJ  பரத�_ெப.(பரத�_ெப.) ம�!"_ெப.(ம�!"_ெப.) ஈ)ட - வ :J�தி� 

$�வ�.1.428 

 க�னி(  ந�மைத(  க!ைக(  சி���  $�வ�.1.429 

 ெபா�னி(  ேதாய� 8கா�விள!க - ம�னிய $�வ�.1.430 

 ெச!ேகா$_ெப.(ெச!ேகா$_ெப.) தியாக ச��திர  ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

QதH  $�வ�.1.431 

 த!ேகா ம%கி$ தைல�ப&7� - த!களி$ $�வ�.1.432 

 ஒ&*ய ஒ&ட  உணராேத ேதா�வைள(  $�வ�.1.433 

 க&*ய ேமகைல(  காவாேத - கி&*� $�வ�.1.434 

 ெதாJதா� அய��தா� �ள!கினா� ேசா��தா� $�வ�.1.435 

 அJதா� ஒ�தமிய� ஆனா$ - பJ� இலா� $�வ�.1.436 

 கா�"  �கிH  இல!" ெபால�கைல(  $�வ�.1.437 

 ேபா�" நித ப  8ைனக எ�% - வ :�" $�வ�.1.438 



 மணி�க.D  த �ைடய வா�WD  ெகா!ைக $�வ�.1.439 

 பணி�க� கைட�க)க� பாரா - அணி�" அைம�த $�வ�.1.440 

 "�றாத நி�தில� ேகாைவ(  ெபா� நிற�த $�வ�.1.441 

 ெபா�றாத ப&7  8ைனக எ�% - 

நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.1.442 

 ெகா7�தன� ெகா!ைககE  

ெகா)டன_வி.�.(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) 

தா�  $�வ�.1.443 

 அ7�தன� ேதா�ேம$ அய��தா� - க7��� $�வ�.1.444 

 கவ�  அன!க�ட� ைககல�த� அ�றி� $�வ�.1.445 

 தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ��கிளவி� தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) - 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ!"  $�வ�.1.446 

 3சினா� ச�தி$ பனிந:� "ைழ�� இைழ��� $�வ�.1.447 

 <சினா� ஆலி ெபாழி��_வி.எ..(ெபாழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ஒழி�தா� - வ :சினா� $�வ�.1.448 

 இ&டா� நிலவி$ இள�ெத�றH  ெகாண��� $�வ�.1.449 

 D&டா� "ளி5 ெதா7�� எ7�தா� - வி&டாேரா $�வ�.1.450 

 ப�ள _ெப.(ப�ள _ெப.) அதனி4 

பட� _ெப.எ..(பட�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) ெப� 8ன$ேபா$ 

$�வ�.1.451 

 உ�ள  உயிைர (ட�ெகா)7 - வ�ள$பி� $�வ�.1.452 

 ஓைத ம%கி$ உட�ேபான ேபா�காலி� $�வ�.1.453 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ந7ேவ பிைழ�� ஒழி�தா� - மாத5$ $�வ�.1.454 

 வா5ப7  அ�த  ஒ�பா� ம�கர KB $�வ�.1.455 



 ேவ5 கமBேகாைத ேவ% ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) - �5�ேத�� 

$�வ�.1.456 

 த&7  சி%க� ெப�" மரகத�தி$ $�வ�.1.457 

 க&7  கனெபா� கலாபார  - ப&7  $�வ�.1.458 

 �கிH  கர�ப. Dட�பர�பி� ைகேபா+ $�வ�.1.459 

 அக$கி�ற அ$"$ அ5ைவ - இகலி $�வ�.1.460 

 ஒ��கி ம�!"_ெப.(ம�!"_ெப.) க*�� ஒ�றிைன 

வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ஒ�% $�வ�.1.461 

 ெந��கி அைமய நிர பி� - த��கி $�வ�.1.462 

 இட!ெகா)7 மி��� ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) ஒ�% இர)7 $�வ�.1.463 

 "ட ெகா)7 நி�ற�_வி.�.(நி$_வி.+�4_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) என� 

3ற� - தட ெகா)7 $�வ�.1.464 

 இைண��� த� பி இைளேயா�க� ெநNச _ெப.(ெநNச _ெப.) $�வ�.1.465 

 பிைண��� தட�க&*$ ெப+�_வி.எ..(ெப+_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - 

பைண��� $�வ�.1.466 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) உவைம பிற!" ஒலிந:� ஞால�� $�வ�.1.467 

 அ�ைம பைட�த தன�� அ�ன  - க�ைம $�வ�.1.468 

 எறி��� கைடேபா+ இ�8ைட(  எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) $�வ�.1.469 

 "றி��� "ைழ அள�  

ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - மறி�� $�வ�.1.470 

 மத��� வ5பர�� ைம�த� மன!க� $�வ�.1.471 

 பைத�� விழநிற�தி$ ப&7� - தைத�த $�வ�.1.472 

 கJந:� மல5� கவி� அழி��_வி.எ..(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

மானி� $�வ�.1.473 



 விழிந:�ைம வா+�த விழியா� - �J�  $�வ�.1.474 

 ெநறி�� கைட"ழ�% ெந+�� இ�)7 ந:)7 $�வ�.1.475 

 ெசறி��_வி.எ..(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ெப���" ேத�கி - 

ந%��ண� $�வ�.1.476 

 வா��� ெகாJ�� எJ�த_ெப.எ..(எJ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

வ$லியா+ மா�தளி� $�வ�.1.477 

 ேசா��� மிைச அைச�த ேசாைலயா+. - 

ேச���_வி.எ..(ேச�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.1.478 

 தி�இ��த தாமைரயா+. 

ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

அைட�த_ெப.எ..(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) வ)*� $�வ�.1.479 

 ெப�வி��� ேபM _ெப.எ..(ேபM_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

"ழலா� - ெபா�களி4றி� $�வ�.1.480 

 வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ம%கி$ ஒ�நா� 

ம�"ல�ேதா� $�வ�.1.481 

 த�த_ெப.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) 

தனிைம�க) - ெச�தனி�ேகா$ $�வ�.1.482 

 ேகாேனகவ��� எ ைம� 

ெகா)டன�_வி.�.(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ஒ�.

) வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எம�"� $�வ�.1.483 

 தாேன த5� த�க எ�பனேபா$ - <ேந� $�வ�.1.484 

 இைண�ைக(  ேதாE  இ7ெதா*க� ஏ�தா $�வ�.1.485 

 �ைண�க) �யி4ற� �யிலா - மண�3�த$ $�வ�.1.486 

 ேபா� மற��  8ைனயா ெபால!க.D $�வ�.1.487 

 மீ� பட�த5யா ெவ �ைலக� - ேசாதி $�வ�.1.488 

 அ7�"  கனெபா� கைலேபணா� அ$"$ $�வ�.1.489 



 

ெகா7�" _ெப.எ..(ெகா7_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

ெத�� ெநND_ெப.(ெநND_ெப.) 

ெகா�ளா�_எதி�.ம.வி.எ..(ெகா�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ�.) - எ7�"  

$�வ�.1.490 

 க��8. சிைல அன!க� ைகஅ பா$ வ :J $�வ�.1.491 

 ெந��8�" உ�கி நிைறேபா+ - இ��8ழி� $�வ�.1.492 

 பா*ய_ெப.எ..(பா7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) <ைவ�"  யா�  ப5� 

இ�றி $�வ�.1.493 

 ஆ*ய ேதாைக�"  அ�8_ெப.(அ�8_ெப.) இ�றி� - 3*ய $�வ�.1.494 

 கி�ைள�"  த மி$ கிள�  இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ�ன� $�வ�.1.495 

 பி�ைள�" மா4றா� ெபய���ேபா+� - ெகா�ைள $�வ�.1.496 

 பய�" மல��"ரவ� ப�த�� பட��ைப $�வ�.1.497 

 நய�"  இளமர�கா ந)ணி_வி.எ..(ந)M_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) - 

வய�களி4% $�வ�.1.498 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) "ல�ெபா�னி ைவகH  ஆ7திரா$ $�வ�.1.499 

 அ�ன!கா� ந:� எ�% அழி�4%  - ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $�வ�.1.500 

 ெப�"  8கா� அைடய� ெப4ற:ரா� ம4ைற� $�வ�.1.501 

 "�"கா� எ�% "ைழ��  - 

க�கிய_ெப.எ..(க�"_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.1.502 

 ேகால� "யிலின!கா� ந:�ேபாH  ேசாணா&7. $�வ�.1.503 

 ேசாைல� பயி$வ :� என��வ)7  - பலீிய $�வ�.1.504 

 ேப5ய$ மNைஞ_ெப.(மNைஞ_ெப.) ெப%திரா$ ெகா$லி(  $�வ�.1.505 

 ேந5(  ேச�வ :� எனெநகிB��  - ேந5ய� $�வ�.1.506 

 த)�ழா+ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பலகாH  ைதவ�� $�வ�.1.507 



 வ)7கா� வாBவ :� எனம�)7  - ெதா)*�ேகா� $�வ�.1.508 

 ம�ற$_ெப.(ம�ற$_ெப.) மைலய�� வா�_ெப.(வா�_ெப.) அ�வி 

ேதா+�த�ேற $�வ�.1.509 

 ெத�ற$ வ�வ� என� திைக��  - நி�றய�கா� $�வ�.1.510 

 ம�ன��" ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) வளவ� அகள!க� $�வ�.1.511 

 ��ன�� பணில �ழ!"தH  - மி�னி$ேபா+� $�வ�.1.512 

 ேபM _ெப.எ..(ேபM_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) தி�மட�  

எ�%  பி5யாத $�வ�.1.513 

 நாM _ெப.எ..(நாM_வி.+உ _இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) ெப�வி��பா$ 

ந$3ர� - காM!கா$ $�வ�.1.514 

 ஏ+�ப எதி�வ�� இரவி உ�வ ஒளி $�வ�.1.515 

 வா+�ப �க ப!கய மல��தா� - ேபா+�ெப�" $�வ�.1.516 

 மீதா� அக$_அ$"$ வ :Bகி�ற ேமகைல(  $�வ�.1.517 

 ேபாதாத வ)ண _ெப.(வ)ண _ெப.) 8ைடெபய��தா� - ேசாதி $�வ�.1.518 

 "ைழய ந7 ஒ7�"  ெகா!ைக(  ேதாE  $�வ�.1.519 

 பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) ப*ேய பணி�தா� - பிைழயாத $�வ�.1.520 

 ெபா�னி� �ைறவ�_ெப.(�ைறவ�_ெப.) ெபால�தா� ெபற� த"வா� 

$�வ�.1.521 

 த�னி$ பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ�ைம சாதி�தா� - ெச�னி�"� $�வ�.1.522 

 பாரா� �ைலயாH  ப!கய�தா� - ேதாளாH  $�வ�.1.523 

 வாரா வி��8_ெப.(வி��8_ெப.) வ�வி�தா� - ஓ� அண!" $�வ�.1.524 

 ேகா� விரவா� ெகாJ பா" ெகா+தளி5� $�வ�.1.525 

 ேபா� 8லரா� ெபால _ெப.(ெபால _ெப.) ெகா 8_ெப.(ெகா 8_ெப.) - மீ� 

$�வ�.1.526 



 �யலா$ அJ!கா �J�தி!க� வானி� $�வ�.1.527 

 8யலா$ அJ!கா� 8�மி� - இய$ெகா)7 $�வ�.1.528 

 எJதாத ஓவ  எJசிைறைய வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) $�வ�.1.529 

 ெகாJதாத க4பக�தி� ெகா�� - �J�  $�வ�.1.530 

 இ�ளா� கலாப�� இள�ேதாைக எ�%  $�வ�.1.531 

 ெத�ளா� களி 

அளி�" _வி.எ..(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

ேதற$ - ெபா�ளா$ $�வ�.1.532 

 வ��த� கிைடயாத மாணி�க  யா��"  $�வ�.1.533 

 அ��த� ெதவி&டா அ�த  - தி��திய $�வ�.1.534 

 ேசாைல� பD�ெத�ற$ ��_ெப.(A�_ெப.) வரவ�த $�வ�.1.535 

 மாைல� ெபாJதி�க) ம)டப�� - ேவைல $�வ�.1.536 

 வி5�த_ெப.எ..(வி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) நிலா 

��5$_ெப.(��றி$_ெப.) வ :Bமகர� ேபBவா+ $�வ�.1.537 

 ெசா5�த_ெப.எ..(ெசா5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) மணி� க4ைற A!க� 

- ப5��_வி.எ..(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) உைழேயா $�வ�.1.538 

 <சிய சா�த _ெப.(சா�த _ெப.) கமழ� ெபாறி வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) 

$�வ�.1.539 

 �சிய ெமௗவ$ ��"_ெப.(��"_ெப.) உயி��ப� - ேதசிக� $�வ�.1.540 

 ேப5ைச யாB� பாண�_ெப.(பாண�_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

விறலிெயா7  $�வ�.1.541 

 ேசர இனி� இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ெசSவி�க) 

- ேந5(  $�வ�.1.542 

 ேகாழி(  ேவ!ைக(  ��பைண(  ேகார�  $�வ�.1.543 

 பாழி அயிராபத� பக7  - ஆழியா� $�வ�.1.544 



 K*ய_ெப.எ..(K7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ஆர�  ஆைண(  

ேசாணா7  $�வ�.1.545 

 கா7 திைர�� எறி(  காவி5(  - பா7க என� $�வ�.1.546 

 3ன$ யாB எ7�தா� பாண�_ெப.(பாண�_ெப.) ெகாதி�� எJ�� 

$�வ�.1.547 

 ேவனி$_ெப.(ேவனி$_ெப.) அரச�  த�_த4.D.(த�_த�.ஒ�.) வி$ 

எ7�தா� - ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இமி� $�வ�.1.548 

 த�தி5 யாB�பாண� ைதவ�தா� ைதவ�தா� $�வ�.1.549 

 ெவ�திற� மார� த� வி$லி� நா)_ெப.(நா)_ெப.) - ��த $�வ�.1.550 

 நிைறநர 8 ப)ணி நிைலெத5�தா� பாண�_ெப.(பாண�_ெப.) $�வ�.1.551 

 திற� மத�  அ 8_ெப.(அ 8_ெப.) ெத5�தா� - விறலிெயா7  $�வ�.1.552 

 பாண�_ெப.(பாண�_ெப.) ஒ�பாணி ேகா�தா� பலேகா�தா� $�வ�.1.553 

 Aணி ெதாைலய. Dளி��ேவ� - மாண $�வ�.1.554 

 இைச�தன பாண�_ெப.(பாண�_ெப.) யாB� பாணி எ+� $�வ�.1.555 

 விைச�தன ேவனிலா� பாணி - இைச�� 

எJ�த_ெப.எ..(எJ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.1.556 

 வ :ைண இைசயாேலா ேவனிலா� அ பாேலா $�வ�.1.557 

 வா�Qத$ வ :ழா மதி மய!கா. - ேச)_ெப.(ேச)_ெப.) உலா  $�வ�.1.558 

 வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) அைனய மைலயா நில தைன(  $�வ�.1.559 

 ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) இ� எ�ேற 3றினா� - 

ந:*ய_ெப.எ..(ந:7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.1.560 

 வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) �னி�த வன�ைலேம$ வி&ட பனி $�வ�.1.561 

 ந:ைர இ�ேவா ெந��8_ெப.(ெந��8_ெப.) எ�றா� - ஊ� எலா  $�வ�.1.562 



 கா�"  �*ைய 

அழி�" _ெப.எ..(அழி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

கைண மார� $�வ�.1.563 

 தா�"  பைற எ�ேற சா4றினா� - ேச�ைகெதா%  $�வ�.1.564 

 வாJ  உலக��_ெப.(உலக _ெப.+அ��_சா5.) எவ�  மன _ெப.(மன _ெப.) 

களி�ப $�வ�.1.565 

 வ :J _ெப.எ..(வ :B_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) நிலைவ 

ெவயி$_ெப.(ெவயி$_ெப.) எ�றா� - ேகாழி�ேகா� $�வ�.1.566 

 எ  ேகா� அகள!க� ஏB உல" _ெப.(உல"_ெப.+உ _சா5.) கா�கி�ற 

$�வ�.1.567 

 ெச!ேகா$_ெப.(ெச!ேகா$_ெப.) ெகா7!ேகா$ சில��" எ�றா� - க!"$ 

$�வ�.1.568 

 8ல�  தைன(  8ல பினா� ஆ!"� $�வ�.1.569 

 பல�  பணி��_வி.எ..(பணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) பரவ� - "ல 

கி5KB $�வ�.1.570 

 ஆழி� 8வன _ெப.(8வன _ெப.) 

அைடய_"ைற.எ..(அைட_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) உைடயபிரா� $�வ�.1.571 

 Kழி� கடாயாைன ேதா�%தH  - யாழி� $�வ�.1.572 

 இைழ�"  இைச�தலா எ�பைக�"  ஆ4றா� $�வ�.1.573 

 உைழ�"  உயி� தைழ�ப ஓ*� - பிைழ�தனளா+ $�வ�.1.574 

 �&7  திகி5_ெப.(திகி5_ெப.) கி5யி� ����கி$ $�வ�.1.575 

 க&7  கட��_ெப.(கட��_ெப.) கடாயாைன - எ&7  $�வ�.1.576 

 த5�"  உலக _ெப.(உலக _ெப.) தனி த5�த ேகாைன� $�வ�.1.577 

 ப5�" _ெப.எ..(ப5_வி+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

அயிராபதேம - ெச��கி� $�வ�.1.578 



 ெபா��த நிைனயாத ேபா�� கலி!க� ஓ* $�வ�.1.579 

 இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) தடவைரக� 

எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) - தி��த $�வ�.1.580 

 விைதய  ெபா�� அழி�த_ெப.எ..(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

வி�தேம ேபால� $�வ�.1.581 

 8ைதய_"ைற.எ..(8ைத_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

நட�த_ெப.எ..(நட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ெபா��ேப - சிைதயாத 

$�வ�.1.582 

 தி!க�_ெப.(தி!க�_ெப.) "ல�தி4"  ெத+வ� ெபாதியி4"  $�வ�.1.583 

 அ!க) பழ!"ம5 யா4றி4"  - த!க� $�வ�.1.584 

 ப*�"  ெபா� நி�ப ப�னக!க� வ :ழ_"ைற.எ..(வ :B_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

$�வ�.1.585 

 இ*�"  தனி அசனி ஏேற - க*�8 அைம�த $�வ�.1.586 

 யாம �ரசா$ இழ�த_ெப.எ..(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) நிைறநின� 

$�வ�.1.587 

 தாம �ரD_ெப.(�ரD_ெப.) தர� ெப4ேற� - நாம $�வ�.1.588 

 விைடமணி ஓைச விைள�த ெசவி� 8)ணி� $�வ�.1.589 

 8ைடமணி ஓைச� 8ல��ேத� - தட�ைலேம$ $�வ�.1.590 

 ஊறா மைலய�கா$ D&ட K7 உ� ெசவியி� $�வ�.1.591 

 மாறா� ெப�!கா4றா� மா4றிேன� - ேவறாக� $�வ�.1.592 

 3D  பனி� திவைல ெகா)7ேபா  எ� உயி�ந: $�வ�.1.593 

 வ :D மத� திவைல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) மீ&ேட� - �சிய 

$�வ�.1.594 



 கா� உலா  ஓத� கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

�ழ!க_"ைற.எ..(�ழ!"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

வ�த_ெப.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) �ய� $�வ�.1.595 

 ேந5லா ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) 

�ழ!க_"ைற.எ..(�ழ!"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) ந:!கிேன� - ேப5ரவி$ 

$�வ�.1.596 

 எ�ேம$ அன!க� வரவ�த இ�ன$_ெப.(இ�ன$_ெப.) எலா  $�வ�.1.597 

 நி�ேம$ அனக� வர_"ைற.எ..(வா_வி.+அ_"ற.எ.."றி.) ந:!கிேன� - 

இ�ன  $�வ�.1.598 

 கைடேபாக எ� உயிைர� கா�திேய$ வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) $�வ�.1.599 

 8ைடேபாத� ேபா�  ெபா��ேப - விைடேபா+ ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) 

$�வ�.1.600 

 ஆ&7  தட _ெப.(தட _ெப.) கல�கி� மார4" அயி$ வாளி $�வ�.1.601 

 கா&7  தடேம கல�"வா+ - 

ேக&7_வி.எ..(ேக�_வி.+&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அ�ளா+ $�வ�.1.602 

 கா� நாM _ெப.எ..(நாM_வி.+உ _இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) நி�கட�� 

வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) ஒழிய� காமனா� $�வ�.1.603 

 ேபா� நாணி� வ)ேட 8ைட�� உதி��பா+ - பா�நாத� $�வ�.1.604 

 ெச!ைக� க� 8_ெப.(க� 8_ெப.) ஒழிய� தி�ைக�" அன!கனா� 

$�வ�.1.605 

 ெவ!ைக� க� ேப 

வி� 8வா+_வி.�.(வி� 8_வி.+S_இ.இ.கா.+ஆ+_��.ஒ�.) - எ!க&" 

$�வ�.1.606 

 உயிரா+ உடலா+ உண�வாகி உ�ளா+ $�வ�.1.607 

 அயிராபதேம ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) அ�ேற - ெபயரா� $�வ�.1.608 



 நி4க)டா+ எ�% இர�� 

நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+�4_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) Qதலாக $�வ�.1.609 

 வி$ெகா)டேப5ள ெப)ேவ%ஒ��திெகா4ைகய� ேகா� $�வ�.1.610 

 ம$ல$_ெப.(ம$ல$_ெப.) 8ய�� அனக� மா$யாைன� ைகேபால� 

$�வ�.1.611 

 ெகா$ல� திர)ட_ெப.எ..(திர�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

"ற!கினா� - எ$ைலயி$ $�வ�.1.612 

 ேகா7  ெகாைல "யி�ற_ெப.எ..("யி$_வி.+�4_இ.க.+அ_ெப.எ.."றி.) 

ேசட� "�மணி ேவ+��_வி.எ..(ேவ+_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

$�வ�.1.613 

 ஆ7  பட  அைனய அ$"லா� - ேச*யா+� $�வ�.1.614 

 த ைம எ7�"  இைடக*�த த  பழி�"� $�வ�.1.615 

 ெகா ைம �க _ெப.(�க _ெப.) சா+�த ெகா!ைகயா� - ெச ைம 

$�வ�.1.616 

 நிைற(  அழகா$ நிக� அழி��. 

ெச+யா�_வி.�.(ெச+_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ�.) $�வ�.1.617 

 உைற( மல�பறி�பா� ஒ�பா� - நைற கமJ $�வ�.1.618 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பல 

8ைன��_வி.எ..(8ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ.."றி.) மா�மத. ெசJசா�� 

எJதி $�வ�.1.619 

 ேவைல த���த  மீ� 

அணி��_வி.எ..(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - ேசாைலயி� 

$�வ�.1.620 

 மா�  மயிH  அைனய மட�ைதய�  $�வ�.1.621 

 தா�  அழ"_ெப.(அழ"_ெப.) தர வி��ப� - ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இமி� 

$�வ�.1.622 



 ஊற$ இள பாைள உ.சி�ப7 க7  $�வ�.1.623 

 ேதற$ வழி�� இழி�த_ெப.எ..(இழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

ெசSவி�க) - ேவறாக $�வ�.1.624 

 ஆ�கி மட$நிைற�� வ)7  அதி$ Qைர(  $�வ�.1.625 

 ேபா�கி ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

8கB��_வி.எ..(8கB_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) தர - 

ேநா�கி_வி.எ..(ேநா�"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) $�வ�.1.626 

 வ��தி. சி%��ளி வ� உகிரா$ எ4றி $�வ�.1.627 

 அ��தி� தம�ேம$ அய��தா� - ெபா���  $�வ�.1.628 

 மய�க�� வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ம��!க �!க� 

$�வ�.1.629 

 நய�க� தி��கன� ந$"_ஏவ.(ந$"_வி.) - �ய�க�� $�வ�.1.630 

 மி�க_ெப.அ.(மி"_ெப.அ.) விைழ� மி"களி�8  அ��யிH  $�வ�.1.631 

 ஒ�க இகல உட� எJ�� - ப�க�� $�வ�.1.632 

 வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

Dட� _ெப.எ..(Dட�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) ஒ�பளி�" 

வா�Dவ5$ $�வ�.1.633 

 த�த_ெப.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) தன�நிழ$ 

தா�_த4.D.(தா�_த4.D.) ேநா�கி� - ைப��கி$ $�வ�.1.634 

 காDKB அ$"$ கைலேய கைலயாக� $�வ�.1.635 

 ��_ெப.(A�_ெப.) 8ைடெபய��� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ெநகிB��_வி.எ..(ெநகிB_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - வாச  ேச� 

$�வ�.1.636 

 K*ய_ெப.எ..(K7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ப5��_வி.எ..(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) �ைண�ைலேம$ 

$�வ�.1.637 



 ஆ*ய சா�தி� அணி சிைத�� - 3*ய $�வ�.1.638 

 ெசSவா+ விள��ப� க�!க) சிவ�8 ஊர $�வ�.1.639 

 ெவSவா� QதH  ெவய� அ� ப - இSவா% $�வ�.1.640 

 க)7 மகிB�த_ெப.எ..(மகிB_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) கனைவ 

நன�_ெப.(நன�_ெப.) எ�% $�வ�.1.641 

 ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) பல��"  

"லா�தH  - வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) வ :B $�வ�.1.642 

 ேவ5� கமBேகாைத ேவறாக� த�_த4.D.(த�_த�.ஒ�.) மன�தி$ 

$�வ�.1.643 

 <5�த ெம+ உவைக ெபா+யாக� - பா5�த $�வ�.1.644 

 தாம� கவிைக நிழ4ற. சய�!க� $�வ�.1.645 

 நாம� கடா�களி4% ந)MதH  - ேதெமாழி(  $�வ�.1.646 

 க)ட�  ெக&ேட� கனைவ நனவாக� $�வ�.1.647 

 ெகா)ட�  அ  ம�.ெச+ ேகாலேம - ப)7 உலகி$ $�வ�.1.648 

 ெச+த_ெப.எ..(ெச+_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) தவ _ெப.(தவ _ெப.) 

சிறி�  இ$லாத த:விைனேய4" $�வ�.1.649 

 எ+த வ�ேம இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) எ�% - ைகெதாJ� 

$�வ�.1.650 

 ேதறி ஒ�காH  ேதறா� ெப�ைமயா$ $�வ�.1.651 

 ஏறி இர)டாவ� மய!கி_வி.எ..(மய!"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) - 

மா% இலா� $�வ�.1.652 

 ேதாழிய� ேதா�ேம$ அய��தா� அ�ேதாழிய�  $�வ�.1.653 

 ஏJய� யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) எதி� ஓ* - ஆழியா+ $�வ�.1.654 

 மாட� 8கா��"  வNசி�"  காNசி�"  $�வ�.1.655 



 3ட4"  ேகாழி�"  ேகாமாேன - பாடல� $�வ�.1.656 

 சா�  திகி5_ெப.(திகி5_ெப.) தைன உ�&* ஓ� ஏJ $�வ�.1.657 

 பா�  8ர�" _ெப.எ..(8ர_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

பகலவேன - ேசா�� இ�றி� $�வ�.1.658 

 கா��� "ைட ஒ�றா$ எ&7� திைச கவி�த $�வ�.1.659 

 ேவ��� "லகி5யி� ேம�ேவ - ேபா�� ெதாழிலா$ $�வ�.1.660 

 ஏைன� கலி!க!க� ஏழிைன(  ேபா+� 

ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.1.661 

 தாைன� தியாக ச��திரேம - மான�ேபா� $�வ�.1.662 

 இ ப� எJெபாழி$ வ&ட�� இக$ேவ�த� $�வ�.1.663 

 ெச ெபா� ம�லி. சிகாமணிேய - ந ப நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) 

$�வ�.1.664 

 பா5$ ப7வன ப�மணி( நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

$�வ�.1.665 

 ந:5$ ப7வன நி�தில�  - ேந5ய நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) $�வ�.1.666 

 ெவ4பி$ வயிர�  ேவ�த நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) ேசாணா&7� 

$�வ�.1.667 

 ெபா4பி� மலிவன <��கிH  - நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) பணிய� 

$�வ�.1.668 

 ெகா)டா+ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) தன� ெகா!ைக� 

ெகாJNDண!"  $�வ�.1.669 

 த)டா நிைற(  தளி�நிற�  - ப)ைட� $�வ�.1.670 

 �யிH  கவ��த� நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) ெதா$"ல�� ேவ�த� 

$�வ�.1.671 

 பயிH  தி�C$ ப*ேயா - 8ய$வளவ $�வ�.1.672 



 ம�னிய ெதா)ைட வளநா7 வாளி(  $�வ�.1.673 

 ெபா�னி வளநா7 <Nசிைல(  - க�னி� $�வ�.1.674 

 தி�நா7 ேத�  "ைற அ%�ப. ெச+தா$ $�வ�.1.675 

 தி�நா) மட மகளி�_ெப.) த ைம - ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) அS_D&.(அ_பதி.ெப.+S_ஒ4.) $�வ�.1.676 

 ேவன4" அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) 

வி7ேம_ெப.எ..(வி7_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.+ஏ_சா5.) அவ�சின  

இ�_D&.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ4.) $�வ�.1.677 

 பான4க) ந$லா� உயி��பரேம - ஆன�கா$ $�வ�.1.678 

 "�ேற என�த" நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) ேகா8ர�தி$ A!"மணி 

$�வ�.1.679 

 ஒ�ேற உல"�" ஒழி(ேம - எ�% இைனய $�வ�.1.680 

 3றி_வி.எ..(3%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) வண!கி7  இSவள�  

ேகாைதேம$ $�வ�.1.681 

 சீறி அன!க� சிைல வைள�ப - மா% அழிய� $�வ�.1.682 

 "��  கடா�களி4%� ேபா�தா� ெகாைட.ெச�னி $�வ�.1.683 

 உ��!க �!க� உலா. $�வ�.1.684 

 ேத�ேம�  பா+8ரவி� பாசைட. ெச!கமல  $�வ�.2.001 

 ேபா�ேம�  பா4கட$ <�தைனேயா�-பா�ேம$ $�வ�.2.002 

 ம�ள� பD_ெப.(பD_ெப.) ஒ�றி� ம ம� ேநா+_ெப.(ேநா+_ெப.) 

த:ர_"ைற.எ..(த:�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.2.003 

 உ�E  தி��ேத� உரேவா�- அ�ளினா� $�வ�.2.004 

 ேபரா� ெப� பைக த:ர� பிற ேவ�த� $�வ�.2.005 

 ஊரா� "லிச விைட ஊ��ேதா� - ேசாரா� $�வ�.2.006 



 �யி$ கா�� அரமகளி� ேசா�"ைழ கா�� உ ப� $�வ�.2.007 

 எயி$ கா�த ேநமி இைறேயா� - ெவயி$கா&7  $�வ�.2.008 

 அSவானவ� ேகா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மணிஆசன�தி$ $�வ�.2.009 

 ஒSவாம$ ஏ�த_"ைற.எ..(ஏ��_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) உட� இ��ேதா� - 

கSைவ $�வ�.2.010 

 எழ� "ைர�"  ேபBவா+ இ�!34%�" ஏ4ப $�வ�.2.011 

 வழ�" உைர�"  ெச!ேகா$_ெப.(ெச!ேகா$_ெப.) வளவ� - பழ�க�தா$ 

$�வ�.2.012 

 ேபா�த 8லி(டேன 8$வா+ ஒ��ைற ந:� $�வ�.2.013 

 மா�த உல" ஆ)ட ம�ன�பிரா� - கா�� எ5யி$ $�வ�.2.014 

 ெவ�தா� உயி�ெப4% உட$ெப4% வி)_ெப.(வி)_ெப.) ஆள $�வ�.2.015 

 ம�தாகினி ெகாண��த ம�ன�ேகா� - ��தி� $�வ�.2.016 

 ெபா�ேத�க� ஈைர�தி� ஈைரவ� ேபா�ப)7 $�வ�.2.017 

 ஒ�ேதரா$ ெவ�ற_ெப.எ..(ெவ$_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) உரேவா� 

- க�தி $�வ�.2.018 

 மைல ப��  ெவ&7  உ�மி� மறேவா� $�வ�.2.019 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப��  ெவ&7  சர�ேதா� - நிைலத�ப� $�வ�.2.020 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) த)ட�தா� 

மீளி�"� $�வ�.2.021 

 3ளி தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப)7 

ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ேகா� - நாE  

$�வ�.2.022 

 ப�ம� கட��_ெப.(கட��_ெப.) பைட�8 அைடய� கா�த $�வ�.2.023 

 ��ம�க� சா* �தேலா� - ெபா� ம&க $�வ�.2.024 



 வா!" எயி$ ேநமி வைரயாக ம)_ெப.(ம)_ெப.) ஆ)7 $�வ�.2.025 

 A!" எயி$ ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

Dட�வாேளா� - ஓ!கிய_ெப.எ..(ஓ!"_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

$�வ�.2.026 

 மா$கட$ ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) வறிதாக ம)கா�� $�வ�.2.027 

 ேம$கட$ கீBகட4" வி&டேகா� - ேகா$ெகா�% $�வ�.2.028 

 அைல எறி(  காேவ5 யா4%� பைட�" $�வ�.2.029 

 மைல எறிய_"ைற.எ..(எறி_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) ம�ன��" 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) - நிைல அறியா� $�வ�.2.030 

 ெதா$லா� கலிவைலய  ேதா�வைலய �� தி��த $�வ�.2.031 

 வி$லா$ ந7 உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெவ48 எ7�ேதா� - ஒ$ைல� 

$�வ�.2.032 

 ெகாைல ஏ% உட 8_ெப.(உட 8_ெப.) அைடய� ெகா+தாH  எ+தா� 

$�வ�.2.033 

 �ைல ஏறி வ :4% இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

ேதா�ற$ - தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ% $�வ�.2.034 

 ம)ெகா)ட ெபா�னி� கைரக&ட வாராதா� $�வ�.2.035 

 க)ெகா)ட ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) க5கால� - எ)ெகா� $�வ�.2.036 

 பண  8ண��த_ெப.எ..(8ண�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ேமாலியா� 

ேகாமகைள� ப)7 $�வ�.2.037 

 மண _ெப.(மண _ெப.) 8ண��த_ெப.எ..(8ண�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

கி�ளி_ெப.(கி�ளி_ெப.) வளவ� - அண!" $�வ�.2.038 

 ப7��� ெபாைறயைன� ெபா+ைக�"� ப)7 $�வ�.2.039 

 ெகா7���களவழி� பா� ெகா)டC�-அ7�� அ7��. $�வ�.2.040 

 சீ%  ெச�வி$ தி�மா�பி$ ெதா)G%  $�வ�.2.041 



 ஆ%  ப7தJ பி� ஆக�ேதா� - ஏற� $�வ�.2.042 

 பிரம அர�க� அகல  பிள��_வி.எ..(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_ெப.எ.."றி.) 

$�வ�.2.043 

 பரம� தி��தி$ைல பா��ேத� - நரபதிய� $�வ�.2.044 

 தாழ ��ெச�% ம�ைர� தமிB�பதி(  $�வ�.2.045 

 ஈழ�  ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) இகலாளி - 

Kழ�  $�வ�.2.046 

 ஏறி� பக$_ெப.(பக$_ெப.) ஒ�றி$ எ.Dர�  ேபா+ உதைக $�வ�.2.047 

 Cறி�த� Aதைன ேநா�கிேனா� - ேவறாக� $�வ�.2.048 

 க!கா நதி(  கடார�  ைக�ெகா)7 $�வ�.2.049 

 சி!காதன�� இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

ெச பிய�ேகா� எ ேகா� $�வ�.2.050 

 8விராச ராச� ம��தேலா� நாளி$ $�வ�.2.051 

 தவிராத D!க  தவி��ேதா� - கவிராச� $�வ�.2.052 

 ேபா4% _ெப.எ..(ேபா4%_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) ெப5ேயா� 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) பி�8 <தல!க� $�வ�.2.053 

 ஆ4%  தி��ேதா� அகள!க� - ேவ4றா� $�வ�.2.054 

 வி� 8 அரணி$ ெவ!கள� த: ேவ&7� கலி!க� $�வ�.2.055 

 ெப� பரணி ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

ெப�மா� - த� 8த$வ� $�வ�.2.056 

 ெகா4ற� "ேலா��!க ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) "வலய!க� 

$�வ�.2.057 

 �4ற� 8ர�" �கி$வ)ண� - ெபா� �வைர $�வ�.2.058 

 இ�� மரபி$ இ��"  தி��"ல�தி$ $�வ�.2.059 



 வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ம�"ல�ைத வாBவி�த - 

ைப�தளி��ைக $�வ�.2.060 

 மாத�� பி* ெப4ற_ெப.எ..(ெப%_வி.+44_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

வாரண _ெப.(வாரண _ெப.) அS_D&.(அ_பதி.ெப.+S_ஒ4.) வாரண�தி� 

$�வ�.2.061 

 காத$_ெப.(காத$_ெப.) ெபயர�_"றி.வி.�.(ெபய�_ெப._அ�_பட�.ஒ�.) 

கனகளப� - யாதி�  $�வ�.2.062 

 த:&ட4" அ5ய தி�ேவ தி�மாைல $�வ�.2.063 

 K&ட� தி�ம"ட  K*யபி� - நா&7 $�வ�.2.064 

 �ைறவி&ட ேவ4% �*ம�ன� த�த  $�வ�.2.065 

 சிைறவி&7 அரD அ�ளி. ெச+�_வி.எ..(ெச+_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - 

கைறவி&7 $�வ�.2.066 

 ைமNஞாக  எ&7  மதநாக  ஓ� எ&7  $�வ�.2.067 

 ைபNஞாக  எ&7  பர  த:ர_"ைற.எ..(த:�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) - 

இNஞால  $�வ�.2.068 

 தாைத�"� பி�8 தபன4"  ேதாலாத $�வ�.2.069 

 ேபாத�� இமிர� ெபாைற ந:�கி_வி.எ..(ந:�"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) - 

மாத5$ $�வ�.2.070 

 ஒ�க அபிேடக  K7  உ5ைம�க) $�வ�.2.071 

 த�க தைலைம� தனி� ேதவி - மி�க_ெப.அ.(மி"_ெப.அ.) $�வ�.2.072 

 8வனி �J� உைடய ெபா� ெதா*(  தா�  $�வ�.2.073 

 அவனி Dர�D�தி ஆ��ப - நவநிதி A+ $�வ�.2.074 

 ஏ�த4" அ�!கட�� எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) இ$ ஆன�த� $�வ�.2.075 

 3��� களி3ர� " பி&7� - ேபா�தி�ேம$ $�வ�.2.076 

 தி$ைல� தி�ம�ற ��5$_ெப.(��றி$_ெப.) சி%ெத+வ� $�வ�.2.077 



 ெதா$ைல� "% 8 ெதாைல�� எ7�� - ம$ல$_ெப.(ம$ல$_ெப.) 

$�வ�.2.078 

 தD 8 வள�கனி� த)ெப� நாவ$ $�வ�.2.079 

 அD 8 பD ெபா� அ7�கி� - பD ெபா� $�வ�.2.080 

 அலைக இக�த அசல "ல வ.ர  $�வ�.2.081 

 பலைக த� ப� பதி�� - மல�கவிைக $�வ�.2.082 

 கா�"  கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஏழி� ���  

வர_"ைற.எ..(வா_வி.+அ_"ற.எ.."றி.) க!ைக $�வ�.2.083 

 A�"  அ�வியி$ KBேபா�கி - ேநா�க  $�வ�.2.084 

 ெதா7�"  சிர.ேசட� Kடாமணி 

ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.2.085 

 எ7�"  தி��த:ப  ஏ4றி - அ7�கிய $�வ�.2.086 

 Aய வயிர�தா$ வாவியா+. KBகிட�த $�வ�.2.087 

 பாய_"ைற.எ..(பா+_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) மரகத�தா$ பாசைடயா+� - 

Aய $�வ�.2.088 

 ப���தா$ ஆலியா+� ப4பராக�தா$ $�வ�.2.089 

 தி�மி�க ெச�தாமைரயா+� - ெப�வ��க $�வ�.2.090 

 ந:ல�தா$ வ)*� இைரயா+ உைர இக�த $�வ�.2.091 

 ேகால�தா$ ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) பணி "யி4றி. - Kல�தா� 

$�வ�.2.092 

 ஆ7  தி��ெப�  ேப�_அ பல�  ேகா8ர $�வ�.2.093 

 மாட _ெப.(மாட _ெப.) பர��_வி.எ..(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ஓ!" 

மாளிைக(  - 3*� $�வ�.2.094 

 ெபால _ெப.(ெபால _ெப.) ேகா&7 மாேம�� <தர�  ேபாய $�வ�.2.095 



 வல  ேகா� திகி5(  ஆன� - தல ெகா� $�வ�.2.096 

 நிைல ஏJ ேகா8ர!க� ேநேர 

ெந�!க_"ைற.எ..(ெந�!"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.2.097 

 மைல ஏJ  எ�ன வ"��� - தைலயி$_ெப.(தைல_ெப.+இ$_இட.ேவ.) 

$�வ�.2.098 

 மகர  ெகா� ேகா8ர!க) மாக விமான. $�வ�.2.099 

 சிகர!க� ஆகி� திகழ - நிக� இ$ $�வ�.2.100 

 எ5ெபா� பட�பாைற எ�னலா எ!"  $�வ�.2.101 

 வி5ெபா� தி��4ற  மி�ன. - ெசா5ெபா� $�வ�.2.102 

 கடார  பனிந:� கவினி� கனெபா� $�வ�.2.103 

 தடாக!க� ஆகி� த� ப - விடா� 

நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.2.104 

 அ$ பக$_ெப.(பக$_ெப.) ஆக அன�த சதேகா* $�வ�.2.105 

 க4பக சாதி கதி� க�வ� - ெபா� <) $�வ�.2.106 

 வரமகளி� த�த  பணி�ைற�" 

வ�த_ெப.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.107 

 Dர மகளி�_ெப.) ஆகி� �%ம - ஒ�தா� $�வ�.2.108 

 பிற�"  இமய� ெப�!கட�� "�ற _ெப.("�ற _ெப.) $�வ�.2.109 

 மற�" ப* ெச$வ ம$க. - சிற�"  $�வ�.2.110 

 இ�� ஆதி எ மைற(  எS�ல"  ஈ�றா� $�வ�.2.111 

 தி��காம� ேகா&ட� திகBவி� - த��க� $�வ�.2.112 

 8ைனயா மணியாH  ெபா�னாH மி�ன $�வ�.2.113 

 மைனயாேலா� ஓ�ேத� வ"�� - �ைனவ� $�வ�.2.114 

 தி�வ :தி ஈ5ர)7  ேதவ�ேகா� �A�� $�வ�.2.115 



 ெப�வ :தி நாண� பிற�கி - வ�நாளி$ $�வ�.2.116 

 ெபா!கா� கலிKB 8வன _ெப.(8வன _ெப.) பதினாH  $�வ�.2.117 

 க!கா 85 8"�� க)7 உவ�ப� - த!க� $�வ�.2.118 

 8வனி ெபறவ�த <பால��" எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) $�வ�.2.119 

 பவனி எJ.சி பணி��� - கவி�  $�வ�.2.120 

 மடமயி$ ஒ�க ம"ட _ெப.(ம"ட _ெப.) கவி�தா� $�வ�.2.121 

 உட� உைற ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) 

உண���_வி.எ..(உண�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - தட�கி$ 

$�வ�.2.122 

 அNசன ைசல�� அபிேடக  ெச+வ� என $�வ�.2.123 

 மNசன  ஆ* வழி�த$ - ெசNசைட $�வ�.2.124 

 வானவ� ெபா� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

வண!கி_வி.எ..(வண!"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) மைறயவ��"� 

$�வ�.2.125 

 தான  அைன��  தைகெப%�தி - வானி$ $�வ�.2.126 

 கிைள�"_ெப.எ..(கிைள_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

Dட� இ��ர ந:ல� கி5ைய $�வ�.2.127 

 

வைள�" _ெப.எ..(வைள_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.

) இளநிலா மான� - திைள�"  $�வ�.2.128 

 உ��ைட ஆைட தவி��� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெவ�ைள� $�வ�.2.129 

 தி� இைட ஆைட திகB�தி - ஒ�8ைட� $�வ�.2.130 

 ப.ைச_ெப.(ப.ைச_ெப.) உைடவா� விசி�த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பD ெபா� $�வ�.2.131 

 க.ைச நவர�ன� க&7 எறி�ப - வ.ர $�வ�.2.132 



 ெவ�� தர எ$லா இரவிகE  வ :ழ� $�வ�.2.133 

 தி� உதர ப�தன  ேச��தி� - தி�மா�பி$ $�வ�.2.134 

 கா��கட� மீேத கதி���த� தாம!க� $�வ�.2.135 

 பா$ கட$_ெப.(கட$_ெப.) ேபா��த� என� பர�பிய - பா$ 

கட$_ெப.(கட$_ெப.) $�வ�.2.136 

 வ�த_ெப.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) வனச மகேளேபா$ ம4% 

அ� $�வ�.2.137 

 த�த_ெப.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) கட��_ெப.(கட��_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) தய!க� - ப�த. $�வ�.2.138 

 Dர கனக� ேதா�வைலய  K&7� கவி�த $�வ�.2.139 

 உரக பணாமணி ஒ�ப - விரவி $�வ�.2.140 

 மகர� "ைழேதா� ேம$ வ�த_ெப.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

ைசவ ேம�. $�வ�.2.141 

 சிகர. D�ேபா$ திகழ - நிக� இ$ $�வ�.2.142 

 �*யி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயிH  ��த� "ைடயி$ $�வ�.2.143 

 வ*� நில�_ெப.(நில�_ெப.) மைலய� - ப*யி$ $�வ�.2.144 

 வய!"_எவ.(வய!"_வி.) கடக ம"ட ஆதி மி�ன� $�வ�.2.145 

 தய!"_வி.(தய!"_வி.) ெப�  ேபாதி சா�தி - �ய!கிய $�வ�.2.146 
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 மயி4" மைலெய�� ம��  - "யி$கிளவி $�வ�.2.266 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வாJ  தாம  KB ெத+வ� கவிைகைய $�வ�.2.267 

 மா�வாJ  மாசி� மதி எ��  - ேகா� உைட� $�வ�.2.268 

 பா!" வைள யாழி� பா�மட�ைத 

த��ைடய_த4.D.(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) $�வ�.2.269 

 <!"வைள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 8ைனக எ��  - ேத!கமல�� 

$�வ�.2.270 

 அ48த வ$லி அவேள பிற��ைடய $�வ�.2.271 

 க4பக மாைலைய� காதலி�"  - ெபா4பா� $�வ�.2.272 

 ெபால 85 காNசி� 8கBமக&ேக த�க $�வ�.2.273 

 வல 85_ெப(வல 85_ெப.) மாைல�" மாB"  - ெபால� 

ெதா*_ெப.(ெதா*_ெப.) $�வ�.2.274 

 ேபா� ஆர வார� ெபால�ெகா* ெப4%ைடய $�வ�.2.275 

 ேபா� ஆர மாைல�"� ேப� உ%  - ேந5ய� $�வ�.2.276 

 ஏ�திைழ மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) எவ��"  ெபா�வாய $�வ�.2.277 



 <��ழா+ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 8ைனக எ��  - ேவ�த��� 

$�வ�.2.278 

 இSவைக அ$ல� இல!" இைழயா� மா$3�  $�வ�.2.279 

 அSவைக 3ரா� அய$ ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) - எS�ல"  $�வ�.2.280 

 �4ற �*�க �*� காம ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) K&7  $�வ�.2.281 

 ெகா4ற �* அைனய ெகா)ைடயா� - அ4ைறநா� $�வ�.2.282 

 சா��  அபிேடக� தாைரேபா$ தாBகி�ற $�வ�.2.283 

 ேகா�த ப���த� ேகாைவயா� - ேத�� $�வ�.2.284 

 விட ேபா$ பணிக&" ேவழ!க& ெக$லா  $�வ�.2.285 

 கட ேபா$ ெகாைல ஊ%  க)ணா� - அட!கா $�வ�.2.286 

 அயி��பா� மறலி மக�_ெப.(மக�_ெப.) உ��ெகா$ ஈ� எ�% $�வ�.2.287 

 அயி��பா� அயி��"  அழகா� - உயி��பாைவ $�வ�.2.288 

 ெகா$லி�"  உ)7 உயி� உ)ைம_ெப.(உ)ைம_ெப.) �5 3ட��. 

$�வ�.2.289 

 ெசா$லி� கிட�"  �ைணமணி�"  - வ$லி $�வ�.2.290 

 இத4" நைடவா+�� உயி�வா+�த� எ�ன $�வ�.2.291 

 மத��"  ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தி� மா� - �த$ 

த�_த4.D.(த�_த�.ஒ�.) $�வ�.2.292 

 பணிவாயி$ ஆய _ெப.(ஆய _ெப.) 

பர��_வி.எ..(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அகல� கி�ைள�" 

$�வ�.2.293 

 அணிவாயி� ��த _ெப.(��த _ெப.) அ�ளி - மணிவாயா$ $�வ�.2.294 

 ெசா$லா+ என�" அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) ெசா$ைலேயா 

ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) எ�ேற $�வ�.2.295 



 வ$லா+ பிற அறிய வ$லேவா - க$ அரண� $�வ�.2.296 

 ேகாழி� தி�நகர� ெகா4றவ4" ெவ4றி� ேபா� $�வ�.2.297 

 ஆழி� தட�ைக அபய4" - ஆழியா+ $�வ�.2.298 

 கா�"  கடேலJ  ஆ7  கடாரேமா $�வ�.2.299 

 ஆ�" நதி ஏJ  ஆரேமா - ேத�கிய $�வ�.2.300 

 ப) ஏJ  க�னாவ த!கிசேமா ப)7 அள�த $�வ�.2.301 

 ம)_ெப.(ம)_ெப.) ஏJ  வா" வலயேமா - த)_ெப.அ.(த)_ெப.அ.) 

ந% _ெப.அ.(ந% _ெப.அ.) $�வ�.2.302 

 Aவ$_ெப.(Aவ$_ெப.) நறவ� ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) ஏJ  ெதா!கேலா 

$�வ�.2.303 

 காவ$_ெப.(காவ$_ெப.) மைல ஏJ  க��கேமா - ஏவலா$ $�வ�.2.304 

 ெச+( நல�_ெப.(நல�_ெப.) உைடய ேகா� ஏJ  த:பேமா $�வ�.2.305 

 ெப+( �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) ஏJ  ேப5யேமா - 

ைவயக _ெப.(ைவயக _ெப.) $�வ�.2.306 

 3%  அைவ இைவ எ�% "%�ெதா* $�வ�.2.307 

 ேவ% தனிவின�  ேவைல�க) - சீ%  $�வ�.2.308 

 ஒ�த� அ*யி� ம*ய உபய $�வ�.2.309 

 ம��_ெப.(ம��_ெப.) ெபா�த வயவ� - வி�த� $�வ�.2.310 

 விைலயி$ அ�த மதன விமைல $�வ�.2.311 

 �ைலயி� �J" ��க� - வைலய $�வ�.2.312 

 கனக சயில எயிலி கணவ� $�வ�.2.313 

 அனக� அ�ல� அமல� - தினகர� $�வ�.2.314 

 வாசவ� ெத�ன� வ�ண� அளேகச� $�வ�.2.315 



 ேகசவ� <.ச�ர ேகPர� - வாசிைக $�வ�.2.316 

 Kழி� கடாயாைன ேதா�%தH  - தாழா� $�வ�.2.318 

 ெச�றா� தி� ��8 ெச�தளி�� ைக"வி�� $�வ�.2.319 

 நி�றா�_வி.�.(நி$_வி.+�4_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) இனி வறிேத நி4"ேம - 

எ�றாH  $�வ�.2.320 

 ேகா7 கழ$ க)ட$ ெகா)ட4" மாலதி $�வ�.2.321 

 ஓ7 நகாேத ைடயாேத - ப7ீஉற $�வ�.2.322 

 வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ெதா7  "�ற வாைட�" 

இள _ெப.அ.(இள _ெப.) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $�வ�.2.323 

 ெகா�� ெதாடாேத "ைழயாேத - ெச�தமிB� $�வ�.2.324 

 ெத�ற$ எதி�ெகா)ட ேதமா! ெகாJ!க�% $�வ�.2.325 

 ம�ற$_ெப.(ம�ற$_ெப.) கமழாேத வாழாேத - எ�%ேபா+ $�வ�.2.326 

 K�_ெப.(K�_ெப.) அள� அ$ல �ைண�ைல Aயக) $�வ�.2.327 

 கா� அள� அ$ல கட�தனேபா+ - மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $�வ�.2.328 

 உ�வ�� அள� அ�% ஒளி ஓ�க  ஆ�க  $�வ�.2.329 

 ப�வ�� அள� அ�% பாவ _ெப.(பாவ _ெப.) - ெத�வ�� $�வ�.2.330 

 உைடய� உைடயாதா  உ�ள  உற ஓ��� $�வ�.2.331 

 அைடவ� அைடயாதா  அ.ச  - கைடகட�� $�வ�.2.332 

 ேசயி� ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ெப�மா� தி��தட�ேதா� $�வ�.2.333 

 ேதாயி�  ேதாய மன _ெப.(மன _ெப.) �ணி(  

ஆயி� _நி.எ..(ஆ+_வி.+இ�_நி.எ.."றி.+உ _சா5.) $�வ�.2.334 

 ஏ�� தட�ேதா� இைண�பைண�8� க)*ல� $�வ�.2.335 

 கா�� தனதட  க)*ல� - <�தட� $�வ�.2.336 



 ேத5� அகH  தி���_ஏவ.(தி���_வி.) அ$"$ க)*ல� $�வ�.2.337 

 கா5� ெநகிB அளக  க)*ல� - மாரேவ� $�வ�.2.338 

 எ+(  ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க��8 வ$வி$ எ7�தாேனா $�வ�.2.339 

 ெகா+( மல� அ 8_ெப.(அ 8_ெப.) ேகா�தாேனா - ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) 

மா$ $�வ�.2.340 

 ம�தாகினி� ேகா� தி��8�வ வா�சிைல(  $�வ�.2.341 

 ெச�தாமைர� க)M  ெச+த� என - ெநா�தா� $�வ�.2.342 

 வைள�தளி�. ெச!ைக ம7�� எ7�� வாச� $�வ�.2.343 

 கிைள�தளி�� பாய$ கிட�தி� - �ைள�ெதாைக $�வ�.2.344 

 ஆ+�"ழ$ எ�றா$ அ��  அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ஊ� _ெப.எ..(ஊ�_வி.+உ _இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.345 

 ேவ+�"ழ$ எ�% விள பி(  - த:�ேகா� $�வ�.2.346 

 நிகBநிலா அ�% நி�ப"ல �!க� $�வ�.2.347 

 8கBநிலா எ�% 8கB��  - இகலிய $�வ�.2.348 

 ப$லிய  அ�% பரராச ேகச5 $�வ�.2.349 

 வ$லிய  எ�% ம�&*(  - ெம$லிய $�வ�.2.350 

 க$லார  அ�% கதிேரா� தி�ம�மா� $�வ�.2.351 

 ெம$லார  எ�% விள பி(  - ந$லா� $�வ�.2.352 

 அ��தி அறிவா� அைவ இைவ எ�% $�வ�.2.353 

 தி��தி விடவிடா+ த:��தா� - ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) $�வ�.2.354 

 உ�வ வ5�க) ஒJக ஒJக� $�வ�.2.355 

 8�வ  உட� ேபாத� ேபாத - ெவ�வி $�வ�.2.356 



 வன�ைல வி மி வளர_"ைற.எ..(வள�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) வளர� 

$�வ�.2.357 

 8ைன�ேதா� 8ைட ேபாத� ேபாத - விைனவ� $�வ�.2.358 

 அ�!கைல அ$"$ அகல அகல $�வ�.2.359 

 ம�!"_ெப.(ம�!"_ெப.) ேபா+ உ�வா!க 

வா!க_"ைற.எ..(வா!"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) - ெந�!" $�வ�.2.360 

 பர அர ராச பய!கர�ேம$ ேவ&ைக $�வ�.2.361 

 வர_"ைற.எ..(வா_வி.+அ_"ற.எ.."றி.) வர ஆ4றாத ம!ைக_ெப.(ம!ைக_ெப.) 

- ெபார வ� $�வ�.2.362 

 ேத  இைர�"  காைலயி� ஞாயி4%_ெப.(ஞாயி4%_ெப.) இளNெசSவி 

$�வ�.2.363 

 தாமைர�ேக சாH  தர�தேதா - காம�_ெப.(காம�_ெப.) $�வ�.2.364 

 அ�த மதிய�� அல�நிலா �4%  $�வ�.2.365 

 "�த ந%�ைக�ேக 3ேறா - நம�கா� $�வ�.2.366 

 கானி� மடமயி4ேக காணிேயா த)_ெப.அ.(த)_ெப.அ.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) $�வ�.2.367 

 ேவனி$_ெப.(ேவனி$_ெப.) "யி4ேகா விதி�தேதா - ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

இமி� $�வ�.2.368 

 த)டாமைரயா� தைலவைன யா�  ேபா+� $�வ�.2.369 

 க)டா$ எ� எ��  கைட�பி*யா� - ப)ைட_ெப.அ.(ப)7_ெப.) 

$�வ�.2.370 

 ஒளியா� அண!" ஆத$_ெதா.ெப.(ஆ"_வி.+த$_ெதா.ெப."றி.) த ைம� தா  

ஒ�%  $�வ�.2.371 

 ெதளியாத வாேற ெதளி��  - களி அ�ன  $�வ�.2.372 



 வாவி� கைரயி$ வர_"ைற.எ..(வா_வி.+அ_"ற.எ.."றி.) ந:� அர மகளி�_ெப.) 

$�வ�.2.373 

 ேசவி�க நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ஆ7  

ெசSவியா� - காவி$ $�வ�.2.374 

 8"தி$ வனெத+வ� <!"ைழ ஆய� $�வ�.2.375 

 ெதா"தி_ெப.(ெதா"தி_ெப.) 8ைடபர�� KBவா� - மி"ேத� $�வ�.2.376 

 இைர அரவ  த� ெச+"�ற 

ந:!கா_எதி�.ம.வி.எ..(ந:!"_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ.."றி.) $�வ�.2.377 

 வைர அர மாத5� வா+�பா� - ெப�விைலய $�வ�.2.378 

 ��தி$ விள!கி� �ள5� தவள� <!_ெப.அ.(< _ெப.அ.) $�வ�.2.379 

 ெகா�தி� அண!" அைனய ேகால�தா� - ப�திய $�வ�.2.380 

 ப.ைச_ெப.(ப.ைச_ெப.) மரகத  <ணி$ பைண�ைலKB $�வ�.2.381 

 க.ைச நிலமக�ேபா$ கா&சியா� - நி.ச  $�வ�.2.382 

 உரக பணமணி ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ஒ�பி�கி$ ஒ�8 இ$ $�வ�.2.383 

 வரக மைல அ�ன வன�பா� - நரபதி $�வ�.2.384 

 ைம  �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) வ)ண�� வானவ� மீனவ� $�வ�.2.385 

 ைக  �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) ேம$வர� க)டத� பி� - ெமா+  மல� 

$�வ�.2.386 

 ந:லேம ேவ+��_வி.எ..(ேவ+_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அ7�க ந:லேம 

<)7 உ7�க $�வ�.2.387 

 ந:லேம அ�றி நிைனயாதா� - ந:லேம $�வ�.2.388 

 ���ைடய ெச!ேகB எறி�"  �றி�ேகால  $�வ�.2.389 

 த��ைடய_த4.D.(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) மாைம தழ:இ� 

ெகா�ள� - பி�ன� $�வ�.2.390 



 ெந�!" கJந:�  ந:ேலா4பல�  $�வ�.2.391 

 ஒ�!" மல�தட  ஒ��  - ம�!ேக $�வ�.2.392 

 இற!கிய க4பக வ$லி(  ஏறி $�வ�.2.393 

 உற!கிய_ெப.எ..(உற!"_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) � பி(  ஒ��  - 

பிற!க $�வ�.2.394 

 வய!"_எவ.(வய!"_வி.) தள� ஈ� மா!ெகா ப� <�ெகா)7 $�வ�.2.395 

 உய!" க�விைள ஒ��  - தய!"வா� $�வ�.2.396 

 ேகால�தா� ெமௗலி� "ேலா��!க ேசாழ4" $�வ�.2.397 

 ஞால�தா� எ$லா��" நாயக4" - ந:ல�தி� $�வ�.2.398 

 காD  கலாப�  ேமகைல(  காNசி(  $�வ�.2.399 

 AD  �கிH  ெதா*( நா� - 3ேச� $�வ�.2.400 

 ெவளிேய த�ேவ�_வி.�.(த�_வி.+S_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) விைர ஆர� 

ெதா!க$ $�வ�.2.401 

 கிளிேய த�ேம$ ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) ேகளா+ - அளிேய 

ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) $�வ�.2.402 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) க*கமB தாதகி� தாம�தி� $�வ�.2.403 

 ேபா� ெகாJத� 8ற�படா+ - ஓதிமேம $�வ�.2.404 

 எ!க� ெப�மாைள இ!ேக த�வா� ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) $�வ�.2.405 

 உ!க� ெப�மா� உைழ.ெச$லா+ - ைப!கழ$ கா$ $�வ�.2.406 

 ேசைய நிைந��_வி.எ..(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ஏகி ந �ைடய 

ேச�ைகயா� $�வ�.2.407 

 சாய$_ெப.(சாய$_ெப.) மயிேல தைல�படா+ - 

பா( _ெப.எ..(பா+_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.408 



 கடமாேன ேபா$வா4" ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) நி�ைன� கா&*� 

$�வ�.2.409 

 மடமாேன தாேன வ�  கா) - க*� எ�% $�வ�.2.410 

 ெகா�ைள ெகா� காம� ெகா7 பைக�"� 3சி� த�_த4.D.(த�_த�.ஒ�.) 

$�வ�.2.411 

 பி�ைளகேளா7 இ��� ேபDவா� - உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) $�வ�.2.412 

 அலகி$ "ல ந:லர�ன ஆபரண  $�வ�.2.413 

 விலகி ெவயிைல வில�க - உலகி$ $�வ�.2.414 

 ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) ெப�மா� ெப� பவனி வ :தி $�வ�.2.415 

 இ5ய எதி� ஏ4% இழ�தா� - வ5வைள $�வ�.2.416 

 ஆய�தா� எ�னி$ அளிய�தா� - எ$லா�  $�வ�.2.417 

 ேநய�தா� அ$லேர நி4பேர - ேதய�தா� $�வ�.2.418 

 ம�னைன அNசாேத வாரண�ேத அNசாேத $�வ�.2.419 

 மி� அைனயாைள( மீAரா - ��ன�� $�வ�.2.420 

 கட  ஆ�"  ெத+வ� களி% 

வி� 8 _ெப.எ..(வி� 8_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.421 

 இடமா�  யா _பதி.ெப.(யா _த�.ப�.) எ�பா� ேபால� - படமா+ 

$�வ�.2.422 

 இைர�ப. D� ேபா7 இ�� அளக பார  $�வ�.2.423 

 நிைர��_வி.எ..(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) வன  ஆகி நி4பா� - 

விைர�<) $�வ�.2.424 

 �ைலயா+ வள� _ெப.எ..(வள�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

�ர&"வ7 ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

$�வ�.2.425 



 மைலயா+ ெந�!க_"ைற.எ..(ெந�!"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) வ�வா� - 

ெதாைலயாத $�வ�.2.426 

 பாய_"ைற.எ..(பா+_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) ப���தி� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பல A�கி� $�வ�.2.427 

 Aய அ�வியா+� ேதா�%வா� - சாய$_ெப.(சாய$_ெப.) $�வ�.2.428 

 ெகா*யா+ அ*D4றி� ெகா�வா� 

8ர�" _ெப.எ..(8ர_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

$�வ�.2.429 

 பி*யா+ ந%��க� ெப+வா� - வி7�ேமா $�வ�.2.430 

 யாழா+ மிட4றா$ வண�"�  யா _பதி.ெப.(யா _த�.ப�.) எ�பா� 

$�வ�.2.431 

 ேதாழா+ வைள��_வி.எ..(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எ!"  

KBேபாவா� - ஆழி�ைக� $�வ�.2.432 

 தியாகைன மானதைன� தி�காைன எ&7�"  $�வ�.2.433 

 பாகைனேய பி�ெச�% ப4%வா� - ேதாைகய� $�வ�.2.434 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) 

ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ந%��ழா+ மா�பா 

நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) $�வ�.2.435 

 ெபா� �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) த��_வி.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

அ�ளி� ேபாெத�பா� - ம4% இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) $�வ�.2.436 

 த�ச!க  ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

தட�தாமைர� க)ணா $�வ�.2.437 

 நி�ச!க  த��_வி.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அ�ள$ ேந� 

எ�பா� - மி�ெகா�E  $�வ�.2.438 

 இ� �யி4" எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) எறி பா$கட$ 

ெகா�E _ெப.எ..(ெகா�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.439 



 நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) �யி$ 

த��_வி.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அ�� ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) 

எ�பா� - எ�% எ�% $�வ�.2.440 

 மா� மயிH  அைனயா� வைள� �ைள�ப� $�வ�.2.441 

 தா�  களி%  தைட()ட - ேகா�  $�வ�.2.442 

 த7�த_ெப.எ..(த7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ெகா*�". சத மட!" 

ேவ&ைக $�வ�.2.443 

 அ7�த தி�ேநா�" அ�ளா� 

ெகா7�த_ெப.எ..(ெகா7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.444 

 தி�நைக �ர$ திகB�தா� அண!"  $�வ�.2.445 

 ஒ�நைக 3���_வி.எ..(3�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ஒ�வா% 

உ+�தா� - ெப�நைக $�வ�.2.446 

 எ+தி அன!க� எழ� ேபானா� மாத�  $�வ�.2.447 

 உ+� சிற�தா� உைழ.ெச�றா� - ெநா+தி$ $�வ�.2.448 

 ெதா7�"  8ற _ெப.(8ற _ெப.) ெசா$ ெதாடாேம �ைலமீ� $�வ�.2.449 

 அ7�"  பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) அடாேம - உ7�"  $�வ�.2.450 

 �கிH  ச5யாேம D4ற�தா� எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) $�வ�.2.451 

 8கிH  8காேம ெபாராேம - அகி$_ெப.(அகி$_ெப.) 

நா% _ெப.எ..(நா%_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.452 

 ப�ளியி$_ெப.(ப�ளி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) ெச$லா� ப�வ ��க� ேதா+ 

$�வ�.2.453 

 வ�ளியி� சால வய!கினா� - ஒ�ளிைழ $�வ�.2.454 

 பி�ன� ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

ெப�ைம�"_ெப.(ெப�ைம_ெப.+�"_ெகா.ேவ.) அர மகளி�_ெப.) $�வ�.2.455 



 ��ன� உைர�"  �த�ைமயா� - 

ெச�னியி$_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ$_இட.ேவ.) $�வ�.2.456 

 வ)ட$_ெப.(வ)ட$_ெப.) இ7 நாவி வா�"ழ4" மா% உைட�� 

$�வ�.2.457 

 ெகா)ட$_ெப.(ெகா)ட$_ெப.) ெசா5��தி� ெகா)ைட(  - ப)7வ�� 

$�வ�.2.458 

 ஏ4%� பைண பைண�" ெம�ேதா� இர)7�"  $�வ�.2.459 

 ேதா4%. ெசா5��தி� KBெதா*(  - ஆ4ற$ $�வ�.2.460 

 கல 85 ெச$வ� கJ�தி4"� ேதா4ற $�வ�.2.461 

 வல 85_ெப(வல 85_ெப.) ��தி� வட�  - ெபால <) $�வ�.2.462 

 எதி��" �ைல�" இ5�த தி�கய� ேகா7 இ&ட $�வ�.2.463 

 கதி��" நைக��தி� க.D  - அதி��"  $�வ�.2.464 

 அட$வி7  அ$"$ பரைவ�" உைட�� $�வ�.2.465 

 கட$வி7 ��தி� கைல(  - உடலி ேம$ $�வ�.2.466 

 ஏ��  இைனய இளநிலா வி&7 எறி�ப� $�வ�.2.467 

 ேபா�� ம%" 8"�� ஒழி�தா� - ேவ�த�  $�வ�.2.468 

 ச) ேகா* மாணி�க  ஒ�%  சம�தக�  $�வ�.2.469 

 உ� ேகா7 ேகPர� A� ெதறி�ப� - 

ெகா&" _ெப.எ..(ெகா&"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.470 

 கட$ேச�ப வ�த_ெப.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) க���வ  

ஒ�%  $�வ�.2.471 

 அட$ேச�" மா�பி4" அைமய - உடலி $�வ�.2.472 

 அன�த பணா ம�லி ஆயிர�  ஒ4ைற $�வ�.2.473 

 நன�தைல ெமௗலி�" நாண இன  ெகா� $�வ�.2.474 



 �%" கதி5� �க _ெப.(�க _ெப.) தி5ய ேவ4% $�வ�.2.475 

 ம%" தி�மலர வ�தா�_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) - "%"  

$�வ�.2.476 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆய ெவ�ள�  நா)_ெப.(நா)_ெப.) நிர 8 

தி!க�_ெப.(தி!க�_ெப.) $�வ�.2.477 

 "ைட ஆய ெவ�ள�  3*_வி.எ..(37_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) - 

அைடய_"ைற.எ..(அைட_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.2.478 

 மதி உதய  எ�% வண!க வனச $�வ�.2.479 

 8தி உதய  எ�% பணிய� - �தியி$ $�வ�.2.480 

 ஒ�வ�  ஒSவா உ�வ மீ�3%  $�வ�.2.481 

 இ�வ�  எ+திய எ$ைல� - ெத�வி$ $�வ�.2.482 

 ெந�!க_"ைற.எ..(ெந�!"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) மகளி�_ெப.) 

நிற _ெப.(நிற _ெப.) திற�க எ+� $�வ�.2.483 

 ம�!"_ெப.(ம�!"_ெப.) வ�கி�ற மார� - தி��திய $�வ�.2.484 

 பாய_"ைற.எ..(பா+_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) பக&7 அ$"$ பாரா அத� 

பர�பி$ $�வ�.2.485 

 ேபாய ம�!"$ 8றேநா�கா. - சாயா $�வ�.2.486 

 �ைலயி� கதி��8 ��"_ெப.(��"_ெப.) ெகJேதா� $�வ�.2.487 

 நிைலயி� பைண�8 நிைனயா� - ெகாைலயா$ $�வ�.2.488 

 இைட�"  உல" அைடய_"ைற.எ..(அைட_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) ஊ7 ஆ7 

க)ணி� $�வ�.2.489 

 கைட�" �*� இ�ைம காணா� - கிைட�"  $�வ�.2.490 

 ப�வ� ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) வதன ப!ேக�க�தி� $�வ�.2.491 

 8�வ� ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) �*ய� ேபாகா - உ�வ� $�வ�.2.492 



 களி�"  8டவி சதேகா* க4ப  $�வ�.2.493 

 அளி�" _வி.எ..(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

ெப�மாைன அNசா� - "ளி��"  $�வ�.2.494 

 க�!கா$ ெகா7�ேதைர �&ட� கடாவி� $�வ�.2.495 

 ெகா7!கா$ சிைலைய� "னி�� - ந7!கா $�வ�.2.496 

 �"�த� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) எ�% ��ெப+த ேவவி$ 

$�வ�.2.497 

 8"�த� இ� எ�% ேபானா� - திக�த $�வ�.2.498 

 �J� ஆ� அபய� �கி� நைக(  ேதாE  $�வ�.2.499 

 ெதாJதா� ஒ�தாேன ேதா4றா� - அJதா� $�வ�.2.500 

 தி5�தா� கைலநிைல(  ெச ெபா� �கிH  $�வ�.2.501 

 ச5�தா� �ைணவிய� ேம$ சா+�தா� - ப5�தா� $�வ�.2.502 

 �ைட�ைக எதி�� "ரைவ_ெப.("ரைவ_ெப.) ேகா�தா+ �ர$யாB 

$�வ�.2.503 

 நைட�ைக ெதா7�ைக நைகேயா - விைட�ேப� $�வ�.2.504 

 இன�தJவி� பி�ைனைய� ெகா�வா+ இவைள� $�வ�.2.505 

 தன _ெப.(தன _ெப.) தJவி� ெகா�ைக தவேறா - அன�த  $�வ�.2.506 

 க�  �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) அ�_D&.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ4.) ேகாவியைர� 

ெகா�வா+ கமைல $�வ�.2.507 

 த�  �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) ேநா�க� தகாேதா - வி���_ெப.(வி���_ெப.) 

$�வ�.2.508 

 �ளவ �கி4கி� வ�த� Aய $�வ�.2.509 

 வளவ� தி��"ல�� வ�ேதா - அள� 

இற�த_வி.எ..(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ.."றி.) $�வ�.2.510 



 வ�க) இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) அள�  க)ேட 

மடவ�$_ெப.(மடவ�$_ெப.) $�வ�.2.511 

 8�க)_ெப.(8�க)_ெப.) அ*ேய  ெபாேற  எ�% - மி�க) $�வ�.2.512 

 இைவ இைவ ெசா$லி� ேபா+ இ� அமளி ஏ4ற� $�வ�.2.513 

 கவி� இதB பி��  கல!க� - �வ5� $�வ�.2.514 

 விய�"  �கி� இைனய ேம ப&7 உலைக $�வ�.2.515 

 மய�" _ெப.எ..(மய�"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) தி�வா+ 

மல��"  - நய�"  $�வ�.2.516 

 ெபா��8 உ�வ� ேதாளி� 8�ைம�" ேநேர $�வ�.2.517 

 தி�� 8�வ  ெச+த_ெப.எ..(ெச+_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ெசய4"  - 

பர�8 அைடய. $�வ�.2.518 

 ெச!ேகB எறி�� மறி�"  தி�நயன $�வ�.2.519 

 ப!ேக�க  KB ப7ெகாைல�"  - அ!ேக $�வ�.2.520 

 த5�"ேம ெத�றH  ச��ேராதய�  $�வ�.2.521 

 ப5�"ேம க)க� ப7ேம - 85�"ழலா� $�வ�.2.522 

 பா$ இ��தி ம ம� பட� பட� ைபய� ேபா+ $�வ�.2.523 

 மா$ இ��தி உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) மய!கினா� - ேம$ 

ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) $�வ�.2.524 

 தாைள அரவி�த. சாதி தைலவண!க� $�வ�.2.525 

 ேதாைள உரக� ெதாழ வி��பா� - நாைள $�வ�.2.526 

 வளவ� ெப�மா� வ�  பவனி எ�% $�வ�.2.527 

 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) விறலிய�வா+� ேக&டா� - அள� உைட� 

$�வ�.2.528 



 ேதா� இரா அ�% அ ம இS_D&.(இ_பதி.ெப.+S_ஒ4.) இரா ஓதிம�ேதா� 

$�வ�.2.529 

 ேப� இரா எ�% பிண!கினா� - ேப� இரா $�வ�.2.530 

 எ�% வி*(  ெகா$ எ�றா� வி*� அள�  $�வ�.2.531 

 நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) D7  ெகா$ 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) எ�றா� - நி�றா� $�வ�.2.532 

 அ7�� அ7�� ஏ�திய திSயா பரண  $�வ�.2.533 

 எ7�� எ7�� ஒ�பி�� எJ�� - Dட�� கதிேரா� $�வ�.2.534 

 மாைல� பைகவிைய� ேபா�கி வ�வி�த $�வ�.2.535 

 காைல� �ைணவிைய� க)7 எJ�தா� - காைலேயா� $�வ�.2.536 

 ேசமி�த <!ேகாயி$ எ$லா� தி� எ�% $�வ�.2.537 

 காமி�� இதழி� கைடதிற�ப - ேநமி $�வ�.2.538 

 மண�க� �ைணஅ�றி$ வா+ அல" வா!கி� $�வ�.2.539 

 தண�க� க*காவி$ சா��தா� - கண�கதி� $�வ�.2.540 

 வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ெபா�வ� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாணி�க. ெச+"�றி$ $�வ�.2.541 

 இ�� சிலாதல�தி$ ஏறினா� - "�தி� $�வ�.2.542 

 கட�பன க�னிமா� ேநா�கி(  அ�ன  $�வ�.2.543 

 நட�பன பா���_வி.எ..(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) நய��  - 

ெதாட�கி� $�வ�.2.544 

 களி�" மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) "ல _ெப.("ல _ெப.) 3�தாட� க)7  

$�வ�.2.545 

 கிளி� "ல _ெப.("ல _ெப.) பா&7 எ7�ப� ேக&7  - பளி�" உ�வ� 

$�வ�.2.546 



 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மண�ேகால  பா���  பல நைக $�வ�.2.547 

 <ைவ பகர� 8ற _ெப.(8ற _ெப.) சா+��  - ேகாைவ $�வ�.2.548 

 அளி� களியா&ட  அய���  கேபாத $�வ�.2.549 

 விளி� களி 3���_வி.எ..(3�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) விய��  - 

களி�க� $�வ�.2.550 

 பழி.சி வண!கி� ெப�மா� பவனி $�வ�.2.551 

 எJ.சி �ரD_ெப.(�ரD_ெப.) ஒ��� இ��தா� - கழ$ ெசழிய� $�வ�.2.552 

 ெத�ச!க  ெகா)டா�_வி.�.(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ�.) 

தி�.ச!க  ெச+"�றி$ $�வ�.2.553 

 த�ச!க  ஆகி எதி� தழ!க - மி�ச!க  $�வ�.2.554 

 ேபால விJ��  எJ��  8ைட ஆய _ெப.(ஆய _ெப.) $�வ�.2.555 

 ேகால ம%" "%"வா� - ஞால _ெப.(ஞால _ெப.) $�வ�.2.556 

 எ7�"  பணிம�ன� மி� எ�% இைறNசி� $�வ�.2.557 

 

ெகா7�" _ெப.எ..(ெகா7_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

D*ைக� "த ைப - க7�"  $�வ�.2.558 

 மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) ேவ)7  சாய$_ெப.(சாய$_ெப.) வதனா  8ய�� 

$�வ�.2.559 

 ெவயி$ேவ)ட ேவ)*_வி.எ..(ேவ)7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) 

விைள�ப� - பயி$கதி� $�வ�.2.560 

 ெவ$லா� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) D*ைக ேமக அளக இ��ேம$ 

$�வ�.2.561 

 எ$லா� ப�தி(  ேபா$ எறி�ப� - ெகா$"ய�� $�வ�.2.562 

 வ :Bேசாதி KBக.D ேம� கி5. சிகர _ெப.(சிகர _ெப.) $�வ�.2.563 

 KBேசாதி� ச�ர� ெதாைலவி�ப� - ேகB ஒளிய $�வ�.2.564 



 ைப ெபா� க*தட  KB ேமகைல பா�KB�த $�வ�.2.565 

 ெச ெபா� திகி5_ெப.(திகி5_ெப.) என� திகழ - அ ெபா� $�வ�.2.566 

 8ற�  சேகார�  <ைவ(  மா�  $�வ�.2.567 

 பிற�  இன  எ�% ெப&ப - உறவா+ $�வ�.2.568 

 அட��த ெபால� ேகB அ*.சில 8� க�ன  $�வ�.2.569 

 ெதாட���_வி.எ..(ெதாட�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ம%மா4ற  

ெசா$ல_"ைற.எ..(ெசா$_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) - நட��ேபா+ $�வ�.2.570 

 மானவ4"� 8�க�ைற வ$லவ4" வி$லவ4" $�வ�.2.571 

 மீனவ4". ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ெவளி�ப&டா� - தாேன $�வ�.2.572 

 அல� �க�  "வி ைக(  ஆகி $�வ�.2.573 

 மல� �"ள� மான� - பல�காண� $�வ�.2.574 

 ேத�  அ��  கல��_வி.எ..(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அைனய 

த:!கிளவி $�வ�.2.575 

 மா�  அைடய_"ைற.எ..(அைட_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

மன _ெப.(மன _ெப.) ெகா7�தா� - ேகா�  $�வ�.2.576 

 தடாேத த7�தாைள� த�கைட�க) சா�தி $�வ�.2.577 

 விடாேத களி% அகல வி&டா� - படா�ைலேம$ $�வ�.2.578 

 ஒ�� இல!" ேவ� வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) உைற�ப 

நைற� கJ�� $�வ�.2.579 

 நி�தில  கா$ ச!க நிதி நிக��தா� - எ�திைச(  $�வ�.2.580 

 ேசா�கி�ற KBெதா*�ைக. ெச ெபா� ெதா*_ெப.(ெதா*_ெப.) வலய  

$�வ�.2.581 

 ேந�கி�ற ப4ப நிதி நிக��தா� - ேத5� $�வ�.2.582 



 அ5ைவ �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) 

ெநகிழ_"ைற.எ..(ெநகிB_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) அ$"$ அரவி� 

$�வ�.2.583 

 உ5ைவ வி7 பட  ஒ�தா� - ெசா5 தளி� $�வ�.2.584 

 மா!ெகா ப� எ�ன வ�வா� Dர மர� $�வ�.2.585 

 <!ெகா ப� எ�ன� 8ற _ெப.(8ற _ெப.) ெகா7�தா� - பா!கிய�  

$�வ�.2.586 

 ஒ4ைற உைடவா� ஒ�8ைடயா� ெகா4றைவேய$ $�வ�.2.587 

 ம4ைற அ�" இவைள ைவ�திலேன - ெப4%ைடய $�வ�.2.588 

 ஆர� தரணியா� வாBேதா� எதி� ம4ைற $�வ�.2.589 

 ஆர� தி��ேதா� அளி�திலேன - ேந� 

ஒ�த_"ைற.எ..(ஒ��_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.2.590 

 <�தாமைரயா� எதிேர இ�_D&.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ4.) ெபா4ெறா*�"  

$�வ�.2.591 

 ஏ�� ஆர மா�ப  இைச�திலேன - ேவ�த�ேகா� $�வ�.2.592 

 அ�ன!கா� ந:�ெச�% அர4ற:� கேபாத!கா� $�வ�.2.593 

 இ�ன  அபய  8�" எ+தி*� - ந�Qத$ $�வ�.2.594 

 பாைவகா�ெகா$யாைன�பாஅ*�கீB�பணிய�ீ $�வ�.2.595 

 <ைவகா� ெச!ேகா�ைம 

ேபா4றி_வி.எ..(ேபா4%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) ெச+ய�ீ - 

தாவி�ேபா+� $�வ�.2.596 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மடமா� பிைணகா� வைள� �ைளய�ீ $�வ�.2.597 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ம�கர!கா� 3�பிU� - யா� 

எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) $�வ�.2.598 

 எ�னா இத4" எ�% இர!கி இல!" இைழ $�வ�.2.599 



 த�னா�வ மா4% எதி� சா4றினா� - பி�ன�� $�வ�.2.600 

 ெபா�வி$ ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 8ற _ெப.(8ற _ெப.) கா�" 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $�வ�.2.601 

 இ�வி$ இைடநி�% இைறNசி� - தி� உலா� $�வ�.2.602 

 ேபா�  ெப�மா� 8"�  அள�  இ!" $�வ�.2.603 

 யா�  பயிலா� இ���ேமா - K�_ெப.(K�_ெப.) ஆேட  $�வ�.2.604 

 ப��_ெப.(ப��_ெப.) ஆ7� நா _பதி.ெப.(நா _த�.ப�.) பD ெபா� "ைழ 

ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.2.605 

 வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ஆ7 க)ணா+ 

வ�க_விய!.வி.�.(வா_வி.+க_விய!.வி.�."றி.) எ�% - ச�� ஆ7  

$�வ�.2.606 

 ெகா ைம வ��ைல(  ேதாE  "றியாேத $�வ�.2.607 

 அ ெம� ம�!"$ பா���_வி.எ..(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

அNசாேத - த �டேன $�வ�.2.608 

 ெகா)டா� அ�" இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

பாண�  ேகா*ய�  $�வ�.2.609 

 க)டா� எவ�  க7கினா� - ம)* $�வ�.2.610 

 எ7�தா� எ7�தன யா�  எவ�  $�வ�.2.611 

 ெகா7�தா�_ஒ�தாேன ெகா)டா� - அ7�� அ7�� $�வ�.2.612 

 ��ன  எறி ப�தி� � மட!" நா�மட!" $�வ�.2.613 

 இ�ன  எறிய_"ைற.எ..(எறி_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

வ�க_விய!.வி.�.(வா_வி.+க_விய!.வி.�."றி.) எ�றா� - அ�ன  

$�வ�.2.614 

 அ*(  இ�ைக(  அ 8ய  எ�% $�வ�.2.615 



 ப*(  ஒJ!கி$ பயில - 

�*( _ெப.எ..(�*_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.616 

 ெதாைட இைட ேபாய Dழ$3�த$ ப�த��" $�வ�.2.617 

 இைட இைட நி�ற_ெப.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) கா$ ஏ+�ப - 

அைடய_"ைற.எ..(அைட_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.2.618 

 விJ�தன பா�கடவா வா% ேபா$ ேம$ ேபா+ $�வ�.2.619 

 எJ�தன ைககடவா எ�ன� - ெகாJ�தளிரா$ $�வ�.2.620 

 ஏ4%தி வி)ெகாளா அ மைன எ மைன $�வ�.2.621 

 ஆ4%தி ஈ� இ!" அ5� எ�ன� - ேபா4ற�  $�வ�.2.622 

 ைகேயா பத (கேமா க)ேணா க7கினைவ $�வ�.2.623 

 ஐேயா அறித$ அ5� எ�ன� - ெபா+ேயா $�வ�.2.624 

 திலக Qதலி� தி�ேவ எ�% ஓதி $�வ�.2.625 

 உல" விய�ப எ�% ஓத அல" 

இற�த_வி.எ..(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ.."றி.) $�வ�.2.626 

 ப�தா&7 அய��� பைண �ைலயா� 

பாரா&ட_ெப.எ..(பாரா&7_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.2.627 

 வ�தா&7 ந:ரா&7 ம)டப�� - வி�ைத $�வ�.2.628 

 ெப�மா� அனபாய� ேப5ய ��%  $�வ�.2.629 

 த�  ஆரவார  தழ!க - ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

$�வ�.2.630 

 ஏ�� �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) ஒ�% உ7�தாேளா இ$ைலேயா $�வ�.2.631 

 ேபா�� ம%" 8"�� ஒழி�தா� - மா�தளி�  $�வ�.2.632 

 தா�  தமனிய மாைல(  த)கJந:�� $�வ�.2.633 

 ேபா�  பிற�  8ற _ெப.(8ற _ெப.) 8ைதயா - ஓதி�". $�வ�.2.634 



 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ய�ைன� தர!க�  த: 8ன$ $�வ�.2.635 

 ெபா�னி அறH  8ற _ெப.(8ற _ெப.) ெகா7�ப� - பி�ன� $�வ�.2.636 

 ஒJ!காய ேச+_ெப.(ேச+_ெப.) அ5� க) ஊ7 ஒ&7  ைமயா$ 

$�வ�.2.637 

 மJ!கா� ைகேபா+ மத��ப. - ெசJ! கJ�� $�வ�.2.638 

 ஒ�% 8ைன�த� ஒ�ச!க மாணி�க  $�வ�.2.639 

 இ�% பய�த� என விள!க_"ைற.எ..(விள!"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) - 

நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) இல!"  $�வ�.2.640 

 உ.ச� கல� அணியா� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) இைண�ேகா� இர)7 

$�வ�.2.641 

 ப.ைச� பD!கா 8 பா7 அழிய_"ைற.எ..(அழி_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) - 

நி.ச  $�வ�.2.642 

 அD 8 ெபால� க.சி� அ4ற�ேத ெகா!ைக $�வ�.2.643 

 விD 8 "*வா!க வ :!க� - பDNDட�� $�வ�.2.644 

 ேகால வயி%தர ப�தன� ேகா) 

நி!கி_வி.எ..(ந:!"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) $�வ�.2.645 

 ஆலி� வள� தளி� இைனதாகி - ேமேலா� $�வ�.2.646 

 இழி(  ஒ�சாம ேரைக(  உ�தி. $�வ�.2.647 

 Dழி(  ெவளி வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ேதா�ற� - 

ெகழிய $�வ�.2.648 

 இைசயி� கலாபார  யா�8 உறா அ$"$ $�வ�.2.649 

 திைசயி� 8ைட அைடய. ெச$ல_"ைற.எ..(ெச$_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) - 

மிைசேய $�வ�.2.650 

 ெபாைற 85 கி 85 <&டா� �ைடAD $�வ�.2.651 

 உைறயி� மரகத  ஒ�ப - அைற(  $�வ�.2.652 



 சில 8_ெப.(சில 8_ெப.) Dமவாத ெச�தாமைர ேபா+ $�வ�.2.653 

 உல 8 "ர$_ெப.("ர$_ெப.) அNசா� ஓட� - கல  பல $�வ�.2.654 

 தா!கி உலக� த5�ப� த5 எ�% $�வ�.2.655 

 பா!கிய� எ ம�!"  பாரா&ட� - <!ேகB $�வ�.2.656 

 உ�வி$ ஒளிேபா+ உல" அைடய� ேகா�ப� $�வ�.2.657 

 ெத�வி$ எதி� ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ெச�றா� - ெப�மாE  $�வ�.2.658 

 ெகா4ற� "ைட� கீB வட ேம�� "�% அைனய $�வ�.2.659 

 ெவ4றி� களியாைன ேம$வ�தா� - ப4றி $�வ�.2.660 

 இ�வ�  த மி$ எதி� எதி� ேநா�கா $�வ�.2.661 

 ஒ�வ� என ேவ&ைக ஒ�தா� - "�சி$_ெப.("�சி$_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

$�வ�.2.662 

 மற�த_ெப.எ..(மற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

கைடய வ�தா�_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேம$ 

அ�8_ெப.(அ�8_ெப.) $�வ�.2.663 

 சிற�த_ெப.எ..(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) தி� உ�E  ெச$ல. - 

சிற�தவ� $�வ�.2.664 

 ஆக அக�� இ��தா� ஆக� தி���ள� $�வ�.2.665 

 ேகா கனக�தி� ெகா7 ெச�றா� - நா"_ெப.(நா"_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

$�வ�.2.666 

 நSவி மட ேநா�கா� ஞால�ைத ஓ� அ*யா$ $�வ�.2.667 

 வSவி இ� ேதாளி$ ைவ�த மா$ - ெசSவி $�வ�.2.668 

 ��"_ெப.(��"_ெப.) கமழ 

�க��_வி.எ..(�க_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) �க�� $�வ�.2.669 

 ப�" மட மகைள� பாரா - அ�" $�வ�.2.670 



 ம7�� �ய!கி_வி.எ..(�ய!"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) 

மய!கிய_ெப.எ..(மய!"_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) 

$�வ�.2.671 

 எ7�� மல� அைண ேம$ இ&டா� - அ7�� ஒ�வ� $�வ�.2.672 

 ெகா+யாத க4பக� <மாைல_ெப.(<மாைல_ெப.) ெகா)ைட�"  

$�வ�.2.673 

 ெந+யாத ெபா� �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) ந:வி�"  - 

ெச+யாத_எதி�.ம.ெப.எ..(ெச+_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.674 

 ெதா!க$ �ைள� ேகாைவ அ$"4"  KB கனக� $�வ�.2.675 

 �!க� பணி வைலய  ேதாE�"  - ெகா!ைக�"� $�வ�.2.676 

 ெபா�னி� 8கா5� ெபால� "ழ 8  வ$ல�தி� $�வ�.2.677 

 க�னி� பன�ேதா7 காதி4"  - ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $�வ�.2.678 

 அளி�ப� ெகாண��தன  யா _பதி.ெப.(யா _த�.ப�.) அ�னேம எ�% 

$�வ�.2.679 

 ெதளி�ப. சிறிேத ெதளி�தா� - கிளி�கிளவி $�வ�.2.680 

 ம4% ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) ெச�தாமைர மல� ேம$ எ��டேன 

$�வ�.2.681 

 ெச4% ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) வாJ  என. ெச%வா� - D4ற�  

$�வ�.2.682 

 ெத&7� தD பD 8 ெத!கி� இள பாைள $�வ�.2.683 

 ம&7� தமனிய வ�ள�� - வி&7 $�வ�.2.684 

 மறி�� வயிர மட$_ெப.(மட$_ெப.) ஒ�றி� வா�கி� $�வ�.2.685 

 ெதறி�� ஞZமி% ஓ�பி. ெசSவி - "றி���ெகா)7 $�வ�.2.686 

 ஏ�தி �கம� இய பி இ��� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $�வ�.2.687 

 கா�தி மதி வதனி ைக�ெகா7�ப - மா�தி $�வ�.2.688 



 "தைல "ழறி� "யி4"  கிளி�"  $�வ�.2.689 

 விதைல உலகி$ விைள�� - Qதைல $�வ�.2.690 

 வியரா$ அல!க5யா ேவ�த�_ெப.(ேவ�த�_ெப.) ெகா7ைம $�வ�.2.691 

 அயரா ெவளிவிடா அNசா� - ெபயரா $�வ�.2.692 

 அ�" இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) பாணைன 

ேநா�க_"ைற.எ..(ேநா�"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) அவ�  $�வ�.2.693 

 "�சி$_ெப.("�சி$_ெப.+ண_விளி.ேவ.) வ� தமர  3ற� - ப5 8ர� 

$�வ�.2.694 

 காH நித ப�  ைக(  தி��கJ��  $�வ�.2.695 

 ேகாH மதாணி� "ல _ெப.("ல _ெப.) எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) - 

ேமேலா� $�வ�.2.696 

 "ரகத  ஏJ �Jகி� "ளி�ப $�வ�.2.697 

 மரகத ேசாதி வய!க� - 8�வ $�வ�.2.698 

 இைடேபா+� "மிழி� மல� வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

இற!க� $�வ�.2.699 

 8ைடேபா+� க�விைள <�ப_"ைற.எ..(<�8_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) - 

விைடயாக $�வ�.2.700 

 ஏக ���" மலர_"ைற.எ..(மல�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) இள பாைள� 

$�வ�.2.701 

 <க மிட% வர� ெபாதிய� - ேபாக� $�வ�.2.702 

 ெப�  ெப�  ெத!"_ெப.(ெத!"_ெப.) இளந:� தாB�� பிற!க� $�வ�.2.703 

 ப� ெப�! கா 8_ெப.(கா 8_ெப.) பைண�ப - 

வி� 8 _ெப.எ..(வி� 8_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.704 

 ந%��ண� மா�தளி� வா��� நளிய� $�வ�.2.705 



 "%�ெதா*� க�த�_ெப.(கா�த�_ெப.) "ைல�ப. - 

ெசறி��_வி.எ..(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.2.706 

 சலி��� தனி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வNசி தளர� $�வ�.2.707 

 கலி��� கதலி கவின - ஒலி�ேத $�வ�.2.708 

 அளி�" _வி.எ..(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

சேகார�  அ�ன� மா�  $�வ�.2.709 

 களி�" மPர கண�  - விளி�"  $�வ�.2.710 

 8ற�  ெதாட���_வி.எ..(ெதாட�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) உடேன 

ேபாத அைவேய $�வ�.2.711 

 பிற�  இன  எ�% ெப&ப. - Dற உய��ேதா� $�வ�.2.712 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) 8"�� கர�ப� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பD ெபா� 

$�வ�.2.713 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) என 

வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ேதா�றினா� - ஞால�ேதா� 

$�வ�.2.714 

 ெத+வ� ெப�மாE  ேசவ* ��"வி��� $�வ�.2.715 

 ைகைவ�� நி�றவைள� க)M4றா� - ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) 

$�வ�.2.716 

 ெவ� வ��� K� த*�த ேவேள நய�"  $�வ�.2.717 

 ப�வ� மா�பி4 பைண�8  - 8�வ�  $�வ�.2.718 

 ெச�தாமைர� க)M  மாேம�ைவ. சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) 

$�வ�.2.719 

 ப�தாக� ெகா�E _ெப.எ..(ெகா�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

பைண�ேதாE  - உ�தி(  $�வ�.2.720 

 உ+ய அ�� கா� ��"  உ7பதிைய $�வ�.2.721 



 ைநய ெவறி�" நைகநில�  - ெச+ய_"ைற.எ..(ெச+_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

$�வ�.2.722 

 பவள� �வ�வா(  பாதா  8ய�  $�வ�.2.723 

 கவள� களி4% எளிதி$ க)7 - "வைள� $�வ�.2.724 

 க�ெந7! க)களி�ப உ�ள  களி�ப� $�வ�.2.725 

 ப�ெந7� ேதாE  பைண�ப - ஒ�நி� $�வ�.2.726 

 சில 8க� ஓ� ஏJ  ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

அைட��_வி.எ..(அைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ேநாேல� $�வ�.2.727 

 அல 8 கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஏJ  ஆேட� - வல 8வன  $�வ�.2.728 

 ஏJ  ெசல_"ைற.எ..(ெச$_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) அயேர� எ  ேகாேவ 

நி�"ைட�கீB $�வ�.2.729 

 வாJ  தி� என�" வா+�"ேம - தாழி $�வ�.2.730 

 �ைட தJ� ேதாE  �ைல(  

தJவ_"ைற.எ..(தJவ_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.2.731 

 விைடதJ� தாமைர�ைக வ :ரா - கட க5ைய� $�வ�.2.732 

 ைகதJவி� ேகார�ைத� கா$ 

தJவி_வி.எ..(தJ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) நி�8லிைய $�வ�.2.733 

 ெம+தJவி� ெகா�ள_"ைற.எ..(ெகா�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) வி7வாேயா - 

ெமா+திைரKB $�வ�.2.734 

 ஞால மறி�க�  நாயக நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) 8க$வி$ $�வ�.2.735 

 கால உததி கல�க�  - சால $�வ�.2.736 

 வ��தா வைக வ��த_ெப.எ..(வ�-வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ஆழி 

ெபய� _ெப.எ..(ெபய�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.737 

 ெப��ேதவியா��"� ெபறலா  - தி��திய $�வ�.2.738 

 "�த  ஒசி�த��  ெகா4ற� தி��ேதாளா$ $�வ�.2.739 



 வ�த_ெப.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) விைட ஏJ மா+�த��  - 

���ற� $�வ�.2.740 

 ேகா இய மாத��ேக உ�ள  "ைற 

கிட�த_ெப.எ..(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.741 

 ஆவிேய மா� ஆக அNDேம - ஓவிய $�வ�.2.742 

 ேசர�_ெப.(ேசர�_ெப.) சிைலயி�  சீ5ேத 

ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ஒசிய $�வ�.2.743 

 மார� சிைலைய வண�காயா$ - ேசர�_ெப.(ேசர�_ெப.) 

த�_த4.D.(த�_த�.ஒ�.) $�வ�.2.744 

 ��5$_ெப.(��றி$_ெப.) பைன_ெப.(பைன_ெப.) த*�தா+ �&டா� இர� 

ஒ%�"  $�வ�.2.745 

 அ�றி$ பைன_ெப.(பைன_ெப.) த*த$ ஆகாேதா - க�றி $�வ�.2.746 

 மைல�"  ெசழிய� பைட� கடைல மா+�தா+ $�வ�.2.747 

 அைல�"  கட$_ெப.(கட$_ெப.) மா+�� அ�ளா+ - மைல�தவ� 

$�வ�.2.748 

 த!க� 8கB நிலைவ மா+�தா+ அ5மரபி$ $�வ�.2.749 

 தி!களி� ந) நில�_ெப.(நில�_ெப.) த:ராயா$ - ெபா!" ஒலி ந:�� 

$�வ�.2.750 

 ெத �ைன யாB த*�தா+ எ!க� ெசவி கவ�  $�வ�.2.751 

 எ �ைன யாB த*�தா$ எ�ெச+(  - ெச மணியி� $�வ�.2.752 

 ெசNேசாதி சி!கள�� மா4%வா+ ெச�க5� $�வ�.2.753 

 ெவNேசாதி க)டா$ வில�காயா$ - ெவNசம��� $�வ�.2.754 

 காதி விைட ப)7 காடவ� �� த*�தா+ $�வ�.2.755 

 வ :தி விைட த*ய ேவ)டேவா - யா�ெகா$ $�வ�.2.756 



 வ� ப$லவ  �ைக�த வா�_ெப.(வா�_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இ�% 

இ�த $�வ�.2.757 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ப$லவ  �ைகயா ேம பா7 - த�<! 

$�வ�.2.758 

 க��8. சிைல ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ேமா�  கJ�தி$ $�வ�.2.759 

 க��8 நா)_ெப.(நா)_ெப.) 8�" அJ�த� A�"  - 

ெந��8_ெப.(ெந��8_ெப.) உமிB $�வ�.2.760 

 அ�8� கJ ஏ4% மாறா� ெப�!ேகாப $�வ�.2.761 

 ெவ�8� ப7��_வி.எ..(ப7_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எ!க� ெம+ 

உ��"  - த�பா $�வ�.2.762 

 உட$_ெப.(உட$_ெப.) பிளேவாட ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேத5&7 ஊ�  

$�வ�.2.763 

 கட$_ெப.(கட$_ெப.) மகர ேபாசன  ஆ�"  - வி7_ஏவ.(வி7_வி.) Aதா$ 

$�வ�.2.764 

 அ�_D&.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ4.) கால த)ட  அக4றி (ல" அளி�தா+ 

$�வ�.2.765 

 இ�காம த)ட  எளி� அ�ேற - ைம�ேகால $�வ�.2.766 

 வ)ணா வள��த_ெப.எ..(வள�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) மகராலய 

மற�த_ெப.எ..(மற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.767 

 க)ணா அந!க� ேபா� காவாேய$ - ம)_ெப.(ம)_ெப.) உலகி$ 

$�வ�.2.768 

 எ�ப* ஆவா� இள _ெப.அ.(இள _ெப.) பி*யா� எ�% எ�% $�வ�.2.769 

 ைம�ப*(  க)ணா� வ��தினா� - இ�ப*ேய $�வ�.2.770 

 ைதயலா� ெபா� ேதாைக. சாயலா� ைக அகலா $�வ�.2.771 

 ைமயலா� ேப� அலரா+ ம�% ஏற - ைவய  $�வ�.2.772 



 ெப� "ைடயா ந:� ஏJ  பா� ஏJ  

ேபM _ெப.எ..(ேபM_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.2.773 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) "ைடயா� ேபா�தா� உலா. $�வ�.2.774 

 8ய$_ெப.(8ய$_ெப.) வ)ண�_ெப.(வ)ண�_ெப.) ெபா� ப�ம� ேபாதி$ 

8வன. $�வ�.3.001 

 ெசய$_ெதா.ெப.(ெச+_வி.+அ$_ெதா.ெப."றி.) வ)ண _ெப.(வ)ண _ெப.) 

கா&*ய ேசேயா� - உயி� அைன��  $�வ�.3.002 

 கா&7  பதி�ம5�  காசிப� ஏB 8ரவி_ெப.(8ரவி_ெப.) $�வ�.3.003 

 <&7  தனி ஆழி� ெபா� ேதேரா� - ஒ&* $�வ�.3.004 

 அற ஆழி ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) ேம$ ஊ��ேதா� அவனி $�வ�.3.005 

 8ற ஆழி �&ட� 8ர�ேதா� - மைறேயா4"� $�வ�.3.006 

 <வி� கிழ�திைய(  <மி� கிழ�திைய(  $�வ�.3.007 

 நாவி� பJ� அNசி ந$கிேனா�-வாவியி$ $�வ�.3.008 

 8�க �ைறயி$ பைக� 8லி(  8$வா(  $�வ�.3.009 

 ஒ�க ஒ�கால�� ஊ&*ேனா� - 8�கா$ $�வ�.3.010 

 மறா� இைற எ�% சர) 

அைட�த_ெப.எ..(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) வNச� $�வ�.3.011 

 8றா நிைற 8�க 8கேழா� - அறா ந:�� $�வ�.3.012 

 தர!க� கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஏJ  த�ெபயேர ஆக� $�வ�.3.013 

 �ர!க� பD_ெப.(பD_ெப.) நா*� ெதா&டC� - வர _ெப.(வர _ெப.) ெகா� 

$�வ�.3.014 

 Dர நதி த�ெபய� ஆக. D�தி $�வ�.3.015 

 வர_"ைற.எ..(வா_வி.+அ_"ற.எ.."றி.) நதி சாப�ைத மா+�ேதா� - தரணிப� 

$�வ�.3.016 



 ம$ல$_ெப.(ம$ல$_ெப.) மரைப ர"வி� மர8_ெப.(மர8_ெப.) எ�% 

$�வ�.3.017 

 ெசா$ல_"ைற.எ..(ெசா$_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) உல" 

அளி�த_ெப.எ..(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ெதா$ைலேயா� - 

ெச$லலா$ $�வ�.3.018 

 வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) இர�த வானவ��"� 

தானவ�த  ேபா� மாய $�வ�.3.019 

 இ�திரைன ஏ% ஆ�கி ஏறிேனா� - ���  $�வ�.3.020 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேதரா$ ஐ இர)7 ேத� ஓ&* உ ப� $�வ�.3.021 

 வ� ேதரா$ வா�_ெப.(வா�_ெப.) பைகைய மா+�ேதா� - ெபா�� 

$�வ�.3.022 

 சிைலயா$ வழிப7 ெத)_ெப.அ.(ெத)_ெப.அ.) திைரைய� ப)7 

$�வ�.3.023 

 மைலயா$ வழிபட ைவ�ேதா� - நிைலயாேம $�வ�.3.024 

 வா!" _ெப.எ..(வா!"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) தி��ெகா4ற 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஒ�றி� வா+வா+�ப� $�வ�.3.025 

 A!" 85ைச �ணி�தேகா� - வ :!"_ஏவ.(வ :!"_வி.) $�வ�.3.026 

 "டகட4". சா�8 "ணகடேல ஆ�"  $�வ�.3.027 

 வடகட4"  ெத�கட4" ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) - �7கிக $�வ�.3.028 

 கைர எறி�த ெபா�னி கட$_ெப.(கட$_ெப.) ஏJ  ேகா�ப $�வ�.3.029 

 வைர எறி�த ம�ன��" ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) - தைரயி� $�வ�.3.030 

 ெப�மகைள� த: ேவ&ட பி�ன�  ேசட� $�வ�.3.031 

 தி�மகைள� க$யாண  

ெச+ேதா�_வி.அ.ெப.(ெச+_வி.+�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ஒ�.) - பரநி�ப� 

$�வ�.3.032 



 க$ மைல மா�8  கட��_ெப.(கட��_ெப.) வட ேம�� $�வ�.3.033 

 ெபா� மைல மா�8  8லி_ெப.(8லி_ெப.) ெபாறி�ேதா� - ெசா$ மைலய 

$�வ�.3.034 

 ந$லவ� ெபா+ைக_ெப.(ெபா+ைக_ெப.) களவழி நா4ப��" $�வ�.3.035 

 வி$லவ� கா$ தைளைய வி&ட ேகா� - 8$லா�_ெப.(8$லா�_ெப.) 

$�வ�.3.036 

 ெதாJ 8 உைடய ஆக��� ெதா)G%  ஆ%  $�வ�.3.037 

 தJ 8 உைடய ச)ட �ரச)ட� - எJ பக$ $�வ�.3.038 

 ஈழ  எJC4%� காத�  

ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

எறி��_வி.எ..(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.039 

 ேவழ _ெப.(ேவழ _ெப.) திைறெகா)7 மீ)டேகா� - Kழி $�வ�.3.040 

 மத கய�தா$ ஈெரா�ப� Dர�  அ&*�� $�வ�.3.041 

 உதைகைய� த:�த உரேவா� - ��வான� $�வ�.3.042 

 க!ைக( ந�மைத(  ெகௗதமி(  காவி5(  $�வ�.3.043 

 ம!ைக(ட� ஆ7 மரபிேனா� - 

ெபா!கி_வி.எ..(ெபா!"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.044 

 அைலவ :D ேவைல அைன�தி�  ேபா+� ெத மீ� $�வ�.3.045 

 வைலவ :சி வா5ய ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) - ெகாைல 

யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) $�வ�.3.046 

 ப� ப�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பசி�ேப+ ப4ற ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பரணி $�வ�.3.047 

 ெகா�ப�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) களி4றா$ 

ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ேகா�-ஒ�8 ஒ�வ� 

$�வ�.3.048 



 பாட_"ைற.எ..(பா7_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) அ5ய பரணி பக7_ெப.(பக7_ெப.) 

ஒ�றி� $�வ�.3.049 

 3டல ச!கம��� ெகா)டேகா� - 

நா7 _ெப.எ..(நா7_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.050 

 கலக�  D!க�  கா+ கலி( மா4றி $�வ�.3.051 

 உலைக �� கா�த உரேவா� - பல�  $�வ�.3.052 

 தரணி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கவிைக த!க� கலி!க� $�வ�.3.053 

 பரணி 8ைன�த ப�தி - �ரணி$ $�வ�.3.054 

 8ர�தர� ேநமி ெபா�� மகில $�வ�.3.055 

 �ர�தர� வி�கிரம ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) - பர�தப� எ�% $�வ�.3.056 

 ஆய ெபய� ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

அகிலா)ட�  8ர�� $�வ�.3.057 

 ேசய ெப5ய_ெப.அ.(ெப5�_ெப.) தி��"ல�� - நாயக� $�வ�.3.058 

 சி4ற பல�  தி��ெப�  ேபர பல�  $�வ�.3.059 

 ம4%  பலபல ம)டப�  - 

D4றிய_ெப.எ..(D4%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.060 

 மாளிைக(  ப*ீைக(  மாட�  ேகா8ர�  $�வ�.3.061 

 Kளிைக(  எ�ெத��  ேதாரண�  - ஆEைடயா� $�வ�.3.062 

 ேகாயி$_ெப.(ேகாயி$_ெப.) தி��காம� ேகா&ட�  அ�ேகாயி$ 

$�வ�.3.063 

 வாயி$ தி�.D4% மாளிைக(  - Aய ெச  $�வ�.3.064 

 ெபா�னி$ "யி4றி� 8ற பி$ "% 8 

எறி��_வி.எ..(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.065 

 ��னி$ கட$_ெப.(கட$_ெப.) அகழி� �B"வி�த - ெச�னி� $�வ�.3.066 



 தி�மக� சீராச ராச� கதிேரா� $�வ�.3.067 

 ம�மக� ஆகி மறி��  - தி�ெந7மா$ $�வ�.3.068 

 ஆதி� பிறவி அைன�தி�  உ ப��"� $�வ�.3.069 

 பாதி� பைக த*�� பாதி�" - ேமதினியி$ $�வ�.3.070 

 ெச�தாமைரயா� தி�மா�பி$ வ :4% இ��க $�வ�.3.071 

 வ�தா�_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ம� வ ச மாேம� - 

��தி $�வ�.3.072 

 உ7�த திகி5� பதினா$ உல" _ெப.(உல"_ெப.+உ _சா5.) $�வ�.3.073 

 அ7�த வர_"ைற.எ..(வா_வி.+அ_"ற.எ.."றி.) ராச ராச� - அட$ திகி5� 

$�வ�.3.074 

 க)ண� கன களப� க)ட� கதிேரா�  $�வ�.3.075 

 த)_ெப.அ.(த)_ெப.அ.) எ� கவிைக. சனநாத� - எ)M  $�வ�.3.076 

 தவன "ல திலக� த�ெப�� ேதவி $�வ�.3.077 

 8வன �J�ைடய <ைவ - அவனியி$ $�வ�.3.078 

 எ)ெப� மாதிர��  ஏ%  உட� ஆைண� $�வ�.3.079 

 ெப)ெப�மா� அ�த�8ர� ெப�மா� - ம)_ெப.(ம)_ெப.) பரவ $�வ�.3.080 

 ஓைக விைள�"  உபய "ல ர�ன� $�வ�.3.081 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) உடேன �யி$ எJ�� - 

ஆகிய_ெப.எ..(அ"_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.082 

 ���த�� அன�த �ரD_ெப.(�ரD_ெப.) ஆ��ப� காவி5� $�வ�.3.083 

 த:��த�� அபிேடக  ெச+�_வி.எ..(ெச+_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

அ�ளி� - ேபா��தி கி5 $�வ�.3.084 

 ேமைல� "ரவ��"  வி)ணவ��"  ேவதிய��"  $�வ�.3.085 

 காைல�க கடவ கட� கழி�� - �ல� $�வ�.3.086 



 ெப� ேபரணி த  பிதா மக�_ெப.(மக�_ெப.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$�வ�.3.087 

 வ� ேபரணி எ�ன வா+�ப - நிர ப� $�வ�.3.088 

 பவள. சைடேயா� பணி�த ப*ேய $�வ�.3.089 

 தவள �5 8)டர  சா�தி� - "வைள� <!_ெப.அ.(< _ெப.அ.) $�வ�.3.090 

 கா�� ேகால  ஆ*யி$ கா)பா� மக�_ெப.(மக�_ெப.) காம� $�வ�.3.091 

 ேபா��ேகால  கா)பாேன ேபா$ க)7 - பா��திப�த  $�வ�.3.092 

 ெதா$ைல� தி�மர8�" எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) ெதாJ "லமா  

$�வ�.3.093 

 தி$ைல� தி�நடன  சி�தி�� - வ$லவ� $�வ�.3.094 

 Kழ. D�தி அைன��  

ெதா"��_வி.எ..(ெதா"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எ7�ப $�வ�.3.095 

 ேவழ� ெப�மாைன ேம$ெகா)7 - 

வாழி_விய!.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய!.வி.�."றி.) $�வ�.3.096 

 அரச வல 85_ெப(வல 85_ெப.) ஆ��ப வத�பி� $�வ�.3.097 

 �ரD_ெப.(�ரD_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ��% �ழ!க� - திைரயி� 

$�வ�.3.098 

 Dட�ெபா� கவ5 எழ� ெபா!க�� ெதா!க$ $�வ�.3.099 

 கட��_ெப.(கட��_ெப.) கவிைக கவி�ப� - 8டவியி� $�வ�.3.100 

 மீ&7  "ைற அ�ண� ேபா� க�தி வி)ணவ�ேகா� $�வ�.3.101 

 த:&7  ெகா*� 8லியா+. ேசவி�ப - வா�_ெப.(வா�_ெப.) தாைன� 

$�வ�.3.102 

 ெத�ன�  ேசரல�  சி!கள�  ெகா!கண�� $�வ�.3.103 

 ம�ன� மாளவ� மாகத�  - பி�ன�  $�வ�.3.104 



 கா�தார� காலி!க� ெகௗசல� உ�ளி&ட $�வ�.3.105 

 <�தா� நரபால� ��ேபாத - ேவ�த� $�வ�.3.106 

 ெபா�வாத <பால ேகாபால� எ��  $�வ�.3.107 
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ந!ைகமீ� $�வ�.3.216 

 க)ணா"  தாமைர(  ைகெதாJேத  எ மைற(  $�வ�.3.217 

 ப)ணா"  ெச�தாமைர பணி�ேதா  - வ)ண� $�வ�.3.218 

 ெதா*� தாமைர(  ெதாJதன நாபி� $�வ�.3.219 

 க*� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெதாJேவ  கா&U� - 

பி*��_வி.எ..(பி*_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எ�ன $�வ�.3.220 

 அ�தாமைர த�_த4.D.(த�_த�.ஒ�.) அ*� தாமைர�" அ�றி $�வ�.3.221 



 ைம�தாமைர�" எளிேதா ம4% எ�பா� - உ+�தா$ $�வ�.3.222 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப��_ெப.அ.(ெப� _ெப.அ.) தாதகி ேதா+ D� ைப 

ஓ&ட4" $�வ�.3.223 

 இ�ெப�N சாமைர(  எ�பா� - அ�வி $�வ�.3.224 

 அ�" எ+த ஒ&டா அயிராபத�தி� $�வ�.3.225 

 இ�க�ன சாமைர(  எ�பா� - ெத�வ��� $�வ�.3.226 

 த!களி� மா% ஆ* உ�ள  த7மாறி� $�வ�.3.227 

 தி!க�_ெப.(தி!க�_ெப.) Qதலா� ெத�மரH  - அ!" அவ5$ $�வ�.3.228 

 ேபைத� "ழா�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) சில பழ  

$�வ�.3.229 

 காத$_ெப.(காத$_ெப.) "ழா�ேதா� த  ைகயைடயா� - மீ� $�வ�.3.230 

 பிற��_வி.எ..(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அணிய 

கி�ைள_ெப.(கி�ைள_ெப.) ெபறா� தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) ெகா!ைக 

$�வ�.3.231 

 மற��_வி.எ..(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அணிய ெசSவி மடமா� - 

8ற _ெப.(8ற _ெப.) தணிய� $�வ�.3.232 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ெதாடா மNைஞ_ெப.(மNைஞ_ெப.) ேதா4ற�தா$ 

D4ற�தா��" $�வ�.3.233 

 ஓைக விைள�"  ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க� 8_ெப.(க� 8_ெப.) - பாைக� 

$�வ�.3.234 

 ெதாைட ேபாய �$ைல� ெதாைடயேல ேபால $�வ�.3.235 

 இைட ேபாய Aய எயி4றா� - உைடேயா� $�வ�.3.236 

 ெசறி��_வி.எ..(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) விடாத தி�� ேதா4ற 

�4%  $�வ�.3.237 



 அறி��_வி.எ..(அ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

பிற�த_ெப.எ..(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) அறிேவா - 

ெநறி�த_ெப.அ.(ெநறி_ெப.) "ழ$_ெப.("ழ$_ெப.) $�வ�.3.238 

 எ பாைவ எ  ெகா$லி� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) என� பா7  $�வ�.3.239 

 அ பாைவ பா7  ப* அறிவா� - உ ப� $�வ�.3.240 

 ெவ�வ� கைரைய மி" _ெப.எ..(மி"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

ெபா�னி அ�றி� $�வ�.3.241 

 ப�வ�� ேவ% ப*யா� - உ�வ� $�வ�.3.242 

 "ைறவைன எ�% எJ�  ேகால�� ஞால�� $�வ�.3.243 

 இைறவைன அ$லா$ எJதா� - இைறவ� $�வ�.3.244 

 �ழ!"_ஏவ.(�ழ!"_வி.) ஏB கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

ெகா7�த_ெப.எ..(ெகா7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ��� ஏJ  

அ$லா$ $�வ�.3.245 

 கழ!" ஏJ  ஆட� க�தா� - வழ!கிய $�வ�.3.246 

 �4றி$ எ7��� ெகாழி�� �J ��தா$ $�வ�.3.247 

 சி4றி$ இைழ�கி�ற ெசSவி�க) - 

D4% _ெப.எ..(D4%_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.248 

 பனி ந:!க� ேதா�% _ெப.எ..(ேதா�%_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

பகலவ�ேபா$ ைவய  $�வ�.3.249 

 �னி ந:!க� ேதா�றிய_ெப.எ..(ேதா�%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

ேதா�ற$ - �னி(  $�வ�.3.250 

 ெபாைற வி&7 எயி$ வி&7� ெபா+ைக_ெப.(ெபா+ைக_ெப.) கவி�". 

$�வ�.3.251 

 சிைற வி&ட ேசாேள��ர சி!க _ெப.(சி!க _ெப.) - நைற வி&ட $�வ�.3.252 

 அ�தாம. ெச!கJந:� மா�ப� அழகிய_ெப.அ.(அழ"_ெப.) $�வ�.3.253 



 ெச�தாமைர� க) தி�ெந7மா$ - வ�தாைன $�வ�.3.254 

 ஓைகய� ஆகி உல�பி$ பலேகா*� $�வ�.3.255 

 ேதாைகய� ஓட� ெதாட���_வி.எ..(ெதாட�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ஓ*� - தாக  $�வ�.3.256 

 தணிய� தணிய� தம�  பிற�  $�வ�.3.257 

 பணிய� பணிய� பணி�தா� - மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மா�பி$_ெப.(மா�8_ெப.+இ$_இட.ேவ.) $�வ�.3.258 

 ஆர  தா�_த4.D.(தா�_த4.D.) க)டா� அயிராபத  ெதாJதா� 

$�வ�.3.259 

 ேகார  ெத5ய�  " பி&டா� - வ :ர�_ெப.(வ :ர�_ெப.) $�வ�.3.260 

 படாைக� ெப�  8லி(  பா���_வி.எ..(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ஒழி�தா� அ)ட $�வ�.3.261 

 கடாக�� அதி� �ரD  க)டா� - அடாதன�  $�வ�.3.262 

 ெசா$லி_வி.எ..(ெசா$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) அறியா� ஒழி�தா� 

D��8 நா)_ெப.(நா)_ெப.) $�வ�.3.263 

 வி$லி அறியா� வி&டேத - ந$லா� KB $�வ�.3.264 

 ம4%  ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) வல 85_ெப(வல 85_ெப.) 

ஆயிர _ெப.(ஆயிர _ெப.) $�வ�.3.265 

 D4% _ெப.எ..(D4%_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) சலNசல  ேபா$ 

ேதா�%வா� - க4%ட� $�வ�.3.266 

 அ�ன நட�க நட�தா� அ�!கி�ைள $�வ�.3.267 

 பி�ன� உட�ேபச� ேபசினா� - இ�னிைச யாB $�வ�.3.268 

 பாட_"ைற.எ..(பா7_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) அத� உடேன 

பா*னா�_வி.�.(பா7_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ைப�ேதாைக 

$�வ�.3.269 



 ஆட அத� உடேன ஆ*னா� - 3*ய $�வ�.3.270 

 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மா� 

ேநா�க_"ைற.எ..(ேநா�"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) ேநா�கினா� 

நா)_ெப.(நா)_ெப.) நிர பி $�வ�.3.271 

 �$ைல_ெப.(�$ைல_ெப.) �கிB�க நைக �கிB�தா� - 

ெகா$H _ெப.எ..(ெகா$_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.272 

 மழ களி4றி� ேகா7 எJ.சி எ�%  அரவி� $�வ�.3.273 

 "ழவி_ெப.("ழவி_ெப.) எயி%_ெப.(எயி%_ெப.) எJ.சி எ�%  - பழகி 

$�வ�.3.274 

 எறி( �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) எJ.சி எ�%  உலக _ெப.(உலக _ெப.) 

$�வ�.3.275 

 அறிய �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) எJ.சி அ�ன  - ெசறி(  $�வ�.3.276 

 வைர ஏழி$ உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) வயிர�  

வா!" _ெப.எ..(வா!"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.277 

 திைர ஏழி� ��தி� திரE  - தைர ஏழி� $�வ�.3.278 

 ெபா��  பில� ஏழி$ ேபாகா இ�� 

ேபாக_"ைற.எ..(ேபா�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.3.279 

 மி��  D*ைக ெவயி� மணி(  - பி��  $�வ�.3.280 

 ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) ஏழி$ ேபா�  8ைனய� 8ைனவா&" 

$�வ�.3.281 

 எழி$_ெப.(எழி$_ெப.) ஏ%  நாைளேய எ�னா� - 

கழிய_"ைற.எ..(கழி_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.3.282 

 உழ�ேபா  இனி எ�% உட$_ெப.(உட$_ெப.) உ�E ேபாBேத $�வ�.3.283 

 எழ� ேபாக_"ைற.எ..(ேபா�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) எ)M  இைடயா� - 

மைழ��� $�வ�.3.284 

 8ைடேபா+ அளக  ெபா��"வத� ��ேன $�வ�.3.285 



 கைடேபா+ உல" அள�"  க)ணா� - உைடயத� $�வ�.3.286 

 ேச5. சி%ேசா%  சி4றிH  ேபா+. சி$லணி ேபா+� $�வ�.3.287 

 ேப5$ ெப�Nேசா4%� ேபரணியா� - ஓைரயி$ $�வ�.3.288 

 த�_த4.D.(த�_த�.ஒ�.) ஆய நி4ப� தனிநாயக� 

ெகா7�த_ெப.எ..(ெகா7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.289 

 மி� ஆய _ெப.(ஆய _ெப.) ேசவி�ப வ :4றி��பா� - ெம�மல� $�வ�.3.290 

 ேமய சி%�$ைல� ப�த� விட எ7�"  $�வ�.3.291 

 பாய_"ைற.எ..(பா+_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) ப� ��தி� ப�தரா� - நாயக 

$�வ�.3.292 

 உ.சியி� ெகா)ைட_ெப.(ெகா)ைட_ெப.) �*�பி� உல" உைடேயா� 

$�வ�.3.293 

 �.சியி� K&7 �*�" உ5யா� - நி.ச�  $�வ�.3.294 

 ந$Hயி�� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) �ைண 

ெபற_"ைற.எ..(ெப%_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) நாயக� $�வ�.3.295 

 ெகா$லியி� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ெகாள இ��பா� - 

ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) இய$_ெப.(இய$_ெப.) $�வ�.3.296 

 பா!கி�" ந _பதி.ெப.(ந _பதி.ெப.) ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) வி�ைத� 

பD!_ெப.அ.(பDைம_ெப.) கிளிைய $�வ�.3.297 

 வா!கி� தர�ேபா+ வண!" எ�பா� - ஆ!" ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

$�வ�.3.298 

 மாயமா� ேவ)ட மறாதாைன வா�மதியி� $�வ�.3.299 

 ேமயமா� ேவ)*_வி.எ..(ேவ)7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) 

விட�ெப%வா� - ேசயெவ�ளி $�வ�.3.300 

 ெத�பா$ இல!ைக வாB ெத+வ மணி_ெப.(மணி_ெப.) பணி�ப�ீ $�வ�.3.301 

 எ�பாைவ <ண இனி� எ�பா� - அ�பா$ $�வ�.3.302 



 உயி���ைண� பா!கி_ெப.(பா!கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேநா�8_ெப.(ேநா�8_ெப.) உண��த $�வ�.3.303 

 எயி$ 8ற�� எ$லா�  Kழ_"ைற.எ..(KB_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) - அயி$ 

பைட $�வ�.3.304 

 வ :ரைன எ+த விய�காவி$ 

ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எ+தி $�வ�.3.305 

 மாரைன ேநா�கி_வி.எ..(ேநா�"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) வழிபட - 

மார� $�வ�.3.306 

 ப*யி$ கட��_ெப.(கட��_ெப.) பைண 

�ழ!க_"ைற.எ..(�ழ!"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) ெவ�றி� $�வ�.3.307 

 ெகா*யி� மகர  "�ற - ெந*ய $�வ�.3.308 

 அலகி$ அேசாக நிழ4ற_"ைற.எ..(நிழ4%_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

அைடய_"ைற.எ..(அைட_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.3.309 

 உலகி� ம�கர  ஊத� - கலகி�� $�வ�.3.310 

 அல!க$ அடவி� "யி$_ெப.("யி$_ெப.) "ல _ெப.("ல _ெப.) ஆ��ப 

$�வ�.3.311 

 வில!க� மலய� கா$ வ :ச� - 

கல��_வி.எ..(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எJ  $�வ�.3.312 

 ஆவி அகிெலா7 ந:ேரா7 அர மகளி�_ெப.) $�வ�.3.313 

 Aவிய த)_ெப.அ.(த)_ெப.அ.) ந% _ெப.அ.(ந% _ெப.அ.) D)ண�  - 

காவி$ $�வ�.3.314 

 விடவிட வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) உயி� மீ� அ7��� 

ேபான_ெப.எ..(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.315 

 வ*�  பழ ப*ேய வா+�ப� - ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) இைட $�வ�.3.316 



 எ)ணிய_ெப.எ..(எ)M_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

எ)ண_"ைற.எ..(எ)M_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) �*�ப 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ+�  $�வ�.3.317 

 8)ணிய  ேபால� ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) 8"�தா� - அ)ண$ 

$�வ�.3.318 

 சர  ேபாH  க)ணி தன�" அன!க� 

த�த_ெப.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.319 

 வர ேபா$ வள ம%கி$ வ�தா�_வி.�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) - 

வ�  ேபாதி$ $�வ�.3.320 

 ஏ�% மதன� இய  இய பேவ அனக� $�வ�.3.321 

 ��% �ரD_ெப.(�ரD_ெப.) �ழ!கின - ேதா�றாத $�வ�.3.322 

 வா5� களி% �ழ!கேவ மானத� $�வ�.3.323 

 �5� களி% �ழ!கிய� - ேவ5� தா�_ெப.(தா�_ெப.) $�வ�.3.324 

 க4"  அேசாக நிழ4றேவ பா� கவி�� $�வ�.3.325 

 நி4" _ெப.எ..(நி$_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

கவிைக நிழ4றிய� - �� 

ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.326 

 ம4ைற அலகி� ம�கர  ஊதேவ $�வ�.3.327 

 ஒ4ைற வல 85_ெப(வல 85_ெப.) ஊதிய� - �4றாத $�வ�.3.328 

 ெசா$ "தைல� ேகா"ல!க� ஆ��கேவ ேசாேளச� $�வ�.3.329 

 அ4க மணி� காகள!க� ஆ��தன - ெத4" 

எJ�த_ெப.எ..(எJ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.330 

 ம$ல� மலய� கா$ வ :சேவ மானத� $�வ�.3.331 

 ெம$_ெப.அ.(ெம$_ெப.அ.) எ� கவ5�கா$ வ :சிய� - ெம$லியH  

$�வ�.3.332 



 காம� ெப�ேநா�8 ைகவ�த� எ�% எதிேர $�வ�.3.333 

 ேகா ைம�த�_ெப.(ைம�த�_ெப.) ேவழ _ெப.(ேவழ _ெப.) "%கினா� - 

ேகாமக�  $�வ�.3.334 

 ம$" _ெப.எ..(ம$"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) உவைக� கHழி 

வர_"ைற.எ..(வா_வி.+அ_"ற.எ.."றி.) வர� $�வ�.3.335 

 பி$"  அத�ைவ� ெப� பர�8 - அ$"H  $�வ�.3.336 

 ெகா!ைக� 8�வர�� ேதாE  "ைற 

நிர ப_"ைற.எ..(நிர 8_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.3.337 

 ம!ைக� ப�வ�ைத_ெப.(ப�வ _ெப.+அ��_சா5.+ஐ_ெச.ேவ.) வா!கினா� - 

ம!ைக_ெப.(ம!ைக_ெப.) $�வ�.3.338 

 தி��ெகா�E மா�ப4"� காமேவ� ெசSேவ $�வ�.3.339 

 ெவ�� ெகா�E _ெப.எ..(ெகா�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) ெசSவி 

விைள�தா� - ெப��க $�வ�.3.340 

 ஒ�வ� ஒ�வ��" உ�கி உ�கி $�வ�.3.341 

 இ�வ�  ஈ7 அழிய_"ைற.எ..(அழி_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

ேநா�கி_வி.எ..(ேநா�"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) - வ�காம� 

$�வ�.3.342 

 ெசNசாய$ வ$லிைய(  ெச�தாமைர� தட!க) $�வ�.3.343 

 மNசாய ேகால மணாளைன(  - அNசாேத $�வ�.3.344 

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

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) க� பி$_ெப.(க� 8_ெப.+இ$_இட.ேவ.) D� பி$ 

ேகா�� $�வ�.3.345 

 எ+(  தரேம என� ேபானா� - ைதய$_ெப.(ைதய$_ெப.) $�வ�.3.346 

 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) தரள  இ�நிைர 

ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ஒ�பி� $�வ�.3.347 

 தி��தி அைனய எயி4றா� - க��தி� $�வ�.3.348 



 நிைலயி$ சிற�த_ெப.எ..(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) நிக5லா ேம� 

$�வ�.3.349 

 மைலயி$ பிற�த_ெப.எ..(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) வயிர  - 

அைலயி$ $�வ�.3.350 

 பழ�க. சலNசல  பா$ கடேல ேபால $�வ�.3.351 

 �ழ�க� க� உயி��த ��த _ெப.(��த _ெப.) - ெதாழ� த"  $�வ�.3.352 

 ��ைன உலக �J�  த�  உரக $�வ�.3.353 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) அபிேடக மாணி�க  - ��னவ� $�வ�.3.354 

 பா$ கட$_ெப.(கட$_ெப.) ந:!"_ஏவ.(ந:!"_வி.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) ந:!கி� 

பழ ப*ேய $�வ�.3.355 

 நா4கட$ நாயகைன ந)Mவா� - ேம$ கவின $�வ�.3.356 

 ப)7 கட$_ெப.(கட$_ெப.) கைட��  பா� எ7��  வி$ இ%��  

$�வ�.3.357 

 ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) �ைணவிய�  

3Dவா� - 8)ட5க�� $�வ�.3.358 

 ஆ7  ெபாJதி�  அ�ன� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அயி��ப� $�வ�.3.359 

 பா7 மழைல� ப5 8ர�தா� - ந:*ய_ெப.எ..(ந:7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

$�வ�.3.360 

 ADக� ெவ�ெள�% Aயன ேசயன $�வ�.3.361 

 ேகாசிக  ஆ�"  "ற!கினா� - 3சி� $�வ�.3.362 

 பணி(  அரD� பணி. D*ைகேய ேகா�� $�வ�.3.363 

 அணி(  அைர� ப&*ைகயா� - �ணி(!கா$ $�வ�.3.364 

 அ4%)7 இல� எ��  அ ம�!"$ இ�% எம�"� $�வ�.3.365 

 ப4%)7 எ�  உதர ப�தன�தா� - ெகா4றவ� $�வ�.3.366 



 ச!க நிதி ��த� தாம�தா� ப�ம நிதி $�வ�.3.367 

 �!க நவர�ன� ேதா�வைளயா� - 8!க  $�வ�.3.368 

 ெதா7�" மலேரா� Dற��" உற�_ெப.(உற�_ெப.) $�வ�.3.369 

 ெகா7�" மகர� "ைழயா� - அ7��� $�வ�.3.370 

 பணி த��_வி.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அலகி$ பரா� எ7��. 

சி�தா $�வ�.3.371 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) த�த_ெப.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

Kளாமணியா� - அணிேய $�வ�.3.372 

 பரவி_வி.எ..(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) விறலிய�  பாண�  

த4KB�� $�வ�.3.373 

 இரவி 8கா� பா7  எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) - 

வர_"ைற.எ..(வா_வி.+அ_"ற.எ.."றி.) வர� $�வ�.3.374 

 ெகா!ைக�"  ேதா�_இைண�" _ஆ4றா� ெகா*ம�!"$ $�வ�.3.375 

 ந!ைக�" வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) நாயகிேய - க!ைக� $�வ�.3.376 

 �ைறவ�_ெப.(�ைறவ�_ெப.) ெபாைறய� தமிB 

நாட�_"றி.வி.�.(நா7_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ேசாணா&7 $�வ�.3.377 

 இைறவ� தி��பவனி எ�றா� - பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) QதH  $�வ�.3.378 

 ேவனி4" அணிய "யி$_ெப.("யி$_ெப.) ேபா�%  வ :Bதாைர $�வ�.3.379 

 வானி4" அணிய மயி$_ெப.(மயி$_ெப.) ேபா�%  - தாேன $�வ�.3.380 

 வரேவ நிைன( மன� களியா$ இ4ைற $�வ�.3.381 

 இரேவ நம�"_பதி.ெப.(ந _த�.ப�.+�"_ெகா.ேவ.) இைடP% எ�றா� - 

இரவி$ $�வ�.3.382 

 ெசயி�� கர!க�_ெப.(கர!க�_ெப.) ேவ)டா *��"ல�� ெவ+ேயா� 

$�வ�.3.383 



 ெவயி$_ெப.(ெவயி$_ெப.) கர!க�_ெப.(கர!க�_ெப.) ஊடாட ேவ)7  - 

உயி�� ெகாைலKB $�வ�.3.384 

 ெத�மலய� ெத�றைல ஓ&*� 8லி_ெப.(8லி_ெப.) 

இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.385 

 ெபா�மைலய வாடா+ 8"� எ��  - ��மைல(  $�வ�.3.386 

 கா�� கட$_ெப.(கட$_ெப.) வா+ அட!க நாயக� க) 

வள��த_ெப.எ..(வள�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.387 

 பா$ கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

வாரா+_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ+_��.ஒ�.) 

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

பர��_வி.எ..(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.388 

 கா� பா7  8�வா+� க7� ெப+�_வி.எ..(ெப+_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

அ�� இைறவ� $�வ�.3.389 

 ேப� பா7  8�வாயி$ ெப+க_விய!.வி.�.(ெப+_வி.+க_விய!.வி.�."றி.) 

எ��  - ஈ�"ர$ $�வ�.3.390 

 அ�றி4" ஒழிய_"ைற.எ..(ஒழி_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) மக�றி4ேக யா�"  

இ  $�வ�.3.391 

 ��5$_ெப.(��றி$_ெப.) பைன(  என ெமாழி(  - இ�% இரைவ 

$�வ�.3.392 

 ஊழி� "யி$_ெப.("யி$_ெப.) கா+�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 8ல5 3விய 

$�வ�.3.393 

 ேகாழி�ேக ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெகாU� எ��  - 

வாழிய_விய!.வி.�.(வாB_வி.+இய_விய!.வி.�."றி.) $�வ�.3.394 

 ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) எJ.சி பவனி எJ.சி த�  $�வ�.3.395 

 ெவ�ளி எJ.சி என விள 8  - ந�ளி�� $�வ�.3.396 

 க!"$ கட4" எ$ைல_ெப.(எ$ைல_ெப.) இSவா% க)7 

வ�த_ெப.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.397 



 ம!ைக� ப�வ�� வா�_ெப.(வா�_ெப.) QதH  - ெபா!" ஒலிந:� 

$�வ�.3.398 

 ைவயக _ெப.(ைவயக _ெப.) காவல4"� ெப+( மல� மைழ�"� 

$�வ�.3.399 

 ெகா+ெபாழி$ ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

"%கினா� - ெச+ய_"ைற.எ..(ெச+_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.3.400 

 ெகா7!"ைழ மி�ன� "யி$_ெப.("யி$_ெப.) ெகாJத� ேகாத $�வ�.3.401 

 வி7!"ைழ ேதமாவி� மி�ன - ெந7!"ைழ $�வ�.3.402 

 வ$லி� ெகா*( �%வலி�ப வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

எதி� $�வ�.3.403 

 �$ைல� ெகா*( �%வலி�ப - ெம$லிய$ $�வ�.3.404 

 பா�தE  ேதா4"  பக&7 அ$"$ ைக மலர� $�வ�.3.405 

 கா�தE நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எதி� ைக மலர� - 

ேபா�தா� $�வ�.3.406 

 பர� மர�பாைவ ெகா�ள� பய�த_ெப.எ..(பய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

$�வ�.3.407 

 "ர� மர�பாைவ ெகா�ள� - 85"ழ$ $�வ�.3.408 

 ேசாைலயி� மா�மத  KBவர ஏB இைல� $�வ�.3.409 

 பாைலயி� மா�மத  பா5�ப. - ேசைலயி� $�வ�.3.410 

 வா!" _ெப.எ..(வா!"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 8�ம� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) Qத$_ெப.(Qத$_ெப.) ெகா�8ளி�ப� $�வ�.3.411 

 ேகா!"_ெப.(ேகா!"_ெப.) ம� எதி� ெகா�8ளி�ப - ஆ!"� $�வ�.3.412 

 தி�அND ேகால�தா� ெசSவியா$ எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) 

$�வ�.3.413 



 ப�வ _ெப.(ப�வ _ெப.) ெச+ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) பய�ப� - 

ெப�வNசி $�வ�.3.414 

 ெகா+தன ெகா+தன யா�  பல3%  $�வ�.3.415 

 ெச+தன� ெச+தன� பி�ெச$ல� - ெகா+யாத $�வ�.3.416 

 ெகா�மல� ஆய _ெப.(ஆய _ெப.) ெபாழிய� ெபாழி$_ெப.(ெபாழி$_ெப.) 

ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.417 

 ெம�மல� ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ெவளி�ப&டா� - ம�ன�  $�வ�.3.418 

 எ�ேபாதி$ ேபா�  ஒ�ேபாதி$ ஏ�திைழ $�வ�.3.419 

 ைக�ேபாதி$ ெப+தன க)7 அ�ளா - அ�ேபாேத $�வ�.3.420 

 ெச!ைக தடவ��  சீற* த:)*(  $�வ�.3.421 

 ெகா!ைக Dண!" எறி��_வி.எ..(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ெகா�8ளி��  - ம!ைக_ெப.(ம!ைக_ெப.) $�வ�.3.422 

 ப5சி$ உ�வ  

பய�தன_வி.�.(பய_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) எ�% 

$�வ�.3.423 

 "5சி$ எதி�கவ��� 

ெகா)டா�_வி.�.(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ�.) - ெத5� அ5ய 

$�வ�.3.424 

 AD  �கிH  ெதா*(  க*தட KB $�வ�.3.425 

 காD  பலகா$ கவ��தத4"� - 3சி $�வ�.3.426 

 இல" _ெப.எ..(இல"_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) Dட��*(  

யாைன(  ஈேரB $�வ�.3.427 

 உல" _ெப.(உல"_ெப.+உ _சா5.) ெகா7�பாேன ஒ�ப� - பலகா$ 

$�வ�.3.428 

 ெகாடாத தி�ேநா�க �4%  ெகா7�� $�வ�.3.429 



 விடா� களி% அகல வி&டா� - அடாதா�பா$ $�வ�.3.430 

 ஈ� அ*யா$ � உல" _ெப.(உல"_ெப.+உ _சா5.) ெகா)டாைன எ�பிற�8  

$�வ�.3.431 

 ஓ� அ*( ந:!காதா� ஓ� அண!" - சீ� உைடய $�வ�.3.432 

 மா�  கைல(  வளர_"ைற.எ..(வள�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) உட� 

வள���_வி.எ..(வள�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.433 

 தா� மதிய  என� த"வா� - பா$ 

நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.434 

 அனH  "ைழ மகர மNச� 8ைடேபா+� $�வ�.3.435 

 கனH  கய$ அைனய க)ணா� - மினலா$ $�வ�.3.436 

 இ�� உைடய ேம$ நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எறி 

D*ைக� பா�8. $�வ�.3.437 

 D�� உைடய வ :!கிய ேதாளா� - அ�ேளா7  $�வ�.3.438 

 த 8ற  KBேபாக� தாயேர வ :�கிய $�வ�.3.439 

 வ 8 அற வ :!"  வன �ைலயா� - ைப ெபானி� $�வ�.3.440 

 ப) நிற� காNசி(  க&*ய ப&*ைக(  $�வ�.3.441 

 க) இற� ேபாய க*தட�தா� - த)_ெப.அ.(த)_ெப.அ.) 

ந% _ெப.அ.(ந% _ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) $�வ�.3.442 

 மி�மணி ேமாலியா� வ :தி வரேவ4%� $�வ�.3.443 

 த�மணி மாளிைக� தாBவைரயி$ - ெபா� உ�வி$ $�வ�.3.444 

 ைத��� �கி� மரகத�  தாறாக $�வ�.3.445 

 ைவ��� க�க வன  ெச+�_வி.எ..(ெச+_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - 

��தி� $�வ�.3.446 

 ெபால� ேதாரண நிைர��� ெபா� அ7�த ேமக $�வ�.3.447 



 தல  ேதா+ விசால தல�� - மல��த_ெப.அ.(மல��த_ெப.அ.) 

<!_ெப.அ.(< _ெப.அ.) $�வ�.3.448 

 க4ப த� நிைர� க4பலைத 

பட���_வி.எ..(பட�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.449 

 ெபா4ப மிைச அய7�த < ப�த� - நி4ப� $�வ�.3.450 

 8க�_ெப.(8க�_ெப.) அ4ற ர�ன விதானேம$ ேபா�கி $�வ�.3.451 

 நைக வ.ர மாைலேய நா4றி� - பக$விள!கா $�வ�.3.452 

 ைமவிள�" ைவயாேத மாணி�க வ��கேம $�வ�.3.453 

 எSவிள�"  ஆக எதி� எ7�� - ெநாSவிய $�வ�.3.454 

 <ந%N D)ண� ெபா* அட!க வ :சிய $�வ�.3.455 

 நான ந%ந:� நளி நளி��ப - ேம$ நிைலயி$ $�வ�.3.456 

 க!ைகயி� ந:� �க�ேதா காவி5யி� ந:� ெகாண��ேதா $�வ�.3.457 

 ெகா!ைகயி� இைண ந:�� "ட 

நிைர��_வி.எ..(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - எ!"  $�வ�.3.458 

 அD 8 ெபால�ெகா*யா$ அSெவ$ைல உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) 

$�வ�.3.459 

 விD 8 தவிர வில�கி� - பD ெபா� யாB $�வ�.3.460 

 �&ட �ய�ற_ெப.எ..(�ய$_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) விறலிய� 

�� இ��ப $�வ�.3.461 

 இ&ட தவிசி� மிைச இ��� - ப&*ன  KB $�வ�.3.462 

 ெபா�னி�"  ேகாதாவி5�"  ெபா�ைந�"  $�வ�.3.463 

 க�னி�"  க!ைக�"  காவலைன. ெச�னிைய� $�வ�.3.464 

 தாைன� ெப�மாைன ந$ல_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) சேகாட  

ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.465 



 யாைன� ெப�மாைன ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) எ7�பா� - ேமனா� $�வ�.3.466 

 உக�த பி*(டேன ஓ� எ) பி*(  $�வ�.3.467 

 திக�த களி% எ&7  ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - 

�க��_வி.எ..(�க_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.468 

 �ற�"  கட$_ெப.(கட$_ெப.) �த$ ஏJ  ெசா5ய. $�வ�.3.469 

 சிற�"  அபிேடக  ெச+�_வி.எ..(ெச+_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - 

விற�"  $�வ�.3.470 

 உயி� காவ$_ெப.(காவ$_ெப.) ேம4ெகா)7 உலைக வல  

ெச+( _ெப.எ..(ெச+_விஉ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.471 

 அயிராபத மத யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) - உய�  $�வ�.3.472 

 கடநாக  எ&7  கடநாக  எ&7  $�வ�.3.473 

 படநாக  எ&7  பர  த:��� - உடனாக� $�வ�.3.474 

 ெத�ன� வல 85(  ேசரல� சாமைர(  $�வ�.3.475 

 க�னாவத!கிசமா� ைக�ெகா)7 - பி�னவ� $�வ�.3.476 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அைக ெமௗலி இர)7 _ெப.(இர)7_ெப.+உ _சா5.) 

இ�ேகா&7� $�வ�.3.477 

 ேகாளைகயா� ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

ேகா�களி% மாளிைக $�வ�.3.478 

 தா�")ட வாயி$க�_ெப.(வாயி$_ெப.+க�_ப�."றி.) ேதா%  தனி A!கி� 

$�வ�.3.479 

 A�")ட க)ைட ெதாட� உடேன வ :�")7 அ!" $�வ�.3.480 

 ஆராத நாைள�"  ேபாத� கிட��_வி.எ..(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ஆ��ப� $�வ�.3.481 

 தாராக� ெகா)ட_ெப.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) மதாசல ந:� - 

வாரா $�வ�.3.482 



 நதி�" மைல�"  அடவி�" நாE  $�வ�.3.483 

 "தி�" மத.Dவ7 ேகா�� - மதி�"  $�வ�.3.484 

 பி* விடா� காத$_ெப.(காத$_ெப.) ெப�!களி%  க�%  $�வ�.3.485 

 அ*விடா� அSவா% அைடய� - ப*விடா� $�வ�.3.486 

 ஈ&7  ெப�வா5 ஏB எ�பா� எ&7 எ�ன� $�வ�.3.487 

 3&7 _ெப.எ..(3&7_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) ெப�!கட�� 

ெதா$யாைன - நா&*$ $�வ�.3.488 

 பணிெகா)ட <த  பைடநா�"  ப4ற� $�வ�.3.489 

 பணிெகா)ட ெபௗவ _ெப.(ெபௗவ _ெப.) பர�க� - பணிெகா)ட 

$�வ�.3.490 

 கா� �4%  ேப5 இ* வ :B�ப� க�5ய� $�வ�.3.491 

 ஊ� �4%  ெச4ற� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 34ற  - ேசர� $�வ�.3.492 

 கன�"ம� ஈக� கள ெதா%  ைக�ெகா)7 $�வ�.3.493 

 இன�"  அரDவா எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) - தன�"� $�வ�.3.494 

 �ணி�"  கைழ� க� 8_ெப.(க� 8_ெப.) ெந$H  Dம�க� $�வ�.3.495 

 பணி�"  கட��_ெப.(கட��_ெப.) பக7_ெப.(பக7_ெப.) - தணி�8 அ5ய 

$�வ�.3.496 

 <க!ைக தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேதாய. ெச!ைக 8ய$வானி� $�வ�.3.497 

 மாக!ைக ேதாய� ேபா+ மாேம� - நாக!ைக� $�வ�.3.498 

 ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) தனி� த!க� 

ேகா�ேவ!ைக வ :4% இ��ப� $�வ�.3.499 

 க)7 களி�"  களியாைன - வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) அல ப $�வ�.3.500 



 நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) "தி�" மத�தி$ நில 

ெநகிB��_வி.எ..(ெநகிB_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

எ�_D&.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ4.) $�வ�.3.501 

 "�%  ஒழி��� "ளி�ப �� - 

ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அJ�தி� $�வ�.3.502 

 ப)7 ெவளியி� மகத�ைத� பா� அ*யா$ $�வ�.3.503 

 ெச)7 ெவளிக)ட ெச!கமா - 

க)ட_ெப.எ..(கா)_வி.+)&_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.504 

 மதிேல அகழாக வா!கி அகேழ $�வ�.3.505 

 மதிலா எழாநி4க ைவ��� - 8�மல�ெச+ $�வ�.3.506 

 வாவிைய. ெச+"�ற  ஆ�கிய. ெச+"�ைற $�வ�.3.507 

 வாவியதாக எனவ"��� - தா�மா� $�வ�.3.508 

 ெவ�ளிைட ேகாநக� ஆ�கி அ�ேகா நக� $�வ�.3.509 

 ெவ�ளிைடயாக உட� விதி��� - ெத�ளி� $�வ�.3.510 

 8ர�பா� இர�பாரா+� ேபாக_"ைற.எ..(ேபா�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) இர�பா�� 

$�வ�.3.511 

 8ர�பாேர ஆ�"  8க�மா - தி��"ல��� $�வ�.3.512 

 க)ட� அயிராபத மத _ெப.(மத _ெப.) கா$ கால��� $�வ�.3.513 

 ெகா)டெதா� Dவ7 ேம$ெகா)7 - வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) $�வ�.3.514 

 க*(  களி%  களிறாேம காத$_ெப.(காத$_ெப.) $�வ�.3.515 

 பி*(  பி*யாேம பி�ன�� - க*மதி$ $�வ�.3.516 

 மா4% ம�மண  வ!காள பாக�� $�வ�.3.517 

 ேவ4% மதமா   �கமத�ைத� - ேபா4றா� $�வ�.3.518 

 வயிராகர  எறி�த மானத� க)ட� $�வ�.3.519 



 அயிராபத மதேம ஆ�கி. - ெசயி� 

த:��த_ெப.எ..(த:�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.520 

 காத$_ெப.(காத$_ெப.) பி* ேத4ற� ேதறா� கடா� களி% எ�% $�வ�.3.521 

 ஓத� ெபய� _ெப.எ..(ெபய�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா��8� - பாைதயி$ $�வ�.3.522 

 க.சியி$ க$ தளியி$ க$லி$ கலி!க�தி$ $�வ�.3.523 

 ெகா.சியி$ ேகாதாவி5� "ள�தி$ - வி.சியி$ $�வ�.3.524 

 வ$[5$ ெகா$லா 8ர�தி� மண[5$ $�வ�.3.525 

 ெந$[5$ 8�A5� எ&\5$ - ெச$[5$ $�வ�.3.526 

 ேகா&டா4றி$ ெகா!கி$ "ட�35$ ெகா�ப�தி$ $�வ�.3.527 

 வா&டா4றி$ கா பிலியி� ம)ைணயி$ - ேவ&7� $�வ�.3.528 

 தரணி கவ��� தமிBேவ�த� பா7  $�வ�.3.529 

 பரணி 8ைன�த பக7_ெப.(பக7_ெப.) - சர) எ�% $�வ�.3.530 

 வாடா ம�ர யாB வா!கி மடவ�$_ெப.(மடவ�$_ெப.) $�வ�.3.531 

 பாடா இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ப�வ�� - ந:டா� 

$�வ�.3.532 

 ப5சி$ உடேன பணி�ப� ேபா$ யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) $�வ�.3.533 

 "5சி$ உட�வ�� 3ட� - ெத�வி$ $�வ�.3.534 

 வரவ�தா� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) பிரா� எ�% மார� $�வ�.3.535 

 ெபாரவ�தா� ைகவா!கி� ேபானா� - விர$கவ�  $�வ�.3.536 

 வ :ைண�" அக�பட ேவழ மிட4%�"  $�வ�.3.537 

 ஆைண� ெப�மா� அக�பட - வா�_ெப.(வா�_ெப.) Qத$_ெப.(Qத$_ெப.) 

$�வ�.3.538 

 ஐ�� Dர�த��  ஐ�� தி�மாைல $�வ�.3.539 



 த��_வி.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ெதாழ எJ�� சா�தினா� - 

ைம�த�  $�வ�.3.540 

 ப)M�ேக ேதா4பா� பைண�ைல�"  அ$"H�"  $�வ�.3.541 

 க)M�"  ேதாலாேன ைக�ெகா)டா� - வ)ண�  $�வ�.3.542 

 ெவ)�கிH  காNசி( ேமகைல(  ேதா�வைள(  $�வ�.3.543 

 �*( _ெப.எ..(�*_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) சி!காதன� 

��த� "ைட(  $�வ�.3.545 

 ப*(  அரD  பணி�தா� - பி*(  $�வ�.3.546 

 சிவிைக( நி4ப அ._D&.(அ_பதி.ெப.+._ஒ4.) ேசயிைழ வ :தி $�வ�.3.547 

 கவிைக(  தா�  கட�தா� - "வி�ைல $�வ�.3.548 

 ைன அ5ைவ ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) இக$ மார� $�வ�.3.549 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

திர)7_வி.எ..(திர�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அைனய ெசSவியா� - 

வானி$ $�வ�.3.550 

 வி7Dட�. ெச�க� வியாழ�  ேதா4"  $�வ�.3.551 

 ப7Dட�� ைப ெபா� ப*யா� - வ*� $�வ�.3.552 

 ெநா*� ஓ��கி$ ஒ�" நிைற மதிய ேநேர $�வ�.3.553 

 ப*ேதா4"  ��தி� ப*யா� - �*வி$ $�வ�.3.554 

 "ல ப�மராக பதி "தி 

ெகா�E _ெப.எ..(ெகா�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.555 

 பல ப�மராக� ப*யா� - அைலகடலி$ $�வ�.3.556 

 �� தாமைரயா� �க�தாமைரயா� அ�_D&.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ4.) 

$�வ�.3.557 

 ெபா4றாமைரயா� அ�_D&.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ4.) ேபா�வா� - அ4ைறநா� 

$�வ�.3.558 



 த)_ெப.அ.(த)_ெப.அ.) எ� கJந:�� தட ெபா+ைக 

நா _பதி.ெப.(நா _த�.ப�.) எலா  $�வ�.3.559 

 அ)ண$ வ�  அள�  ஆ7�  எ�% - எ)ணி� $�வ�.3.560 

 8ைண�"  ெமா�த� 8ற!காவ$ ஆய� $�வ�.3.561 

 �ைண�"  தட _ெப.(தட _ெப.) D�!க� ேதாய� - பைண��� $�வ�.3.562 

 8ைட�" _ெப.எ..(8ைட_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

விD 8 இட _ெப.(இட _ெப.) ேபாதா �ைல�"  $�வ�.3.563 

 நைட�" �த$ பைக நா _பதி.ெப.(நா _த�.ப�.) எ�% - உைட�8)7 

$�வ�.3.564 

 பி�ன�� ெப�N ச�ரவாக� ெப�!"ல�  $�வ�.3.565 

 அ�ன� "ல�  அல வர� - பி�ன�  $�வ�.3.566 

 கா4"  க�!க&"  உ&காேத ைகவ"�� $�வ�.3.567 

 ஏ4"  தரேம நா _பதி.ெப.(நா _த�.ப�.) எ�% ேபா+� - ேதா4கி�ற 

$�வ�.3.568 

 வாவியி$ உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) வரா$கE  ேச$கE  $�வ�.3.569 

 தாவி விJ��_வி.எ..(விJ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) த7மாற� - த:விய 

$�வ�.3.570 

 ெபா  எ� சில 8_ெப.(சில 8_ெப.) 8ல 8 8றவ*�"  $�வ�.3.571 

 அ  ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கJ���"  ஆ4றா� - ம ம��ப&7 

$�வ�.3.572 

 எ!"  த5யா� இ5ய$ ேபா யாைம(  $�வ�.3.573 

 ச!"  தட�ைத_ெப.(தட _ெப.+அ��_சா5.+ஐ_ெச.ேவ.) விட� தவழ - 

ந!ைகத� $�வ�.3.574 

 ெசSவா(  கா�  ெசயி��தன எ�% ஒ�!கி $�வ�.3.575 



 எSவா(  காணா� எதிேர நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

- அSவாய $�வ�.3.576 

 ெகா�ைள� "�த மல� _ெப.எ..(மல�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

"ைழ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) $�வ�.3.577 

 வ�ைள� ெகா*(  உட� மய!க_"ைற.எ..(மய!"_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

- ெவ�ள ேபா$ $�வ�.3.578 

 ெப+( மதயாைன� ேகா7  ெப�ெந7! $�வ�.3.579 

 ைக(  8ைட�ப� கHB�தன ேபா$ - ெதா+யி$KB $�வ�.3.580 

 தாம �ைலயாH  ேதாளாH  தா�")7 $�வ�.3.581 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) தட�  கைர கட�ப� - ேகாமக� $�வ�.3.582 

 உ�ள  ப�க� ெப�க உலா� 

ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) $�வ�.3.583 

 க�ள  ெப�"  க�ெந7!க) - ெவ�ள _ெப.(ெவ�ள _ெப.) $�வ�.3.584 

 ப*ய வ�  சிவ�8 வ�ள� பD�ேத� $�வ�.3.585 

 வ*ய வ�  சிவ�பி� வா+�ப - ெந*� $�வ�.3.586 

 திைள�"  தி�மகைள வாவியி$ ேசவி�� $�வ�.3.587 

 இைள�"! ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) இைடயா� ஏ�தி� - திைள��ழி� 

$�வ�.3.588 

 த ைம� கமல மல��" அளி��� தா  அவ4றி� $�வ�.3.589 

 ெச ைம கவ��த தி��க)M  - ெம+ ைமேய $�வ�.3.590 

 ெம+ ேபாய ஐய ம�!"H ேமகைல ேபா+� $�வ�.3.591 

 ைகேபா+ அக�ற_ெப.எ..(அக$_வி.+�4_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) க*தட�  - 

ைபேபா+ $�வ�.3.592 

 ெநறி�"  பணி வைலய ந:!கிய_ெப.எ..(ந:!"_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

ேவ+� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $�வ�.3.593 



 எறி�"  ெப� ேப� எழிH  - ெநறி�பட� $�வ�.3.594 

 ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ேபா�� ஏறிய 

ேகாமக� ேபரழ" $�வ�.3.595 

 ப)7 ேபா$ ேநா�க� பய�ப7வா� - க)7 $�வ�.3.596 

 கல� கல� க) எ.சி4" எ�% க*தி$ $�வ�.3.597 

 ெபால� கல� ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

ெபாதி�தா� - இல!" இைழ $�வ�.3.598 

 யாைன� ெப�மா� அயிராபத�� 

இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.599 

 தாைன� ெப�மாைள. ச�தி�தா� - ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $�வ�.3.600 

 ெபா�வி4ேக எ$லா அர ைபய�  ேபாதா� $�வ�.3.601 

 தி�வி4ேக "4ேறவ$ 

ெச+வா�_வி.�.(ெச+_வி.+S_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) - ெபா� வி$ ைக 

$�வ�.3.602 

 வானி� ேகா� அNச வ�வாைள அNசாேத $�வ�.3.603 

 ேவனி$_ெப.(ேவனி$_ெப.) ேகாேன பரவ ேம4ெச$வா�- 

வான��_ெப.(வான _ெப.+அ��_சா5.) $�வ�.3.604 

 எ7�"  ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) மகர ராசி� ெதாைடயி$ $�வ�.3.605 

 ெதா7�" மகர  ேபா$ ேதா4ற - அ7�� எ+(  $�வ�.3.606 

 ம�ற� மல� அ 8_ெப.(அ 8_ெப.) வி$ க� 8_ெப.(க� 8_ெப.) 

வ)7_ெப.(வ)7_ெப.) நா)_ெப.(நா)_ெப.) $�வ�.3.607 

 ெத�ற$ ேதரா$ அன!க� ெச4ற� என - ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதாளி 

$�வ�.3.608 

 பா!கி_ெப.(பா!கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ7�த படாைக� பD ெபா�< 

$�வ�.3.609 



 வா!கி எதி�A+ வண!கினா� - தா!கி $�வ�.3.610 

 எ7�ப எJவா� இ� தி��ேதா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $�வ�.3.611 

 ெகா7�ப இைறயவ�  

ெகா)டா�_வி.�.(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ�.) - 

ெகா7�தவ4%� $�வ�.3.612 

 ெபா�மாைல ேபாதக�ைத. K&*� ெபால� "வைள_ெப.("வைள_ெப.) 

$�வ�.3.613 

 ந�மாைல சா�தினா� நாயக�  - த�மா�பி$ $�வ�.3.614 

 ஆ�மாைல ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) அ�ளினா� அ மாைல 

$�வ�.3.615 

 கா�மாைல உ&ெகா)7 ைக�ெகா)டா� - பா�மாேல $�வ�.3.616 

 �� அ)ட  கா�" �� த)ட மாரேவ� $�வ�.3.617 

 ேகாத)ட� த:Nசா% ெகா�ளாேதா - மாத)ட $�வ�.3.618 

 �4ற� கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

கிட��_வி.எ..(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ேவவ �னி�� இ�ன  

$�வ�.3.619 

 ெகா4ற� தனி வி$ "னியாேதா - ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) தட��� 

$�வ�.3.620 

 ஏ% �தைல_ெப.(�தைல_ெப.) எறி திகி5_ெப.(திகி5_ெப.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) மகர $�வ�.3.621 

 ஏ% �றிய எறியாேதா - மாறா� $�வ�.3.622 

 கா�� �Jமதிைய ஓேரா� கைலயாக $�வ�.3.623 

 ஏ�� Dட� வ*வா� ஈராேதா - பா�த� ேம$ $�வ�.3.624 

 ைவய  உைடயா� வல 85_ெப(வல 85_ெப.) இSைவகைற வா+ 

$�வ�.3.625 



 உ+ய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) "ர$வ�� ஊதாேதா - ைவய  $�வ�.3.626 

 தணி(  தைக�ேதா தமிய� மா$ எ�% $�வ�.3.627 

 பணி( மட�ெகா*ைய� பாரா - அணிய $�வ�.3.628 

 உ�� த�த_ெப.எ..(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) ேதா4ற!க� 

ஒ�றி�  த�பா $�வ�.3.629 

 வ��த _ெப.(வ��த _ெப.) தி�மன�� ைவ�ேத - தி�� 

தட _ெப.(தட _ெப.) $�வ�.3.630 

 ேதாE  தி�மா�8 ந:!கா� �ைணவிய5$ $�வ�.3.631 

 நாE  பி5யாைம ந$கினா� - மீள_"ைற.எ..(மீ�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) 

$�வ�.3.632 

 ஒ�மக� க)ட� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப� ேப� ஆக  $�வ�.3.633 

 தி�மக� ேபால� திைள�பா� - இ�நில  $�வ�.3.634 

 தாளா$ அள�� த�  ெப5ேயா� தாதகி� $�வ�.3.635 

 ேதாளா$ அள�த �ைண �ைலயா� - நாE  $�வ�.3.636 

 திைர அர மாத�  ேசவி�பா� ேம� $�வ�.3.637 

 வைர அர மாத5� வா+�பா� - கைரயி$ $�வ�.3.638 

 வி��8_ெப.(வி��8_ெப.) அவனி 3ர வ�கி�ற மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) 

$�வ�.3.639 

 தி�� பவனி ��விைர�� 

ெச$வா�_வி.�.(ெச$_வி.+S_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) - உ��ப 

$�வ�.3.640 

 அண�த பணி வைலய வ)ண�_ெப.(வ)ண�_ெப.) �த$ 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) $�வ�.3.641 



 மண�த_ெப.எ..(மண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) மண.ெசSவி வா+�ப� 

ெகாண��� அணி�த_ெப.எ..(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

$�வ�.3.642 

 Kடா மணி(  பணிவைள(  Kடக�  $�வ�.3.643 

 ேகாடா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மகர ")டல�  - ஆ*ய $�வ�.3.644 

 ச.ைச( மாைல(  ஆர�  தாம�  $�வ�.3.645 

 க.ைச( ேமகைல(  காNசி(  - ப.ெச�ற $�வ�.3.646 

 ப&7  "ற!"அணி(  ப&*ைக( C8ர�  $�வ�.3.647 

 க&7  கனவயிர� காைர(  - இ&ட $�வ�.3.648 

 திலக�  மா�மத�  ெசNசா��  எ$லா $�வ�.3.649 

 உலக�  ேதா4"  உ��  - கலக�  $�வ�.3.650 

 மார�  தா�  வ�வாைள ம�ன5� $�வ�.3.651 

 வ :ர�  காணா ெவ�வரா� - பா� அைன��  $�வ�.3.652 

 ேத%  தி�ைவ� தி� அவதார!க� $�வ�.3.653 

 ேதா%  பி5யா� ெதாட�பாH  - ஏ%  க) $�வ�.3.654 

 வாளாH  வா�8�வ வி$லாH  வா!கைம� $�வ�.3.655 

 ேதாளாH மீள� �வ�")7 - ந:ளிய $�வ�.3.656 

 ைமவிடா ேநா�கி_வி.எ..(ேநா�"_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ.."றி.) தி��ைக  

மல� அைண� $�வ�.3.657 

 ைகவிடா ஆ�வ  கைட�பி*��� - ெத+வ� $�வ�.3.658 

 8வனி விைலயாய ெபா� �கி4" எ$லா _ெப.(எ$லா _ெப.) $�வ�.3.659 

 அவனி �J�  அளி�தா�ேபா$ - கவினிய $�வ�.3.660 

 அ48த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அணிய� பணி 

ெச+( _ெப.எ..(ெச+_விஉ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.661 



 க4பக  ஒ�% கைட�கணி�தா� - ெபா� ப*�"� $�வ�.3.662 

 பாத!க� ஆதி �* அள�  பா5�ப $�வ�.3.663 

 மாத!க ராசி தி�வா+ மல��தா� - ஓதி $�வ�.3.664 

 �*�"� தைல�ேகால  ேபா$வன ��தி� $�வ�.3.665 

 ப*�". சலாப  பணி�தா� வ*� பலைக $�வ�.3.666 

 அ.சிராபரண  அைன�தி4"  த�வட $�வ�.3.667 

 வ.சிராகரேம வழ!கினா� - ப.ைச_ெப.(ப.ைச_ெப.) $�வ�.3.668 

 மணி�"� தைலயாய மாணி�க ர�ன� $�வ�.3.669 

 பணி�" �53ட  பணி�தா� - தணி�பி$ $�வ�.3.670 

 ெப� ேப� உவைகய� ஆகி� ெப�மா� $�வ�.3.671 

 வி� ேப� மல��க)ணி மீ)டா� - ெப� ேபா� $�வ�.3.672 

 ெவ�வ�  பா�ேவ�த� ேவ�தைன� 

ேபா4% _ெப.எ..(ேபா4%_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.673 

 ெபா�ந�  பாண�  8�கா� - ெத5ைவ�"  $�வ�.3.674 

 பா*� "ழ$_ெப.("ழ$_ெப.) ஊதி� பா பி� பட�3��  $�வ�.3.675 

 ஆ*� "ட�3��  ஆ*னா� - பா*யி$ $�வ�.3.676 

 ஆ� நிைர(  ஆமா� நிைர(  ேபா$ ஆ� ஊலகி$ $�வ�.3.677 

 ேகா நிைர( மீள� "ழா  

ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) - மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

நிைரயி� $�வ�.3.678 

 மீ�  8ைட( மிைடய விழ எழ ேவ+ $�வ�.3.679 

 ஊ� _ெப.எ..(ஊ�_வி.+உ _இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) தி��பவள  

உ&ெகா)7 - சீத� $�வ�.3.680 



 கட  Aர வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) ககன தல�  

$�வ�.3.681 

 இட _ெப.(இட _ெப.) Aர வ��  இைண அ�_D&.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ4.) 

"ட!க� $�வ�.3.682 

 எழ எழ ேம� ேம$ எJ��  "ட!க� $�வ�.3.683 

 விழ விழ ேம� ேம$ விJ��  - பழகிய $�வ�.3.684 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) இர)7 _ெப.(இர)7_ெப.+உ _சா5.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) இர)7 ேசாேளச�தா�_இர)7  $�வ�.3.685 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) இர)7 _ெப.(இர)7_ெப.+உ _சா5.) எ�%எ�% 

ெசா$லி( -ேகா� ஒளிய $�வ�.3.686 

 நி�ேவ+ தவி�க எ�% ேந5ய� ேம�வி$ $�வ�.3.687 

 ெபா�ேவ+! "ழ$_ெப.("ழ$_ெப.) ஒ�% ேபா�கினா� - ��ேன 

$�வ�.3.688 

 தD பி4" மாறாக� த  ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ஆவ$ $�வ�.3.689 

 பD ெபா� தD 8 பணி�தா� - ஒசி��ேபா+ $�வ�.3.690 

 நாடக�_ெப.அ.(நாடக _ெப.+�_ஒ4.) பா பி4" ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) 

க4பக  ெகா7�த_ெப.எ..(ெகா7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.691 

 ஆடக� பா � ஒ�% அ�ளினா� - பா7ந�ேம$ $�வ�.3.692 

 வ4றாத மானத வாவியி$ வாடாத $�வ�.3.693 

 ெபா4றாமைரேய 8ைனக எ�றா� - ெகா4றவ� $�வ�.3.694 

 ெகா�தார மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெகாள விைள�த மாைல�" $�வ�.3.695 

 ம�தார மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

வ�க_விய!.வி.�.(வா_வி.+க_விய!.வி.�."றி.) எ�றா� - ந�தாத 

$�வ�.3.696 



 ேப%  தி�வ�E  எ+தி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெபயர_"ைற.எ..(ெபய�_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) $�வ�.3.697 

 ஏ%  தவிD தர ஏறினா� - ேவ% ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) $�வ�.3.698 

 க.ைச �னி(  கன தன�  "!"ம. $�வ�.3.699 

 ச.ைச கமJ  தட�ேதாE - நி.ச  உ� $�வ�.3.700 

 ஏ�த உள� எ�% இ��த_ெப.எ..(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) 

மல�நி�%  $�வ�.3.701 

 ேபா�த தி�மக� ேபா$ இ��பா� - ேவ�த� $�வ�.3.702 

 பணி(  தடம"ட  ப�]% ேகா* $�வ�.3.703 

 அணி(  தி�� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அபய� - பணி வலய $�வ�.3.704 

 வ :�கிேல வ :!கிய ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேம� கி5. சிகர� $�வ�.3.705 

 தா�கிேல சா+�த தட�ைலயா� - <�கமJ  $�வ�.3.706 

 ஆ� ஏ4ற ெபா� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அபயைன ஆயிர _ெப.(ஆயிர _ெப.) 

$�வ�.3.707 

 ேப� ஏ4ற ெத+வ� ெப�மாைள� - கா� ஏ4% $�வ�.3.708 

 அட$ ேபா� அ7 திகி5_ெப.(திகி5_ெப.) அ)ணைல� த�பா$ $�வ�.3.709 

 கட$ேபா$ அக�ப7��  க)ணா� - மட$வி5 $�வ�.3.710 

 ெத!கி�  ஏ4"  தD பி�  

ேத���_வி.எ..(ேத�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அளி $�வ�.3.711 

 ெபா!" Qைரயி�  ேபா+� 8கா� - அ!" $�வ�.3.712 

 நற� "வைள_ெப.("வைள_ெப.) ந%மல�� ேதா+�� 

உ)M _ெப.எ..(உ)M_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.713 

 இற� கைட�கணி�� எ+த. - Dற�� $�வ�.3.714 



 ெகா*ேயாைன ேநா�"வா� க)டா� ேபா$ ெகா4ைக_ெப.(ெகா4ைக_ெப.) 

$�வ�.3.715 

 ெந*ேயாைன ேநமி� பிராைன� - ப*ேயாைன� $�வ�.3.716 

 க)டைன ேமதினியா� கா�தைன 

வ��_வி.எ..(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) உ+ய� $�வ�.3.717 

 ெகா)டைன எ�% "%வா� - க)7 $�வ�.3.718 

 மல�க) ெவE�8. சிவ�< ஊர ம4 அ�_D&.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ4.) 

$�வ�.3.719 

 திலக _ெப.(திலக _ெப.) "%வியரா$ ேத ப� - பல "தைல $�வ�.3.720 

 மா4ற  த7மா4ற  எ+த மன��_ெப.(மன _ெப.+அ��_சா5.) 

உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) $�வ�.3.721 

 ேத4ற  பி�ேத4ற  சிைதவி�ப - ஏ4% $�வ�.3.722 

 �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) அைச�� 

நாM _ெப.எ..(நாM_வி.+உ _இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

ெதாைலய_"ைற.எ..(ெதாைல_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) அளக $�வ�.3.723 

 �கி$_ெப.(�கி$_ெப.) அைச�� ேநா� இைட�" �4ற - அகில�  

$�வ�.3.724 

 ேசைன( ம�ன�  ெத+வ� ெப�மாE  $�வ�.3.725 

 யாைன( நி4க_விய!.வி.�.(நி$_வி.+க_விய!.வி.�."றி.) எதி�நி�% - 

ேகாேன $�வ�.3.726 

 சத (கேம�  தரணிப� ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) $�வ�.3.727 

 பத (க  அ$ல� பாரா� - உதயாதி $�வ�.3.728 

 கா�த நி�_தி5.(நி�_��.ஒ�.) ைக�தல�ைத� பா� 

மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) க4ப அ�த�� $�வ�.3.729 

 ஏ��  அர அரD எ�% இகவா� - <�ெதா* $�வ�.3.730 



 ந$_ெப.அ.(ந$ல�_ெப.) ேபா� மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) தி�� ேதாைள 

நா�ைடய $�வ�.3.731 

 ெவ$ ேபா� இர)7 எ�% வ :4% இ��"  - ெபா4பி$ $�வ�.3.732 

 கல�தாE  ெசா4கிழ�தி க�ன �வய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

$�வ�.3.733 

 ெபால _ெப.(ெபால _ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) எ�% ேபாகா� - 

நில�தாரா $�வ�.3.734 

 அ  தாமைரயா� அ�� க)ைண� த�_த4.D.(த�_த�.ஒ�.) இர)7 

$�வ�.3.735 

 ெச�தாமைர எ�% ெச மா�"  - ��� உ4ற $�வ�.3.736 

 ம$லா8ேரச சிலகால  அ4% இைவ $�வ�.3.737 

 எ$லா� தனி�� உைடேயா  யா _பதி.ெப.(யா _த�.ப�.) அ�ேற - 

அ$லா� $�வ�.3.738 

 ேமேகாதக  இர�த சாதக  ெவ4ைப நிைற $�வ�.3.739 

 ஏேகாதக  ெபாழி�தா$ எ�ெச+(  - மாக��� $�வ�.3.740 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெவயி$_ெப.(ெவயி$_ெப.) ேவ)7  தாமைர�"� 

க4ப அ�த $�வ�.3.741 

 ேவைல ெவயி$_ெப.(ெவயி$_ெப.) எறி�க ேவ)7ேமா - மாைல. 

$�வ�.3.742 

 சிலாவ&ட  சி4சில நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) 

உ�"  எ�றா$ $�வ�.3.743 

 நிலா வ&ட நி�%_வி.எ..(நி$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) எ5�க ேநேரா - 

"லா வைலஞ�_ெப.(வைலஞ�_ெப.) $�வ�.3.744 

 ேச$ தா�கா$ மீE _ெப.எ..(மீ�_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

தி�நாடா ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) த� மா$ $�வ�.3.745 

 ஆ4றா�கா$ ேம� ேம$ அளி�பேர - ேகா$ ெதா*யா� $�வ�.3.746 



 ந:!"_ஏவ.(ந:!"_வி.) அ5ய ேமகேம எ ேபா$வா� ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) 

அளி�தா$ $�வ�.3.747 

 தா!" அ5ய ேவ&ைக தவி��பேர - யா!கேள $�வ�.3.748 

 த)ைம_ெப.(த)ைம_ெப.) அறியா நிலவிேன  ச�தத�  $�வ�.3.749 

 உ)ைம_ெப.(உ)ைம_ெப.) அறியா உண�விேன  - ெவ)ைமயினி$ 

$�வ�.3.750 

 ெச$லாத_எதி�.ம.ெப.எ..(ெச$_வி.ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ.."றி.) க!"ேல  

த:ராத_எதி�.ம.ெப.எ..(த:�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ.."றி.) ஆதரேவ  

$�வ�.3.751 

 ெபா$லாத ெவ பசைல� ேபா�ைவேய  - நி$லாத $�வ�.3.752 

 வா ேமகைலேய �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) வ :�கா வ பிேன  $�வ�.3.753 

 யாேமேயா இ�ேபா� எளிவ�ேத  - யா�ைடய $�வ�.3.754 

 ந�ைம ஒ�கால�� உ�ள� ஒ�கால�� $�வ�.3.755 

 இ�ைம உணராேயா ெவ _ெப.அ.(ெவ _ெப.அ.) ேகாேவ - ம�னவ 

ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) $�வ�.3.756 

 ��8 க�ட� �J� கJ�தி$ ஏ%வ� $�வ�.3.757 

 பி�8 களி4றி� பிண�� கJ�ேத - மி�ேபா$ $�வ�.3.758 

 இைம�"  கட��_ெப.(கட��_ெப.) உைடயிைன ப)7 இ�ேபா� 

$�வ�.3.759 

 அைம�"  �கிலிைன அ�ேற - அைம�தேதா� $�வ�.3.760 

 பா$ கட$_ெப.(கட$_ெப.) சீ பாNச ச�னிய  ப)7 இ�ேபா� $�வ�.3.761 

 கா�� கட$_ெப.(கட$_ெப.) 

ெச�%_வி.எ..(ெச$_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) கவ�ச!ேக - சீ��கி�ற 

$�வ�.3.762 

 த)ண  �ழா+ ப)7 சா��  தி��தாம  $�வ�.3.763 



 க)ணியி� தா5� கவ&*ேலேய - தி)_ெப.அ.(தி)_ெப.அ.) எ�ற 

$�வ�.3.764 

 ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) அைற பா$ கடேல ப)7 தி���யி$3� $�வ�.3.765 

 ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) அைற இ�% பாசைறேய - ெவ�ளிய $�வ�.3.766 

 ��த _ெப.(��த _ெப.) "ைட கவி�� �� கவி�� மாணி�க� 

$�வ�.3.767 

 ெகா��� "ைட ஒ�க� 37ேம - இ�திற�தா$ $�வ�.3.768 

 எ)ண4" அ5ய ெப5ேயா� ந:_பதி.ெப.(ந:_��.ஒ�.) எ!கைள(  

$�வ�.3.769 

 அ)ண4" இகழ இ7�"ேம - வி)ண�ப  $�வ�.3.770 

 ெகா)7_வி.எ..(ெகா�_வி.+)&_இ.கா.+உ_வி.எ.."றி.) அ�Eக எ�ன 

�கிB�த "%�%வ$ $�வ�.3.771 

 த)_ெப.அ.(த)_ெப.அ.) தரள� ெகா4ற� தனி� "ைடேயா� - ப)7 அறியா 

$�வ�.3.772 

 ஆர� மாைல(  நாM _ெப.எ..(நாM_வி.+உ _இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) 

அ�!கலா $�வ�.3.773 

 பார� ேமகைல(  ப$ 

வைள( _ெப.எ..(வைள_வி.+உ _இ.இ.கா.+ண_ெப.எ.."றி.) - ஊ�  

$�வ�.3.774 

 பி*(  சிவிைக(  ேத�  பிற�  $�வ�.3.775 

 ப*(  கடார  பல�  - ெந*ேயா� $�வ�.3.776 

 ெகா7�தன ெகா�ளா� ெகாடாதன ெகா)டா� $�வ�.3.777 

 அ7�தன� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேம$ அய��தா� - எ7�� 

உைர�த_ெப.எ..(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ.."றி.) $�வ�.3.778 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) �தலாக� ேப5ள  ெப)_ெப.(ெப)_ெப.) ஈறாக 

$�வ�.3.779 



 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) மன _ெப.(மன _ெப.) ெகா�ளா மா$ெகா�ள. - ேசாதி 

$�வ�.3.780 

 இல" உைடயா� ெகா4ற� "ைட 

நிழ4ற_"ைற.எ..(நிழ4%_வி.+அ_"ைற.எ.."றி.) ஈ� ஏB $�வ�.3.781 

 

  


