
ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உைடய ெசவிய� விைட ஏறி ஓ� � ெவ�மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0001.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைடய �டைல! ெபா� "சி எ� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

கவ� க#வ� $ேதவா.1.0001.2 

 ஏ� உைடய மலரா� 'ைனநா# 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.#ெச/த $ேதவா.1.0001.3 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைடய பிரமா1ர% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா�-இவ� அ�ேற 

$ேதவா.1.0001.4 

 '3ற4 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாகெமா� ஏன'ைள6 

ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) அைவ "�� $ேதவா.1.0002.1 

 வ3ற4 ஓ� கலனா! பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

என+ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கவ� க#வ� $ேதவா.1.0002.2 

 க3ற4 ேக7ட4 உைடயா� ெபா8யா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ைகயா4 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0002.3 

 ெப3ற%_ெப.(ெப3ற%_ெப.) ஊ�*த_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிரமா1ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா�-இவ� 

அ�ேற $ேதவா.1.0002.4 

 ந<� பர*த_ெப.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிமி� 1� சைட ேம4 ஒ� 

நிலா ெவ�மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0003.1 

 ஏ� பர*த_ெப.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இன 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) வைள ேசார எ� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கவ� 

க#வ� $ேதவா.1.0003.2 



 :ஊ� பர*த_ெப.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உலகி� 'த4 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓ� ஊ� இ+: எ�ன! 

$ேதவா.1.0003.3 

 ேப� பர*த_ெப.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரமா1ர% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா�-இவ� அ�ேற 

$ேதவா.1.0003.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) மகி>*த_ெப.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/த+% அ�றி விள?� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ7�4 

$ேதவா.1.0004.1 

 உ# மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பலி ேதா8ய 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

கவ� க#வ� $ேதவா.1.0004.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) மகி>*த_ெப.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அரவ% மல�6 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைரமா�பி4 $ேதவா.1.0004.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) மகி>*த_ெப.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிரமா1ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா�-இவ� 

அ�ேற $ேதவா.1.0004.4 

 :ஒ.ைம ெப�ைம உைடய� சைடய� விைட ஊ.%(%) 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட�.ஒ..) : எ�ன $ேதவா.1.0005.1 

 அ.ைம_ெப.(அ.ைம_ெப.) ஆக உைர 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கவ� க#வ� $ேதவா.1.0005.2 

 :க.ைம ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மித*த+ 

ஒ� கால%_ெப.(கால%_ெப.) இ+: எ�ன! $ேதவா.1.0005.3 



 ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிரமா1ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா�-இவ� 

அ�ேற $ேதவா.1.0005.4 

 மைற கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒலிபாடெலா� ஆடல� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம: ஏ*தி $ேதவா.1.0006.1 

 இைற கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இனெவ#வைள ேசார 

எ� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கவ� க#வ� $ேதவா.1.0006.2 

 கைற கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க� ஆ� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ந<� உய� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) கதி� சி*த! 

$ேதவா.1.0006.3 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிரமா1ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா�-இவ� 

அ�ேற $ேதவா.1.0006.4 

 சைட 'ய?�_ஏவ.('ய?�_வி.) 1னல� அனல� எA வ <சி� சதி�2 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0007.1 

 உைட 'ய?�% அரேவா� உழித*+ என+ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கவ� 

க#வ� $ேதவா.1.0007.2 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) 'ய?�_ஏவ.('ய?�_வி.) கழி �> �ளி�கான4 அ% 

ெபா� அ% சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) $ேதவா.1.0007.3 

 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 'ய?�_ஏவ.('ய?�_வி.) பிரமா1ர% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) அ�ேற $ேதவா.1.0007.4 

 விய� இல?� வைர உ*திய ேதா#கைள வ <ர%_ெப.(வ <ர%_ெப.) விைளவி,த 

$ேதவா.1.0008.1 

 உய� இல?ைக அைரய� வலி ெச3@ என+ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கவ� 

க#வ� $ேதவா.1.0008.2 



 +ய� இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உலகி4 பல 

ஊழிக# ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா:+_ெப.(ெபா:+_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0008.3 

 ெபய� இல?� பிரமா1ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப%மா�-இவ� அ�ேற $ேதவா.1.0008.4 

 தா#_ெப.(தா#_ெப.) Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற காணிய மாெலா� 

த�தாமைர யாD% $ேதவா.1.0009.1 

 ந<Eத4 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிமி�*தா� என+ 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கவ� க#வ� $ேதவா.1.0009.2 

 வா#Cத4 ெச/ மகள <� 'த4 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைவய,தவ� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0009.3 

 ேபEத4 ெச/ பிரமா1ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப%மா�-இவ� அ�ேற $ேதவா.1.0009.4 

 1,தேரா� ெபாறி இ4 சமE% 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) Fற ெநறி நி4லா 

$ேதவா.1.0010.1 

 ஒ,த_�ைற.எ�.(ஒ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) பலி 

ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கவ� க#வ� $ேதவா.1.0010.2 

 :ம,தயாைன ம@க_�ைற.எ�.(ம@�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உA ேபா�,த+ 

ஒ�மாய% இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) : எ�ன $ேதவா.1.0010.3 

 பி,த� ேபாG% பிரமா1ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப%மா�-இவ� அ�ேற $ேதவா.1.0010.4 



 அ.ெநறிய மைற வ4ல 'னி அக� ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) அல� ேமய 

$ேதவா.1.0011.1 

 ெப. ெநறிய பிரமா1ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப%மா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) த�ைன $ேதவா.1.0011.2 

 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெநறிய மன%_ெப.(மன%_ெப.) 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண� ஞானச%ப*த� உைர 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0011.3 

 தி. ெநறிய தமி> வ4லவ� ெதா4விைன 

த<�த4_ெதா.ெப.(த<�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) எளி+ஆேம $ேதவா.1.0011.4 

 �றி கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைச பாடலினா� 

நைசயா4 இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0012.1 

 ெநறி கல*த+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ந<�ைமயனா/ எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி 

பலி ேபணி $ேதவா.1.0012.2 

 'றி கல*த+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ேதா4 அைரேம4 உைடயா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெமா/% மலா8� $ேதவா.1.0012.3 

 ெபாறி கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அயேல 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) ஆ.% 1கJேர $ேதவா.1.0012.4 

 கா+ இல?� �ைழய� இைழ ேச� தி.மா�ப� ஒ.பாக% $ேதவா.1.0013.1 

 மா+ இல?� தி.ேமனியினா� க.மானி� உA ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

$ேதவா.1.0013.2 

 மீ+ இல?க_�ைற.எ�.(இல?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அணி*தா� இைமேயா� 

ெதாழ ேம2% இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேசாைல! $ேதவா.1.0013.3 

 ேபாதி4 அ?� நைசயா4 வா8வ�� இைச பா�% 1கJேர $ேதவா.1.0013.4 



 ப� நிலா2% மைற பாடலினா� இைற ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைள அ% ைக! $ேதவா.1.0014.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) நிலாவ உைடயா� ெபா8யா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

எ�@% ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0014.2 

 உ#-நிலாவி அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) சி*ைத உ# 

ந<?கா_எதி�.ம.வி.எ�.(ந<?�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.1.0014.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) நிலா2% அ�யா� ��ைம, ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கJேர 

$ேதவா.1.0014.4 

 ந<A� ம4� சைடய� விைடய� அைடயா� த% அர�_ெப.(அர�_ெப.) L�@% 

$ேதவா.1.0015.1 

 சீA� ம4� மைலேய சிைல ஆக 'னி*தா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ/ய6 

$ேதவா.1.0015.2 

 காA� ம4� கட4ந8ச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�ட 

கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.1.0015.3 

 ஊA�_நி.எ�.(ஊ�_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) ம4கி வள� ெச%ைமயினா4 

உய�2_ெப.(உய�2_ெப.) 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கJேர $ேதவா.1.0015.4 

 ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவளிய 

ெபா�! "�வ� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�யா�ேம4 $ேதவா.1.0016.1 

 ைபய நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைன பா3@வ� 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைச,+ எ�@% 

பணிவாைர $ேதவா.1.0016.2 



 ெம/ய நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� அ.# ேபணி $ேதவா.1.0016.3 

 ெபா/ இலாத மன,தா� பிAயா+ ெபா.*+% 1கJேர $ேதவா.1.0016.4 

 கழலி� ஓைச சில%பி� ஒலி ஓைச கலி6க பயி4 கானி4 $ேதவா.1.0017.1 

 �ழலி� ஓைச �ற#பாAட% ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

�னி,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.1.0017.2 

 விழவி� ஓைச அ�யா� மிைட2 உ3@ வி.%பி! 

ெபாலி*+_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ?�% $ேதவா.1.0017.3 

 'ழவி� ஓைச '* ந<� அய�2 எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

'ழ?�%_ெப.எ�.('ழ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கJேர 

$ேதவா.1.0017.4 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) ஆ�*+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மிளி� ெச8சைட த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேம4 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0018.1 

 உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ஆ�*த அ�யா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உக6�%_ெப.எ�.(உக_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ.# 

த*+_வி.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ% $ேதவா.1.0018.2 

 க#ள% ஆ�*+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கழிய! பழி த<�,த 

கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.1.0018.3 

 1#ைள ஆ�*த வயலி� விைளவா4 வள%_ெப.(வள%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கJேர 

$ேதவா.1.0018.4 



 ெத� இல?ைக அைரய� வைர ப3றி எ�,தா� '� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) $ேதவா.1.0019.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இல?� விரலா4 ெநா8வி,+ இைச 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�@ அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0019.2 

 மி� இல?� சைடயா� மடமா ெதா� ேம2% இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� 

$ேதவா.1.0019.3 

 ெபா� இல?� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிைக ேம4 மதி ேதாN% 1கJேர 

$ேதவா.1.0019.4 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ைவ,த '�யா� அ� ைக 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% அ�யா�க# 

$ேதவா.1.0020.1 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ைவ,த ெப.மா� பிரமெனா� மாG% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0020.2 

 ஏக% ைவ,த எA ஆ/ மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%மா� இட%ேபாG% 

$ேதவா.1.0020.3 

 ேபாக% ைவ,த ெபாழிலி� நிழலா4 ம+ வா.% 1கJேர $ேதவா.1.0020.4 

 ெச/தவ,த� மி� ேதர�க# சா6கிய� ெச!பி4 ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

அ4லா6 $ேதவா.1.0021.1 

 ைகதவ,த� ெமாழிைய, தவி�வா�க# கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேபாG% $ேதவா.1.0021.2 

 ெகா/+_வி.எ�.(ெகா/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப,த� 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1னG% ெகா� �வி 

+தி ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0021.3 



 ெம/ தவ,தி� 'ய4வா� உய� வானக% 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கJேர $ேதவா.1.0021.4 

 13றி4 வா:% அரவ% அைர ஆ�,தவ� ேம2% 1கJைர $ேதவா.1.0022.1 

 க3@ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) காழிN# 

ஞானச%ப*த� தமி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.1.0022.2 

 ப3றி எ�@% இைச பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா*த�_ெப.(மா*த�_ெப.) பரம� அ� 

ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0022.3 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ�றி �ைறபா� ஒழியா 1க> 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெபாலிவாேர 

$ேதவா.1.0022.4 

 ப,தேரா� பல.% ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மல� 

அ?ைக! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �வி $ேதவா.1.0023.1 

 ஒ,த_�ைற.எ�.(ஒ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உலக,தவ� தா% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உய� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$ேதவா.1.0023.2 

 ம,த% ைவ,த ெப.மா� பிAயா+ உைறகி�ற வலி தாய% $ேதவா.1.0023.3 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ைவ,த அ�யா� அவ�ேம4 அைடயா ம3@ இட� 

ேநாேய_ெப.(ேநா/_வி.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0023.4 

 பைட இல?� கர%_ெப.(கர%_ெப.) எ7� உைடயா� ப�@ ஆக6 

கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஏ*தி6 $ேதவா.1.0024.1 

 கைட இல?� மைனயி4 பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உE% க#வ� உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0024.2 



 மைட இல?� ெபாழிலி� நிழ4வா/ ம+ 

வ <�%_ெப.எ�.(வ <�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வலி தாய% $ேதவா.1.0024.3 

 அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�யா�6� அைடயா விைன 

அ4ல4 +ய�தாேன $ேதவா.1.0024.4 

 ஐய� ெநா/ய� அணிய� பிணி இ4லவ� எ�@% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0025.1 

 ெச/ய� ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) பைட 

ஏ*த_�ைற.எ�.(ஏ*+_வி.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4லா� தி.மாேதா� உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0025.2 

 ைவய% வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பணிய பிணி த<�,+ 

உய�கி�ற வலி தாய% $ேதவா.1.0025.3 

 உ/N% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) நிைனமி� நிைன*தா4 விைன 

த<.%_ெப.எ�.(த<�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆேம 

$ேதவா.1.0025.4 

 ஒ3ைற ஏ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயா� நட% ஆ� 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) "த!பைட �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0026.1 

 13றி4 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைர 

ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4கி�ற எ%ெப%மா� 

மடவாேளா� $ேதவா.1.0026.2 

 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஒளி ம4கிட உ#�% வலி தாய% 

$ேதவா.1.0026.3 



 ப3றி வா:% அ+ேவ சர� ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) பா�% 

அ�யா�6ேக $ேதவா.1.0026.4 

 1*தி ஒ�றி நிைனவா� விைன ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆய 

$ேதவா.1.0027.1 

 அ*தி அ�ன+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ேப� ஒளியா� அம� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அய4 எ?�% $ேதவா.1.0027.2 

 ம*தி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க�வெனா�% 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வலி தாய% 

$ேதவா.1.0027.3 

 சி*தியாத அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) த% அ�% ெவ*+ய� 

த<�த4_ெதா.ெப.(த<�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) எளி+ அ�ேற $ேதவா.1.0027.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இய�ற தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) உ#ளவ� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0028.1 

 கா� இய�ற கா8யி� உA ேபா�,+ உழ4 க#வ� சைட த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

ேம4 $ேதவா.1.0028.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இய�ற பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ைவ,த எ% ஆதி மகி:% 

வலி தாய% $ேதவா.1.0028.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இய�ற ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) மா மல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெதளி2 ஆேம $ேதவா.1.0028.4 



 க� நிைற*த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விழியி� அழலா4 

வ. காம� உயி� வ <7� $ேதவா.1.0029.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) நிைற*த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ.பா4 மகி>2 எ/திய_ெப.எ�.(எ/+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� 

உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0029.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) நிைற*த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1க> 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�யா�க# 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வலிதாய,+ 

$ேதவா.1.0029.3 

 உ# நிைற*த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) உ�ைம6 கதி ஆேம $ேதவா.1.0029.4 

 கடலி4_ெப.(கட4_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ந8ச% அ'+ உ�� இைமேயா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% ஆ� $ேதவா.1.0030.1 

 அட4 இல?ைக அைரய� வலி ெச3@ அ.# அ%மா� அம� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0030.2 

 மட4_ெப.(மட4_ெப.) இல?� க'கி� பலவி� ம+ வி%'% வலி தாய% 

$ேதவா.1.0030.3 

 உட4_ெப.(உட4_ெப.) 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உயி� உ#ளள2% 

ெதாழ உ#ள,+ய� ேபாேம $ேதவா.1.0030.4 

 ெபா8ய ேம.வைரேய சிைலயா மைல2_ெப.(மைல2_ெப.) உ3றா� எயி4 

L�@% $ேதவா.1.0031.1 



 எAய எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) 

இ.வ�6� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�ணா வ�2 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0031.2 

 எA அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உற ஓ?கியவ� வலிதாய% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0031.3 

 உAய� ஆக உைடயா� ெபா8யா� என உ#�% உலேகாேர $ேதவா.1.0031.4 

 ஆசி ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெமாழியா� அம� சா6கிய� 

அ4லாதவ� F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0032.1 

 ஏசி ஈர%_ெப.(ஈர%_ெப.) இலரா/ ெமாழிெச/தவ� ெசா4ைல! 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) எ�ேன4 $ேதவா.1.0032.2 

 வாசி த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�யா�6� அ.#ெச/+ 

வள�*தா� வலிதாய% $ேதவா.1.0032.3 

 ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ�வ% உைடயா� 

அ�யா� என! ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா8ேயாேர $ேதவா.1.0032.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ைவ�% மண%_ெப.(மண%_ெப.) ம4கிய 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வலிதாய,+ 

$ேதவா.1.0033.1 

 அ�டவாண� அ� உ#�தலா4 அ.#மாைல, தமி> ஆக $ேதவா.1.0033.2 

 க�ட4 ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிN# ஞானச%ப*த� 

தமி> ப,+% $ேதவா.1.0033.3 



 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைவகி இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� �ளி� 

வான,+_ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.) உய� வாேர $ேதவா.1.0033.4 

 ைம% ம. "?�ழ4 க3ைற +3ற வா#Cத4 மா�விழி ம?ைகேயா�% 

$ேதவா.1.0034.1 

 ெபா/% ெமாழியா மைறேயா�க# ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

1கலி நிலாவிய 1�ணியேன $ேதவா.1.0034.2 

 எ% இைறேய இைமயாத '6க� ஈச எ� ேநச 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0034.3 

 ெம/%ெமாழி நா4மைறேயா� மிழைல வி�_ெப.(வி�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வி.%பியேத $ேதவா.1.0034.4 

 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ம4� ப*ெதா� அ%மாைன '3றி4 க3றவ� சி3றிைட6 

க�னிமா�க# $ேதவா.1.0035.1 

 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� கி#ைளைய� ெசா4 பயி3@% 1கலி நிலாவிய 

1�ணியேன $ேதவா.1.0035.2 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மலேரா� சிர% ஏ*தி உ�� ஓ� இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@ 

ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ� ெகா4 

ெசா4லா/ $ேதவா.1.0035.3 

 மிழைலN# ேவதிய� ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வா>,த_�ைற.எ�.(வா>,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வி.%பியேத $ேதவா.1.0035.4 

 க�னிய� ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) 

க*+க வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) +?க! $ேதவா.1.0036.1 



 ெபா� இய4 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ெந.?� ெச4வ! 1கலி நிலாவிய 

1�ணியேன $ேதவா.1.0036.2 

 இ� இைச யா> ெமாழியா# ஒ.பாக,+ எ% இைறேய 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ� ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0036.3 

 மி� இய4 C� இைடயா� மிழைல வி�_ெப.(வி�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வி.%பியேத $ேதவா.1.0036.4 

 நாகபண% திக> அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) மா�விழி ம?ைகேயா�% $ேதவா.1.0037.1 

 "க வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

1கலி நிலாவிய 1�ணியேன $ேதவா.1.0037.2 

 ஏக ெப.*தைக ஆய ெப%மா� எ% இைறேய இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) 

எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0037.3 

 ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) உA8� எயி4 �> மிழைல வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வி.%பியேத $ேதவா.1.0037.4 

 ச*+ அள@ ஏ@ தட%_ெப.(தட%_ெப.) ெகா# ெகா?ைக, ைதயெலா�% தளராத 

வா/ைம! $ேதவா.1.0038.1 

 1*தியி� நா4 மைறேயா�க# ஏ,+% 1கலி நிலாவிய 1�ணியேன 

$ேதவா.1.0038.2 

 எ% தைம ஆ# உைட ஈச எ%மா� எ% இைறேய 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0038.3 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<@ அணிவா� மிழைல வி�_ெப.(வி�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வி.%பியேத $ேதவா.1.0038.4 



 ச?� ஒலி இ!பி �றா மகர% தா?கி 

நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தர?க% ேம4ேம4 

$ேதவா.1.0039.1 

 ெபா?� ஒலி ந<� �ம*+ ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ெச%ைம! 1கலி நிலாவிய 

1�ணியேன $ேதவா.1.0039.2 

 எ?க# பிரா� இைமேயா�க# ெப%மா� எ% இைறேய 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0039.3 

 ெவ?கதி� ேதா/ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மிழைல வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வி.%பியேத $ேதவா.1.0039.4 

 காம� எA!பிழ%1 ஆக ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

கா%1_ெப.(கா%1_ெப.) அன ேதாளிெயா�% 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0040.1 

 " ம. நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ேபா4வ� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 1கலி நிலாவிய 1�ணியேன 

$ேதவா.1.0040.2 

 ஈமவன,+ எA ஆ7� உக*த எ% ெப.மா� இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) 

எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0040.3 

 வ < ம. த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மிழைல 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

வி.%பியேத $ேதவா.1.0040.4 

 இல?ைகய� ேவ*+_ெப.(ேவ*+_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வா/,த 

தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இ3@ அலற 

விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஒ3றி ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) $ேதவா.1.0041.1 

 1ல% கைள க7டவ� ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கலி நிலாவிய 1�ணியேன $ேதவா.1.0041.2 



 இல?� எA ஏ*தி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ4லி 

ஆ�% எ% இைறேய இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ 

$ேதவா.1.0041.3 

 வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

மாளிைக �> மிழைல வி�_ெப.(வி�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வி.%பியேத $ேதவா.1.0041.4 

 ெசறி 'ளா8,தவி� ஏறி ஆ@% ெச3@ அதி4 வ <3றி.* தாD% ம3ைற! 

$ேதவா.1.0042.1 

 ெபாறி அரவ,+ அைணயாD% காணா! 1கலி நிலாவிய 1�ணியேன 

$ேதவா.1.0042.2 

 எறி ம:ேவா� இளமா� ைக இ�றி 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0042.3 

 ெவறி கம> "%ெபாழி4 �> மிழைல வி�_ெப.(வி�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வி.%பியேத $ேதவா.1.0042.4 

 ப,த� கண%_ெப.(கண%_ெப.) 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா/,த பா�ைம 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அ�றிN% ப4 சமE% $ேதவா.1.0043.1 

 1,த.% நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல� �3ற அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கலி நிலாவிய 1�ணியேன $ேதவா.1.0043.2 

 எ,தவ, ேதா�6�% இல6� ஆ/ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%ெப.மா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0043.3 

 வி,தக� வா> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மிழைல வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வி.%பியேத $ேதவா.1.0043.4 



 :வி� இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேம2% வி,தக% 

எ�ெகா4 இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) : எ�@ 

ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0044.1 

 1�ணியைன 1கலி நிலா2 "?ெகா�ேயா� இ.*தாைன! 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0044.2 

 ந�ணிய கீ�,தி நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# ேக#வி நா4மைற ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0044.3 

 ப� இய4 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா�க# இ*த! பாெரா� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) பா8பாலகேர $ேதவா.1.0044.4 

 ெச/ அ.ேக 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஓ?கி� ெச?கய4 பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சில மல�,ேத� 

$ேதவா.1.0045.1 

 ைக அ.ேக கனி வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) 

ஈ�@_வி.எ�.(ஈ_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கான4_ெப.(கான4_ெப.) எலா% 

கம> கா7�!ப#ளி $ேதவா.1.0045.2 

 ைப அ.ேக அழ4 வாய ஐவா/! பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைணயா� பைண, 

ேதாளி பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.1.0045.3 

 ெம/ அ.ேக உைடயாைன உ#கி வி�டவ� ஏ@வ� ேம4 உலேக 

$ேதவா.1.0045.4 

 திைரக# எ4லா மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�ம*+ ெச:மணி ',ெதா� ெபா� வர�றி $ேதவா.1.0046.1 

 கைரக# எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) அணி 

ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உA8சி 

காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) கா4 ெபா. கா7�! ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

$ேதவா.1.0046.2 



 உைரக# எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

உ,தமரா/ உய�*தா� உலகி4 $ேதவா.1.0046.3 

 அரவ% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) அைர ஆ�,த ெச4வ�6� ஆ7ெசய அ4ல4 

அ@6க4 ஆேம $ேதவா.1.0046.4 

 ேதா4 உைடயா� வ�ண! ேபா�ைவயினா� ��ண 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ +ைத*+ இல?� $ேதவா.1.0047.1 

 Q4 உைடயா� இைமேயா� ெப.மா� C� அறிவா4 வழிபா� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0047.2 

 கா4 உைடயா� கா8+ ஆய க�ட� காதலி6க!ப�% கா7�!ப#ளி 

$ேதவா.1.0047.3 

 ேம4 உைடயா� இைமயாத '6க� மி� இைடயாெளா�% ேவ��னாேன 

$ேதவா.1.0047.4 

 சலசல ச*+ அகிேலா�% உ*தி ச*தனேம கைர சா�,தி எ?�% $ேதவா.1.0048.1 

 பலபல வா/,தைல ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம�� 

பா/*+_வி.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) காவிA! 

பா?கா8�வா/ $ேதவா.1.0048.2 

 கலகல நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அதி.% கழலா� 

காதலி6க!ப�% கா7�!ப#ளி $ேதவா.1.0048.3 

 ெசால வல ெதா�ட�க# ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) 

வ4லா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ெசா4Gேவாேம $ேதவா.1.0048.4 

 தைள அவி> த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற%_ெப.) ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) 

ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெச?க: ந<.% 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0049.1 



 கைள அவி:% �ழலா� க�ய காதலி6க!ப�% கா7�!ப#ளி $ேதவா.1.0049.2 

 +ைள பயிG% �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) யா> 'ரல +�னிய இ� இைசயா4 

+ைத*த $ேதவா.1.0049.3 

 அைள பயி4 பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைர ஆ�,த ெச4வ�6� ஆ7ெசய அ4ல4 

அ@6க4 ஆேம $ேதவா.1.0049.4 

 '� ைகயினா4 ெதா�% ேமா7� உழவ�_ெப.(உழவ�_ெப.) '�ைக, 

த.6ைக6 க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) இ� க7�6 $ேதவா.1.0050.1 

 க�ைகயினா4 எறி கா7�!ப#ளி காதலி,தா� கா8+ ஆய க�ட� 

$ேதவா.1.0050.2 

 ெபா� அணி ேமனியினாைன உ#கி ேபாெதா� ந<� �ம*+ 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) '� 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0050.3 

 அ� ைகயினா4 ெதாழ வ4ல ெதா�ட� அ.விைனைய, +ர*+ 

ஆ7ெச/வாேர $ேதவா.1.0050.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைடயா� ெபா8ேயா�க# ெப%மா� ெப/ 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) நா#ெதா@% ேபணிஏ,த $ேதவா.1.0051.1 

 மைற உைடயா� ம:வா# உைடயா� வா�த. மா4 கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

ந8ச% உ�ட $ேதவா.1.0051.2 

 கைற உைடயா� கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆ� க�ணா4 காமைன6 கா/*தவ� 

கா7�!ப#ளி6 $ேதவா.1.0051.3 

 �ைற உைடயா� �ற# "த� ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) �ைர கழேல ைகக# 

F!பிேனாேம $ேதவா.1.0051.4 

 ெச3றவ� த% அரண% அவ3ைற� ெசI_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அழ4 வா/ எAR7� 

ந�@% $ேதவா.1.0052.1 



 க3றவ� தா% ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) காதலி6க!ப�% 

கா7�!ப#ளி $ேதவா.1.0052.2 

 உ3றவ�தா% உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) உ#ளா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0052.3 

 ெப3றம.% ெப.மாைன அ4லா4 ேப�வ+% ம3@ ஓ� ேப�� இேலாேம 

$ேதவா.1.0052.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) +வ� ஆ� +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

ெம/ ேபா�,+ உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ெகாளாைம உ�ேட உைர6�% 

$ேதவா.1.0053.1 

 ��ட�கேளா� அைர6 Fைற இ4லா� F@வ+ ஆ%�ண% அ4லக�S� 

$ேதவா.1.0053.2 

 அ�ட மைறயவ� மாG% காணா ஆதியினா� உைற கா7�!ப#ளி 

$ேதவா.1.0053.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம.% மல�6 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வா� சைடயா� கழல வா>,+ேவாேம $ேதவா.1.0053.4 

 ெபா� இய4 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) 

ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) ேபா+களா4 ெபாலி2 எ/+ 

ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) $ேதவா.1.0054.1 

 க�னிய� தா% �ைட கா7�!ப#ளி6 காதலைன கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

காழிய�ேகா� $ேதவா.1.0054.2 



 +�னிய இ� இைசயா4 +ைத*+ 

ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஞானச%ப*த�-ந4ல 

$ேதவா.1.0054.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இைசயா4 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாைலப,+% 

தா?க_�ைற.எ�.(தா?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 1க> தா?�வாேர 

$ேதவா.1.0054.4 

 அ?க'% ேவத'% ஓ+% நாவ� அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) நாT% அ� பரவ 

$ேதவா.1.0055.1 

 ம?�4மதி தவ> மாட வ <தி ம.க4 நிலாவிய ைம*த ெசா4லா/ $ேதவா.1.0055.2 

 ெச?கய4 ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ம4� சீ� 

ெகா# ெச?கா7ட?�� அதD# $ேதவா.1.0055.3 

 க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) விள?� எA ஏ*தி ஆ�% கணபதிய�ீ�ர% கா'றேவ 

$ேதவா.1.0055.4 

 ெந/ தவ> L எA காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) ஓ%1% ேந� 1AQ4 மைறயாள� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0056.1 

 ைம தவ> மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ <தி ம.க4 நிலாவிய 

ைம*த ெசா4லா/ $ேதவா.1.0056.2 

 ெச/ தவ நா4 மைறேயா�க# ஏ,+% சீ� ெகா# ெச?கா7ட?�� அதD# 

$ேதவா.1.0056.3 

 ைக தவ> F� எA ஏ*தி ஆ�% கணபதிய�ீ�ர% கா'றேவ $ேதவா.1.0056.4 

 ேதாெலா� Q4 இைழ ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா�ப� ெதா�% மைறேயா�க# வள�,த ெச*த< $ேதவா.1.0057.1 



 மா41ைக ேபா/ வி%' மாட வ <தி ம.க4 நிலாவிய ைம*த ெசா4லா/ 

$ேதவா.1.0057.2 

 ேச4 14� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ� 

ெகா# ெச?கா7ட?�� அதD# $ேதவா.1.0057.3 

 கா4 14� ைப?_ெப.அ.(ைப?_ெப.அ.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஆ�6க ஆ�% 

கணபதி ய�ீ�ர% கா'றேவ $ேதவா.1.0057.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம. ேக#விய� ேவ#வி ஓவா நா4 மைறேயா� வழிபா� 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0058.1 

 மா ம.2% மணி6 ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ேமய ம.க4 நிலாவிய ைம*த 

ெசா4லா/ $ேதவா.1.0058.2 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ம. "% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ� 

ெகா# ெச?கா7ட?�� அதD# $ேதவா.1.0058.3 

 காம. சீ� மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ4லி ஆ�% 

கணபதிய�ீ�ர% கா'றேவ $ேதவா.1.0058.4 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 'ழ2% விழ2% ஓவா! ப4 மைறேயா� அவ�தா% பரவ 

$ேதவா.1.0059.1 

 மாட ெந�?ெகா� வி�_ெப.(வி�_ெப.) தட2 ம.க4 நிலாவிய ைம*த 

ெசா4லா/ $ேதவா.1.0059.2 

 ேசடக% மா மல�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ� ெகா# ெச?கா7ட?�� 

அதD# $ேதவா.1.0059.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அகேம இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக ஆ�% கணபதிய�ீ�ர% 

கா'றேவ $ேதவா.1.0059.4 



 1ைன அழ4 ஓ%1 ைக அ*தணாள� ெபா� அ� நா#ெதா@% 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைச!ப $ேதவா.1.0060.1 

 மைன ெக: மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ <தி ம.க4 நிலாவிய 

ைம*த ெசா4லா/ $ேதவா.1.0060.2 

 சிைன ெக: த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ� 

ெகா# ெச?கா7ட?�� அதD# $ேதவா.1.0060.3 

 கைன வள� F� எA ஏ*தி ஆ�% கணபதிய�ீ�ர% கா'றேவ $ேதவா.1.0060.4 

 "� த?� மா�பி� இல?ைக ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) ெபா� ெந�*ேதா# 

வைரயா4 அட�,+ $ேதவா.1.0061.1 

 மா� த?� Q4 மைறேயா� பரவ ம.க4 நிலாவிய ைம*த ெசா4லா/ 

$ேதவா.1.0061.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) த?� மா மல�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ� ெகா# ெச?கா7ட?�� 

அதD# $ேதவா.1.0061.3 

 கா� த?� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெபய�,+ எ4லி ஆ�% கணபதிய�ீ�ர% 

கா'றேவ $ேதவா.1.0061.4 

 அ*த'% ஆதிN% நா�'கD% அர2 அைணயாD% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) 

அAய $ேதவா.1.0062.1 

 ம*திரேவத?க# ஓ+% நாவ� ம.க4 நிலாவிய ைம*த ெசா4லா/ 

$ேதவா.1.0062.2 

 ெச*தமிேழா�க# பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% சீ� 

ெகா# ெச?கா7ட?�� அதD# $ேதவா.1.0062.3 



 க*த% அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) 1ைகேய 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கணபதிய�ீ�ர% 

கா'றேவ $ேதவா.1.0062.4 

 இைல ம.ேத அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக நாT% இ� +வ�6காெயா� �6�, 

தி�D% $ேதவா.1.0063.1 

 நிைல அம� ேதரைர நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<த� அ4லா� ெதா:% மா 

ம.க4 $ேதவா.1.0063.2 

 மைலமக# ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 1ண�வா/ அ.ளா/ மா� இ4 

ெச?கா7ட?�� அதD# $ேதவா.1.0063.3 

 கைல ம4� ேதா4 உ�,+ எ4லி ஆ�% கணபதிய�ீ�ர% கா'றேவ 

$ேதவா.1.0063.4 

 நாG% �ைல6 க'� ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) காழி ஞானச%ப*த� 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0064.1 

 மாலி� மதி தவ> மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ம.கலி4 

ம3@ அத�ேம4 ெமாழி*த $ேதவா.1.0064.2 

 ேசG% கயG% திைள,த க�ணா� சீ� ெகா# ெச?கா7ட?�� அதD# 

$ேதவா.1.0064.3 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) வ4லா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா� விைன இ4ைல ஆேம $ேதவா.1.0064.4 

 பாடக ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) அ�! பாைவேயா�% ப� பிண6கா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ப3றி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0065.1 



 நாடக%_ெப.(நாடக%_ெப.) ஆ�% ந#ளா@ உைடய ந%ெப.மா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0065.2 

 �டக '�ைக மட*ைதமா�க# +ைணவெரா�% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வா>,த_�ைற.எ�.(வா>,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0065.3 

 ஆடகமாட% ெந.?� Fட4 ஆலவாயி� க� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற $ேதவா.1.0065.4 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) அ%ேபா+% ெச:%1னG% ெச8சைடமா7� அய4 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*+ $ேதவா.1.0066.1 

 ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) க� மகி:% ந#ளா@ உைடய ந%ெப.மா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0066.2 

 ெபா?� இளெம� 'ைலயா�கேளா�% 1னமயி4 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிலா 'ைள6�% $ேதவா.1.0066.3 

 அ% களக� �ைத மாட6 Fட4 ஆலவாயி�க� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற $ேதவா.1.0066.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ந@ம,த'% Fவிள'% ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தைலமாைலN% தா?கி யா�6�% $ேதவா.1.0067.1 

 ந�ண4 அAய ந#ளா@ உைடய ந%ெப.மா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0067.2 

 1�ணியவாண.% மா தவ.% 1�*+ உட� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 1ைனயிைழயா� $ேதவா.1.0067.3 

 அ�ணலி� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) எ�6�% 

_ெப.எ�.(எ�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) Fட4 

ஆலவாயி�க� அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற 

$ேதவா.1.0067.4 



 "வினி4 வாச% 1னலி4 ெபா31 1+_ெப.அ.(1+_ெப.அ.) விைர�சா*தினி4 

நா3ற,ேதா� $ேதவா.1.0068.1 

 நாவினி4 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ந#ளா@ உைடய ந%ெப.மா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0068.2 

 ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) தானவ� சி,த� வி�சாதர� கண,ேதா�% 

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

ெபா?கி_வி.எ�.(ெபா?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0068.3 

 ஆவினி4 ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) உக*+ ஆ7�% Fட4 ஆலவாயி� க� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற $ேதவா.1.0068.4 

 ெச%ெபா� ெச/ மாைலN% வாசிைகN% தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) 1ைகN% 

அவிN% பா7�% $ேதவா.1.0069.1 

 ந%1% ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) ந#ளா@ உைடய ந%ெப.மா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0069.2 

 உ%ப.% நாக� உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) தாD% ஒலி கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உலக,ேதா.% $ேதவா.1.0069.3 

 அ%1த% நா4களா4 ந<�% Fட4 ஆலவாயி� க� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற $ேதவா.1.0069.4 

 பாக'% ேதவிைய ைவ,+6ெகா�� ைப விA +,தி! பா8ய ேப>வா/ 

$ேதவா.1.0070.1 

 நாக'% "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந#ளா@ உைடய 

ந%ெப.மா� இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ 

$ேதவா.1.0070.2 

 ேபாக'% நி�ைன மன,+ைவ,+! 1�ணிய� ந�E% 

1ண�2_ெப.(1ண�2_ெப.) "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0070.3 



 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) உைடயவ� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) Fட4 ஆலவாயி�க� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற $ேதவா.1.0070.4 

 ேகாவண ஆைடN% ந<3@!"��% ெகா�ம: ஏ*தG% ெச8சைடN% 

$ேதவா.1.0071.1 

 நாவண! பா7�% ந#ளா@ உைடய ந%ெப.மா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0071.2 

 "வண ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெபா�D% மணிN% ெகாழி,+ 

எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0071.3 

 ஆவண வ <தியி4 ஆ�% Fட4 ஆலவாயி�க� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற $ேதவா.1.0071.4 

 இல?ைக இராவண� ெவ31 எ�6க_�ைற.எ�.(எ�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைச 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0072.1 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகாள� ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந#ளா@ உைடய ந%ெப.மா� இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 

ெசா4லா/ $ேதவா.1.0072.2 

 1ல�கைள� ெச3@ ெபாறிைய ந<6கி_வி.எ�.(ந<6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

1*தியிG% நிைன� சி*ைதெச/N% $ேதவா.1.0072.3 

 அல?க4 ந4லா�க# அம.% Fட4 ஆலவாயி�க� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற $ேதவா.1.0072.4 

 பணி உைட மாG% மலா8ேனாD% ப�றிN% ெவ�றி! 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆN% $ேதவா.1.0073.1 



 நEக4 அAய ந#ளா@ உைடய ந%ெப.மா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ $ேதவா.1.0073.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒலி ச?� ஒலிேயா� ம3ைற மா 'ரசி� ஒலி எ�@% 

ஓவா+ $ேதவா.1.0073.3 

 அணி கிள� ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) 1�+% Fட4 ஆலவாயி�க� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற $ேதவா.1.0073.4 

 த�6� உைட6 ைகய.% சா6கிய.% சாதியி� 

ந<?கிய_ெப.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) 

தவ,த� $ேதவா.1.0074.1 

 ந�6� உற நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந#ளா@ உைடய 

ந%ெப.மா� இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 ெசா4லா/ 

$ேதவா.1.0074.2 

 எ�6�% _ெப.எ�.(எ�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விழ2% ந�நா# விழ2% இ.%_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) பலி இ�பிேனா� 

எ,திைசN% $ேதவா.1.0074.3 

 அ�6�% ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) ேச� மாட6 Fட4 ஆலவாயி�க� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற $ேதவா.1.0074.4 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைடயாைன அரைன :Fட4 ஆலவா/ ேமவிய+ 

எ�ெகா4 : எ�@ $ேதவா.1.0075.1 

 ந�ெபாைன நாதைன ந#ளா3றாைன நய%_ெப.(நய%_ெப.) ெபற! 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

�லா2% $ேதவா.1.0075.2 

 ெபா� 1ைட �>த. மாட6 காழி! "�ர�-ஞானச%ப*த�-ெசா�ன 

$ேதவா.1.0075.3 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உைட! பாட4க#ப,+% வ4லா� இைமயவ� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.!ப� தாேம $ேதவா.1.0075.4 



 :1�ணிய� "திய� "த நாத� 1ைடப�வா� த% மன,தா� 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) $ேதவா.1.0076.1 

 க�ணிய� : எ�@ எ�@ காதலாள� ைகெதா:+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ� ஆ% $ேதவா.1.0076.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உய� மாளிைக மாட வ <தி விைர கம> 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �லாவி எ?�% $ேதவா.1.0076.3 

 ப� இய4 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) அறாத ஆU�! ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ 

$ேதவா.1.0076.4 

 :',திய� L!1 இல� ஆ!பி� உ#ளா� '6கண� த6க� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேவ#வி சா�% $ேதவா.1.0077.1 

 அ,திய�: எ�@ எ�@ அ�ய� ஏ,+% ஐய� 

அண?ெகா�_ெப.(அண?�_!�.+ஒ�_க..ேவ.) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ� ஆ% $ேதவா.1.0077.2 

 ெதா,+ இயG% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) பா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

+ைத*+ எ?�% ம+! பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0077.3 

 ப,திைம! பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) அறாத ஆU�! ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ 

$ேதவா.1.0077.4 

 ெபா?கி_வி.எ�.(ெபா?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ.% 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ,தா� ேபா% வழி 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி2 ஏ3ற% ஆனா� 

$ேதவா.1.0078.1 

 இ?� உய� ஞான,த� வாேனா� ஏ,+% இைறயவ� எ�@% 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ� ஆ% $ேதவா.1.0078.2 



 ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) உய� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேச� ஆைல சாலி 

திைள6�% விைள வய4_ெப.(வய4_ெப.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா/ைக!_ெப.(ெபா/ைக_ெப.+!_ஒ3.) 

$ேதவா.1.0078.3 

 ப?கய ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆU�! 

ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ $ேதவா.1.0078.4 

 ேதவி ஒ.Fறின� ஏ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏ@% ெச4வின� 

ந4�ர2 எ�ைன ந<6�%_ெப.எ�.(ந<6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0079.1 

 ஆவிய� அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) அ4ல4 த<�6�% அ!பனா� அ?ேக 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊரா% $ேதவா.1.0079.2 

 " இயG% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வாச% 

வ <ச_�ைற.எ�.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 1A�ழலா� �வ� ஒ3றி '3ற! 

$ேதவா.1.0079.3 

 பா இய4 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) அறாத ஆU�! ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ 

$ேதவா.1.0079.4 

 இ*+ அைணN% சைடயா� விைடயா� இ!_�7.(இ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) பிற!1 

எ�ைன அ@6க வ4லா� $ேதவா.1.0080.1 

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

அைண*+_வி.எ�.(அைண_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ� இைச பா�வா� 

பா4 ம�னின� ம�னி இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ� 

ஆ% $ேதவா.1.0080.2 

 ெகா*+ அைணN% �ழலா� விழவி4 F7ட%_ெப.(F7ட%_ெப.) இைட இைட 

ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ <தி $ேதவா.1.0080.3 



 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அைணN% விரலா�த% ஆU�! ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ 

$ேதவா.1.0080.4 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) அ@,தா� �ண,தி� உ#ளா� �%பி�வா� தம6� 

அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.1.0081.1 

 ஒ3ைற விைடயின� ெந3றி6க�ணா� உைற பதி 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெசறிெகா# 

மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) $ேதவா.1.0081.2 

 �3றிய_ெப.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாசலி4 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) விழா� ெசா4 கவி 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிதான% ந4க $ேதவா.1.0081.3 

 ப3றிய ைகயின� வா:% ஆU�! ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ $ேதவா.1.0081.4 

 ந<@ உைடயா� ெந�மா4 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நிமி� சைடயா� 

நிைனவா� த% உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) $ேதவா.1.0082.1 

 F@ உைடயா� உைட ேகாவண,தா� �வலய% 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ� ஆ% $ேதவா.1.0082.2 

 தா@ உைட வாைழயி4 Fைழ ம*தி த� கனி உ�� மி��7� இன,ைத! 

$ேதவா.1.0082.3 

 பாறிட! பா/*+_வி.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பயிG% ஆU�! 

ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ $ேதவா.1.0082.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

விரவி! "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம/ உைடயா� 

விற4_ெப.(விற4_ெப.) ஆ� அர6க� $ேதவா.1.0083.1 



 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� '� ெச3@ உக*த ைம*த� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

வள%_ெப.(வள%_ெப.) ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ?�% $ேதவா.1.0083.2 

 க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

சி*ைத6 க.,தி� மி6கா� :கதி அ.# : எ�@ ைக ஆர6 F!பி $ேதவா.1.0083.3 

 ப�� அல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பயிG% 

ஆU�! ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ $ேதவா.1.0083.4 

 மாG% அயD% வண?கி_வி.எ�.(வண?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேநட 

ம3@ அவ.6� எA ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0084.1 

 சீல% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அA+ 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச%ைமயினா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ� ஆ% $ேதவா.1.0084.2 

 ேகால விழாவி� அர?� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இைட மாத�க# ைம*தேரா�% $ேதவா.1.0084.3 

 பா4 எனேவ ெமாழி*+ ஏ,+% ஆU�! ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ $ேதவா.1.0084.4 

 பி�னிய தா>சைடயா� பித3@% ேபைதய� ஆ% சம� சா6கிய�க# 

$ேதவா.1.0085.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இயG% உைர ெகா#ளகி4லா� ைசவ� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) தள2_ெப.(தள2_ெப.) ஏ@ ேசாைல, $ேதவா.1.0085.2 

 +�னிய மாத.% ைம*த� தா'% �ைன இைட L>கி 

ெதாட�*த_ெப.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி*ைத! $ேதவா.1.0085.3 

 ப�னிய பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயிG% ஆU�! ப�பதிய�ீ�ர% பா� நாேவ 

$ேதவா.1.0085.4 



 எ� திைசயா.% வண?கி_வி.எ�.(வண?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+% எ%ெப.மாைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# ஆU�! $ேதவா.1.0086.1 

 ப�� உAயா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ெதா�ட� 

ேபா3@%_ெப.எ�.(ேபா3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப�பதிய�ீ�ர,+ 

ஆதித�ேம4 $ேதவா.1.0086.2 

 க�ட4க# மி��ய கான4_ெப.(கான4_ெப.) காழி6 க2ணிய�-

ஞானச%ப*த�-ெசா�ன $ேதவா.1.0086.3 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனிதா இைச பா� 

ஆ�6 F�மவ� உைடயா�க# வாேன $ேதவா.1.0086.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) அAைவெயா� பிAயா வைக 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.1.0087.1 

 ெப�தா� மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆனா� பிைற� ெச�னி! 

ெப.மா� ஊ� $ேதவா.1.0087.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலரா# உைற தவள 

ெந�மாட% $ேதவா.1.0087.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) தா?�வ ேபாG% மி� ேவE1ர% அ+ேவ $ேதவா.1.0087.4 

 பைட!1 நிைல இ@தி பய�_ெப.(பய�_ெப.) ப.ைமெயா� ேந�ைம 

$ேதவா.1.0088.1 

 கிைட! ப4கண% உைடயா� கிறி த!பைடயா� ஊ� $ேதவா.1.0088.2 

 1ைட! பாைளயி� க'கிெனா� 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) மல� 

நா3ற%_ெப.(நா3ற%_ெப.) $ேதவா.1.0088.3 

 விைட,ேத வ. ெத�ற4 மி� ேவE1ர% அ+ேவ $ேதவா.1.0088.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கா8ைய அவ#_பதி.ெப.(அ_�7.+அ#_பட�.ெப�.ஒ..) ெவ.வ உA ேபா�,+ 

$ேதவா.1.0089.1 



 பட% தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அரவ6�ைழ! 

பரேம7�த� பழ ஊ� $ேதவா.1.0089.2 

 நட% தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நைடயா� நல 

பவள,+வ� வா/ ேம4 $ேதவா.1.0089.3 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க�ணா� பயி4 ேவE1ர% அ+ேவ $ேதவா.1.0089.4 

 த6க�தன சிர% ஒ�றிைன அAவி,+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) தன6� $ேதவா.1.0090.1 

 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) வர%_ெப.(வர%_ெப.) அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெப.மா� ஊ� $ேதவா.1.0090.2 

 ப6க%_ெப.(ப6க%_ெப.) பலமயி4 ஆ�ட ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) 'ழ2 அதிர 

$ேதவா.1.0090.3 

 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ம+ வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேவE 1ர% அ+ேவ $ேதவா.1.0090.4 

 நானாவித உ.வா� நைம ஆ#வா� நEகாதா� $ேதவா.1.0091.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� திA 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எAN�ண� சிைல 

ெதா7டா� $ேதவா.1.0091.2 

 ேத� ஆ�*+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: கதலி6கனி உ�பா� 

திக> ம*தி $ேதவா.1.0091.3 

 ேம4 ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இர?�%_ெப.எ�.(இர?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேவE1ர% அ+ேவ $ேதவா.1.0091.4 



 வி�ேணா�கT% ம�ேணா�கT% ெவ.வி 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ8ச $ேதவா.1.0092.1 

 க� ஆ� சல% L�6 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஓ?க உய�*தா� ஊ� $ேதவா.1.0092.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ� ந@?கமல% மல� சாய இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) $ேதவா.1.0092.3 

 மைலயா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) அ8ச வைர 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வலி அர6க� $ேதவா.1.0093.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அைவ ெநா8ய� சர� 

உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) ைவ,தவ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஊ� $ேதவா.1.0093.2 

 கைல ஆெறா� �.தி, ெதாைக க3ேறா� மி� F7ட%_ெப.(F7ட%_ெப.) 

$ேதவா.1.0093.3 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

ெசா4-ேத�த. ேவE1ர% அ+ேவ $ேதவா.1.0093.4 

 வய% உ�ட அமாG% அ� காணா+ அலமா6�% $ேதவா.1.0094.1 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிரம� ப�தைல ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பர� ஊ� 

$ேதவா.1.0094.2 

 கய%_ெப.(கய%_ெப.) ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) த. கழி வி7� உய� ெச*ெந4 $ேதவா.1.0094.3 

 விய4_ெப.(விய4_ெப.) ேமவி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உற?�%_ெப.எ�.(உற?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேவE1ர% அ+ேவ $ேதவா.1.0094.4 

 மா� ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உடலா� 

அம��:6கெளா� ேதர� $ேதவா.1.0095.1 



 ேத� ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

வண?காைம, ெதா8யா� ஊ� $ேதவா.1.0095.2 

 �� ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) 

+� இைடயா� +ைண'ைலயா� $ேதவா.1.0095.3 

 வ <� ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1.வ,தவ� ேவE1ர% 

அ+ேவ $ேதவா.1.0095.4 

 ேவத,+ ஒலியாD% மி� ேவE1ர% த�ைன! $ேதவா.1.0096.1 

 பாத,தினி4 மன%_ெப.(மன%_ெப.) 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: ப*த�தன 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) $ேதவா.1.0096.2 

 ஏத,திைன இ4லா இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப,+% இைச வ4லா� 

$ேதவா.1.0096.3 

 ேகத,திைன இ4லா� சிவெகதிைய! ெப@வாேர $ேதவா.1.0096.4 

 உ�ணா'ைல உைமயாெளா�% உட� 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) 

$ேதவா.1.0097.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப.மா� மைல தி. மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) திகழ $ேதவா.1.0097.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ஆ�*தன_வி.'.(ஆ�_வி.+*,_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+ன_பட�.ப�.) 

அ.வி,திர# மழைல 'ழ2 அதி.% $ேதவா.1.0097.3 

 அ�ணாமைல ெதா:வா� விைன வ:வா வண% அ@ேம $ேதவா.1.0097.4 

 ேதமா?கனி க�வ�_ெப.(க�வ�_ெப.) ெகாள வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ெகா%ெபா� 

_ெப.(ெகா%1_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) த<��_வி.எ�.(த<��-

வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0098.1 



 � மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) +@க4 மிைச சி@ C� +ளி 

சிதற_�ைற.எ�.(சித@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0098.2 

 ஆமா% பிைண அைணN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ�ணாமைல 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0098.3 

 " மா? கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 1ைன ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) நிைனவா� 

விைன இலேர $ேதவா.1.0098.4 

 பலீிமயி4 ெபைடேயா� உைற ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 

கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ',த%_ெப.(',த%_ெப.) $ேதவா.1.0099.1 

 �லி மணி_ெப.(மணி_ெப.) தைரேம4 நிைற ெசாAN% விA சார4_ெப.(சார4_ெப.) 

$ேதவா.1.0099.2 

 ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ�ணாமைல அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

$ேதவா.1.0099.3 

 கால� வலி ெதாைல ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) ெதா:வாரன 1கேழ 

$ேதவா.1.0099.4 

 உதி.%_ெப.எ�.(உதி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) இ� ெவ�தைல கலனா உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0100.1 

 எதி.% பலி உண2_ெப.(உண2_ெப.) ஆக2% எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏ@வ+ 

அ4லா4 $ேதவா.1.0100.2 

 'தி.% சைட இளெவ� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) '�ேம4 ெகாள அ� ேம4 

$ேதவா.1.0100.3 

 அதி.% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ�க7� இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ�ணாமைல 

அ+ேவ $ேதவா.1.0100.4 



 மரவ%_ெப.(மரவ%_ெப.) சிைல தரள% மி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ*+ 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) அ.வி $ேதவா.1.0101.1 

 அரவ% ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 'ரவ% ப�% 

அ�ணாமைல அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0101.2 

 உரவ% சைட உல2% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) உட� ஆவ+% 

ஓரா�_வி.'.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0101.3 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) கம> ந@ெம��ழ4 உைம 14�த4 �ணேம 

$ேதவா.1.0101.4 

 ெப.�% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ�ணாமைல பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேச� 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8ைச! $ேதவா.1.0102.1 

 ப.�% தைன +ணிவா� ெபா� அணிவா� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ப.கி6 $ேதவா.1.0102.2 

 க.�% மிட@ உைடயா� கம> சைடயா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0102.3 

 உ.�% மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைடயா� தம6� உ@ ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) 

அைடயாேவ $ேதவா.1.0102.4 

 கா8 காலன �ட� ெகா#வன க:+_ெப.(க:+_ெப.) 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா7�4 $ேதவா.1.0103.1 

 நா8 ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைதN�டைவ உ.ள 

$ேதவா.1.0103.2 

 எA ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவ�6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) இனவ�� இைச 'ரல $ேதவா.1.0103.3 

 அA ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ணாெளா�% 

அ�ணாமைல அ+ேவ $ேதவா.1.0103.4 



 ஒளிV 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# ஆைடய� உைம அ8�த4 ெபா.7டா4 

$ேதவா.1.0104.1 

 பிளிV �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) மதவாரண% வதன% 

பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0104.2 

 ெவளிVபட விைளயா�ய விகி�த� இராவணைன $ேதவா.1.0104.3 

 அளVபட அட�,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ�ணாமைல அ+ேவ 

$ேதவா.1.0104.4 

 விள2 ஆ� கனி பட Qறிய கட4வ�ணD% ேவத6 $ேதவா.1.0105.1 

 கிள� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல�ேம4 உைற ேக� இ4 1கேழாD% 

$ேதவா.1.0105.2 

 அளவா வண% அழ4 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�ணாமைல அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0105.3 

 தளரா'ைல '@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) உைம தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

அ� சரேண $ேதவா.1.0105.4 

 ேவ� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உற மா� ஊ�தர 

ெவயி4_ெப.(ெவயி4_ெப.) நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உழ4வா.% $ேதவா.1.0106.1 

 மா�வ% 1ைத மலி சீவர% மைறயா வ.வா.% $ேதவா.1.0106.2 

 ஆர%ப�த% உைர ெகா#ள�மி� அ�ணாமைல அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

$ேதவா.1.0106.3 

 F� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம:!பைடயா� நல கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ேச�வ+ �ணேம $ேதவா.1.0106.4 

 ெவ%1 உ*திய கதிேரா� ஒளி வில�% விAசார4 $ேதவா.1.0107.1 



 அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) உ*தி L எயி4 எ/தவ� அ�ணாமைல அதைன 

$ேதவா.1.0107.2 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) உ*+வ �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) ஆGவ �ளி� காழிN# 

ஞான $ேதவா.1.0107.3 

 ச%ப*தன தமி> வ4லவ� அ� ேபEத4 தவேம $ேதவா.1.0107.4 

 சைட ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) உைடயா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) சா8 

ேகாவண% உைடயா� $ேதவா.1.0108.1 

 பைட ஆ� ம: உைடயா� பல "த!பைட உைடயா� $ேதவா.1.0108.2 

 மடமா� விழி உைமமா+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) உைடயா� எைன உைடயா� 

$ேதவா.1.0108.3 

 விைட ஆ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

வ <ழிமிழைலேய $ேதவா.1.0108.4 

 ஈ@ ஆ/ 'த4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஆ/ இ. ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ� 

�ண%_ெப.(�ண%_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) ஆ/ $ேதவா.1.0109.1 

 மாறா மைற நா��_ெப.(நா��_ெப.) ஆ/ வ. "த% அைவ ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) 

ஆ/ $ேதவா.1.0109.2 

 ஆ@ ஆ� �ைவ ஏ> ஓைசெயா� எ7�,திைச தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ஆ/ 

$ேதவா.1.0109.3 

 ேவ@ ஆ/ உட� ஆனா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ <ழிமிழைலேய $ேதவா.1.0109.4 

 வ%மி� அ�ய�ீ நா#மல� இ7�, 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ/ய_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0110.1 

 உ% அ�பிெனா� எ% அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈச� உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0110.2 



 '%ெம�@ இைச 'ர4 வ��க# ெக��, திைச எ?�% $ேதவா.1.0110.3 

 வி%'% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> த�வய4 வ <ழிமிழைலேய 

$ேதவா.1.0110.4 

 ப�E% பத%_ெப.(பத%_ெப.) ஏ:% பல ஓைச, தமி> அைவN% $ேதவா.1.0111.1 

 உ# நி�ற+_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ..) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

�ைவN% உ@ தாள,+ ஒலி பல2% $ேதவா.1.0111.2 

 ம�E% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) உயி.% வ. கா3@% �ட� L�@% 

$ேதவா.1.0111.3 

 வி�E% ':+ ஆனா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ <ழிமிழைலேய $ேதவா.1.0111.4 

 ஆயாதன சமய% பல அறியாதவ� ெநறியி� $ேதவா.1.0112.1 

 தா/_ெப.(தா/_ெப.) ஆனவ� உயி� க7� '� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆனவ� 

மைற ', $ேதவா.1.0112.2 

 த< ஆனவ� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ% இைற ெச4வ, தி. ஆW� $ேதவா.1.0112.3 

 ேமயா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ <ழிமிழைலேய $ேதவா.1.0112.4 

 :க4லா4 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) கீழா/ இட� காவா/ : என வாேனா� 

$ேதவா.1.0113.1 

 எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ேத� ஆ/ அய� மைற "7� 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/!ப $ேதவா.1.0113.2 

 வ4லா/ எA கா3@_ெப.(கா3@_ெப.) ஈ�6� அA ேகா4 வா�கி 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) க4 $ேதவா.1.0113.3 

 வி4லா4 எயி4 எ/தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ <ழிமிழைலேய $ேதவா.1.0113.4 



 கர,தா4 மலி சிர,தா� கா8 உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆய+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பட,தா� $ேதவா.1.0114.1 

 1ர,தா� ெபா�பட த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ� பணி Lவ�க7� ஓவா 

$ேதவா.1.0114.2 

 வர,தா� மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அளி,தா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) வள� 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ',+ அ.%பி 

$ேதவா.1.0114.3 

 விைர, தா+_ெப.(தா+_ெப.) ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஈ�@ அணி 

வ <ழிமிழைலேய $ேதவா.1.0114.4 

 '� நி3பவ� இ4லா 'ர� அர6க� வடகயிைல $ேதவா.1.0115.1 

 த�ைன! பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�,தா� '� 

தட*ேதா# இற ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0115.2 

 பி�ைன! பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெப. வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

ேபெரா�% ெகா�,த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0115.3 

 மி�னி� ெபாலி சைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ <ழிமிழைலேய 

$ேதவா.1.0115.4 

 ப�� ஏ> உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ�டா� அைவ க�டாD% '� 

அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0116.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) த< உ. ஆனா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) நிைற 

ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) $ேதவா.1.0116.2 

 வ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல� ேம4 மட அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயில $ேதவா.1.0116.3 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெச*_ெப.அ.(ெச%_ெப.அ.) 

தா+_ெப.(தா+_ெப.) உதி� வ <ழிமிழைலேய $ேதவா.1.0116.4 

 மச?க4 சம� ம�ைட6 ைகய� ��ட6 �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) இலிக# 

$ேதவா.1.0117.1 

 இச?�% பிற!1 அ@,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) இ.*ேத� 

களி,+_வி.எ�.(களி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைர,+ $ேதவா.1.0117.2 

 ப�% ெபா�கிளி களி ம8ைஞக# ஒளி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: பகேலா� 

$ேதவா.1.0117.3 

 வி�%ைப! ெபாலிவி6�% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ <ழிமிழைலேய 

$ேதவா.1.0117.4 

 வ <ழிமிழைல ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விகி�த�தைன விைர ேச� $ேதவா.1.0118.1 

 காழி நக� கைல ஞானச%ப*த� தமி>ப,+% $ேதவா.1.0118.2 

 யாழி� இைச வ4லா� ெசால6 ேக7டா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0118.3 

 ஊழி� மலி விைன ேபாயிட உய�வா� அைடவாேர $ேதவா.1.0118.4 

 ம,தா வைர நி@வி கட4_ெப.(கட4_ெப.) கைட*+ அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) 

விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட $ேதவா.1.0119.1 

 ெதா,+ ஆ�த. மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<# '�� �ட� வ�ணன+ 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.1.0119.2 

 ெகா,+ ஆ� மல� �ளி� ச*+ அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) ஒளி� �?�ம% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0119.3 

 ',தா@ வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

வ <>த._வி.(வ <>_வி.+த._+.வி.) '+��@ அைடேவாேம $ேதவா.1.0119.4 



 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ஆ� வடவிடவ <தனி4 தவேம 1A ைசவ� $ேதவா.1.0120.1 

 இைழ ஆ� இைட மடவாெளா�% இனிதா 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.1.0120.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட 'ழவ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

வைள வா#_ெப.(வா#_ெப.) உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) எA க� $ேதவா.1.0120.3 

 'ைழ வா#_ெப.(வா#_ெப.) அA �மி@% உய� '+��@ அைடேவாேம 

$ேதவா.1.0120.4 

 விைளயாத+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா8சி4 வ. ப�_ெப.(ப�_ெப.) 

பாசேவதைன ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) $ேதவா.1.0121.1 

 தைள ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) தவிர அ.# 

தைலவன+ சா�1 ஆ% $ேதவா.1.0121.2 

 கைள ஆ�த. கதி� ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடய அவேனா� $ேதவா.1.0121.3 

 'ைள மா மதி தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உய� 

'+��@ அைடேவாேம $ேதவா.1.0121.4 

 �ர� மா தவ� ெதா� கி�னர� அவேரா ெதாைல2 இ4லா $ேதவா.1.0122.1 

 நர� ஆன ப4 'னிவ� ெதாழ இ.*தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ� $ேதவா.1.0122.2 

 அரசா� வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) அணி ெபா�கல� அைவ 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப4 நாT% 

$ேதவா.1.0122.3 

 'ர�_ெப.('ர�_ெப.) ஆ4வ. மண ெமா/%1 உைட '+��@ அைடேவாேம 

$ேதவா.1.0122.4 

 அைற ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ*த�தைன அயி4 Lஇைல 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� $ேதவா.1.0123.1 



 கைற ஆ� ெந�ேவலி�மிைச ஏ3றா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) க.தி4 

$ேதவா.1.0123.2 

 மைற ஆயினபல ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�மல� சா*+ அைவ ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0123.3 

 'ைறயா4 மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 'னிவ� 

ெதா:% '+��@ அைடேவாேம $ேதவா.1.0123.4 

 ஏ ஆ� சிைல எயின� உ. ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) விசய3� $ேதவா.1.0124.1 

 ஓவாத இ� அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஒ.வ3� இட%_ெப.(இட%_ெப.) உலகி4 $ேதவா.1.0124.2 

 சாவாதவ� பிறவாதவ� தவேம மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உைடயா� $ேதவா.1.0124.3 

 Lவாத ப4 'னிவ� ெதா:% '+��@ அைடேவாேம $ேதவா.1.0124.4 

 தழ4 ேச�த. தி.ேமனிய� சசி ேச� சைட '�ய� $ேதவா.1.0125.1 

 மழ மா4விைட மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைறேயா� உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0125.2 

 விழேவா� ஒலி மி� ம?ைகய�_ெப.(ம?ைகய�_ெப.) த�% நாடகசாைல 

$ேதவா.1.0125.3 

 'ழேவா� இைச நட% '� ெசN% '+��@ அைடேவாேம $ேதவா.1.0125.4 

 ெச+ வா/ைமக# க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வைர 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திற4_ெப.(திற4_ெப.) அர6க� 

$ேதவா.1.0126.1 



 க+வா/க# ப,+ அலற<யிட6 க�டா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0126.2 

 ம+ வாய ெச?_ெப.அ.(ெச%_ெப.அ.) க*த#_ெப.(கா*த#_ெப.) மல� 

நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ைற2 இ4லா $ேதவா.1.0126.3 

 '+ேவ/க# ',+ 

உதி.%_ெப.எ�.(உதி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) '+��@ அைடேவாேம $ேதவா.1.0126.4 

 இய4 ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரம� அA இ.வ�6� 

அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய $ேதவா.1.0127.1 

 ெசய4_ெதா.ெப.(ெச/_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த< ஆ� உ. 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ: 

ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) $ேதவா.1.0127.2 

 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) ஆ� வ�ெபாழி4 �> 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) பட!ைப, 

தட,+ அ.ேக $ேதவா.1.0127.3 

 'ய4 ஓட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கய4_ெப.(கய4_ெப.) பா/ த. 

'+��@ அைடேவாேம $ேதவா.1.0127.4 

 அ.கெரா� 1,த� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அர� மைலயா� 

$ேதவா.1.0128.1 

 ம.க� வ.% இடப6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

மல� ஆ� $ேதவா.1.0128.2 

 க.� �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) மடவா� க��றி8சி 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) பா� $ேதவா.1.0128.3 

 '.கன+ ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) பக� '+��@ அைடேவாேம 

$ேதவா.1.0128.4 



 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ேச�த. '+��@ உைடயாைன மி� 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ� $ேதவா.1.0129.1 

 1கலிநக� மைற ஞானச%ப*த� உைரெச/த $ேதவா.1.0129.2 

 நிக� இ4லன தமி> மாைலக# இைசேயா� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

ப,+% $ேதவா.1.0129.3 

 பக.%_ெப.எ�.(பக�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�யவ�க7� இட� 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) அைடயாேவ $ேதவா.1.0129.4 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) கம> ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

�ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) அAைவ அவ#_பதி.ெப.(அ_�7.+அ#_பட�.ெப�.ஒ..) 

ெவ.வ $ேதவா.1.0130.1 

 ெபா. ெவ?கா8 பட ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

அத� உAைவ உட4_ெப.(உட4_ெப.) அணிேவா� $ேதவா.1.0130.2 

 அர2% அைல1னG% இளமதிN% ந�தைலN% $ேதவா.1.0130.3 

 விர2% சைட அ�க7� இட%_ெப.(இட%_ெப.) விA ந<� வியJேர $ேதவா.1.0130.4 

 ஏ@ ஆ�த.% ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) பல உ.வ� நிைல ஆனா� 

$ேதவா.1.0131.1 

 ஆ@ ஆ�த. சைடய� அன4 உ.வ� 1A2 உைடயா� $ேதவா.1.0131.2 

 மாறா� 1ர% எAய� சிைல வைளவி,தவ� மடவா# $ேதவா.1.0131.3 

 வ <@ ஆ�தர நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) விA ந<� வியJேர $ேதவா.1.0131.4 

 ெச%_ெப.(ெச%_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சைட அைவ தா>2 உற மடவா� 

மைன ேதா@% $ேதவா.1.0132.1 



 :ெப/%மி� பலி : என நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைச பக�வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.1.0132.2 

 உ%ெம�@ எ:% அ.வி,திர# வைர ப3றிட உைற ேம4 $ேதவா.1.0132.3 

 வி%'% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ெக:2% வய4_ெப.(வய4_ெப.) விA ந<� 

வியJேர $ேதவா.1.0132.4 

 அைட2 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�யா� ெதாழ 

அலேரா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அதனி4 $ேதவா.1.0133.1 

 மடவா� இ� பலி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண4 

உைடயா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ% $ேதவா.1.0133.2 

 கைட ஆ�தர அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) ஆ� கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) நிைர சி*தி $ேதவா.1.0133.3 

 மிைட ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1ைட �> த. விA ந<� வியJேர 

$ேதவா.1.0133.4 

 எ� ஆ�த. பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆ/ அய� அவனா/ மி� கைல ஆ/ 

$ேதவா.1.0134.1 

 ப� ஆ�த. மைற ஆ/ உய� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆ/ இைறயவனா/ 

$ேதவா.1.0134.2 

 க� ஆ�த.% உ. ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) என4 ஆ% $ேதவா.1.0134.3 

 வி�ேணாெரா� ம�ேணா� ெதா:% விA ந<� வியJேர $ேதவா.1.0134.4 

 வைச வி4ெகா� வ. ேவ�வ� அவனா/ நிைல 

அறிவா�_வி.'.(அறி_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) $ேதவா.1.0135.1 

 திைச உ3றவ� காண ெச. மைலவா� நிைலயவைன $ேதவா.1.0135.2 



 அைசய! ெபா.+ 

அைசயா_எதி�.ம.ெப.எ�.(அைச_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வண% 

அவD6� உய� பைடக# $ேதவா.1.0135.3 

 விைசய3� அ.# ெச/தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) விA ந<� வியJேர 

$ேதவா.1.0135.4 

 :மா� ஆ� அர2 உைடயா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) உைடயா� 

பக4_ெப.(பக4_ெப.) ந7ட% $ேதவா.1.0136.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ�த.% உயிரா� உய�2_ெப.(உய�2_ெப.) இைசயா� 

விைள ெபா.#க# $ேதவா.1.0136.2 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) : என நிைனவா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.1.0136.3 

 ேம4 நா�ய வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெதா:% விA ந<� வியJேர 

$ேதவா.1.0136.4 

 :ெபா.வா� என6� எதி� ஆ� : என! ெபா.!ைப எ�,தா� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.1.0137.1 

 க. மா4 வைர கர%_ெப.(கர%_ெப.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) உர%_ெப.(உர%_ெப.) 

கதி� ந<# '� ெநா8*+ $ேதவா.1.0137.2 

 சிர% ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) கதற ெசறி 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேச� தி.வ�யி� $ேதவா.1.0137.3 

 விரலா4 அட�வி,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) விA ந<� வியJேர $ேதவா.1.0137.4 

 வள%ப7� அல� மல� ேம4 அய� மாG% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) வைகயா4 

$ேதவா.1.0138.1 



 அள%ப7� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�ணா வைக அழ4 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0138.2 

 உள%ப7� எ: தழ4 �� அத� ந�ேவ ஓ� உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) 

$ேதவா.1.0138.3 

 விள%ப7� அ.# ெச/தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) விA ந<� வியJேர 

$ேதவா.1.0138.4 

 த�6கா4 உட4_ெப.(உட4_ெப.) மைற!பா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தவ� 

சீவர% L�! $ேதவா.1.0139.1 

 பிட6ேக உைர ெச/வாெரா� ேபணா� நம� ெபா8ேயா� $ேதவா.1.0139.2 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ேச�த. விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�� அ'+ அமர�6� 

அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0139.3 

 விைட ேச�த. ெகா�யா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) விA ந<� வியJேர 

$ேதவா.1.0139.4 

 விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சைட ேம4 உைட விகி�த� வியJைர $ேதவா.1.0140.1 

 தள% ெகா�ட+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 1கலி, த� தமி> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.1.0140.2 

 +ள?� இ4 தமி> பரவி, ெதா:% அ�யா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

எ�@% $ேதவா.1.0140.3 

 விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1க> அதேனா� 

உய� வி�E% உைடயாேர $ேதவா.1.0140.4 

 வானி4 ெபாலி2 எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) கிழி,+ ஓ� $ேதவா.1.0141.1 



 Fன4 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ளி� சார4_ெப.(சார4_ெப.) ெகா�?��ற% 

$ேதவா.1.0141.2 

 ஆனி4 ெபாலி ஐ*+% அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0141.3 

 ேதனி� ெபாலி ெமாழியாெளா�% ேமயா� தி. நகேர $ேதவா.1.0141.4 

 மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) 14� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெபைடேயா� உட� 

ஆ�% வள� சார4_ெப.(சார4_ெப.) $ேதவா.1.0142.1 

 �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) இ�_இைச பா�% �ளி� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ெகா�?��ற% $ேதவா.1.0142.2 

 அயி4 ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) மலி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ8�ட� அன4 

ஏ*தி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� $ேதவா.1.0142.3 

 எயி4 '�பட எ/தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ேமய 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) நகேர $ேதவா.1.0142.4 

 மிளி.% மணி_ெப.(மணி_ெப.) ைப% ெபா�ெனா� விைர மாமல� உ*தி 

$ேதவா.1.0143.1 

 �ளி.% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ளி� 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) ெகா�?��ற% $ேதவா.1.0143.2 

 கிள� க?ைகெயா� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவ�மதி ெக:2% சைட 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேம4 $ேதவா.1.0143.3 

 வள� ெகா�ைறN% மத ம,த'% ைவ,தா� வள நகேர $ேதவா.1.0143.4 

 ப. மா மதகா8ேயா� அA இழிN% விAசார4 $ேதவா.1.0144.1 



 �. மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா�ேனா� இழி_வி.(இழி_வி.) அ.வி6 

ெகா�?��ற% $ேதவா.1.0144.2 

 ெபா. மா எயி4 வைரவி4 த. கைணயி� ெபா� 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0144.3 

 ெப.மா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) உைமயாெளா�% 

ேம2% ெப. நகேர $ேதவா.1.0144.4 

 ேமக,+_ெப.(ேமக%_ெப.+அ,+_சாA.) இ� �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) 

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

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ.வி வைர இழிN% $ேதவா.1.0145.1 

 Fைக6�ல% ஓ�, திA சார4_ெப.(சார4_ெப.) ெகா�?��ற% $ேதவா.1.0145.2 

 நாக,ெதா�% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவ�பிைற 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நல ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

$ேதவா.1.0145.3 

 பாக,தவ� இைமேயா� ெதாழ ேம2% பழ நகேர $ேதவா.1.0145.4 

 ைக% மா மத கா8யி� இன%_ெப.(இன%_ெப.) இ�யி� �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) 

அதிர $ேதவா.1.0146.1 

 ெகா/% மா மல�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 1க ம��% ெகா�?��ற% 

$ேதவா.1.0146.2 

 :அ%மா� : என உ#கி, ெதா:வா�க7� அ.# 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0146.3 

 ெப%மா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) இைமேயா� ெதாழ ேம2% ெப. 

நகேர $ேதவா.1.0146.4 

 மரவ,ெதா� மணமாதவி ெமௗவ4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) வி�ட 

$ேதவா.1.0147.1 



 �ரவ,ெதா� விர2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

ெகா�?��ற% $ேதவா.1.0147.2 

 அரவ,ெதா�% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவ�பிைற விர2% மல�6ெகா�ைற 

$ேதவா.1.0147.3 

 நிரவ� சைட '� ேம4 உட� ைவ,தா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நகேர 

$ேதவா.1.0147.4 

 '7டா '+ கா8யி� இன%_ெப.(இன%_ெப.) '+ ேவ/கைள 'னி*+ 

$ேதவா.1.0148.1 

 �7டா� �ைன அைவ ம�� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�% ெகா�?��ற% $ேதவா.1.0148.2 

 ஒ7டா அர6க� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) '� ஒ.பஃ+ அைவ உடேன 

$ேதவா.1.0148.3 

 பி7டா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) உைமயாெளா�% ேம2% 

ெப. நகேர $ேதவா.1.0148.4 

 அைறN% அA �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) ஓைசைய அ8சி அ�% ஆைன 

$ேதவா.1.0149.1 

 �ைறN% மன%_ெப.(மன%_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

'ைழ ைவ�% ெகா�?��ற% $ேதவா.1.0149.2 

 மைறN% அைவ உைடயா� என ெந�யா� என இவ�க# $ேதவா.1.0149.3 

 இைறN% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�ணாதவ� ேமய எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

நகேர $ேதவா.1.0149.4 

 ம,த6களி@ ஆளி வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) அ8சி மைல 

த�ைன6 $ேதவா.1.0150.1 

 �,தி! ெப. 'ைழத� இைட ைவ�% ெகா�?��ற% $ேதவா.1.0150.2 



 1,தெரா� ெபா4லா மன� சமண� 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) Fற $ேதவா.1.0150.3 

 ப,த�6� அ.# ெச/தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ேமய 

பழ நகேர $ேதவா.1.0150.4 

 Fன4 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) சைடேம4 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைடயா� ெகா�?��ைற6 

$ேதவா.1.0151.1 

 கான4_ெப.(கான4_ெப.) க:மலமா நக�, தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) நல 

க2ணி $ேதவா.1.0151.2 

 ஞான,+ உய� ச%ப*தன நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# தமி> வ4லா� 

$ேதவா.1.0151.3 

 ஊன,ெதா� +ய� த<�*+_வி.எ�.(த<�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ,+% எழிேலாேர $ேதவா.1.0151.4 

 ைம ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ட� மைல 

மக#_ெப.(மக#_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயா� $ேதவா.1.0152.1 

 ைக ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேக� இ4 கா8 உA L�ய 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) $ேதவா.1.0152.2 

 ெச/ ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�வைள_ெப.(�வைள_ெப.) மல� நயன,தவேளா�% $ேதவா.1.0152.3 

 ெந/ ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெந/,தான% என <ேர $ேதவா.1.0152.4 

 பைறN% பழிபாவ% ப� +யர%பல 

த<.%_ெப.எ�.(த<�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0153.1 

 பிைறN% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அர2% ப� சைட எ%ெப.மா� ஊ� 

$ேதவா.1.0153.2 



 அைறN% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) அைல ேச� 

வடகைர ேம4 $ேதவா.1.0153.3 

 நிைறN% 1ைன மடவா� பயி4 ெந/,தான% என <ேர $ேதவா.1.0153.4 

 ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெப. நட% 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� $ேதவா.1.0154.1 

 ேவ/ ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ேதாளி6� ஒ.பாக% 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைடயா� $ேதவா.1.0154.2 

 தா/_ெப.(தா/_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

உலக?கைள நிைலேப@ெச/ தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $ேதவா.1.0154.3 

 ேந ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெந/,தான% என <ேர $ேதவா.1.0154.4 

 �� ந<@ அணி அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) �ட� �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) அன4 

ஏ*தி $ேதவா.1.0155.1 

 ந� ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) நட% 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந%ப� 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.1.0155.2 

 க� வா#_ெப.(வா#_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அர2 ஆ� உமி> 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8ச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�டா� 

$ேதவா.1.0155.3 

 ெந�வாைளக# �திெகா# உய� ெந/,தான% என <ேர $ேதவா.1.0155.4 

 Cக� ஆரெமா� ஏல% மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச%ெபா� Cைர உ*தி 

$ேதவா.1.0156.1 



 பகரா வ.1ன4 காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) பரவி! 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% $ேதவா.1.0156.2 

 நிகரா4 மண4_ெப.(மண4_ெப.) இ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கைர நிக>2 ஆய 

ெந/,தான $ேதவா.1.0156.3 

 நகரா� அ� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நைம நடைல 

அைடயாேவ $ேதவா.1.0156.4 

 விைட ஆ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உைடய அண4 வ <*தா� ெவைள எG%1% 

$ேதவா.1.0157.1 

 உைடயா� ந@மாைல சைட உைடயா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேமய 

$ேதவா.1.0157.2 

 1ைடேய 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெந/,தான% $ேதவா.1.0157.3 

 அைடயாதவ� எ�@% அம.லக% அைடயாேர $ேதவா.1.0157.4 

 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) கம> ேசாைலக# நிைறகி�ற 

ெந/,தான,+ $ேதவா.1.0158.1 

 அழ4 ஆனவ� அன4 அ?ைகயி4 ஏ*தி அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய 

$ேதவா.1.0158.2 

 கழலா� அ� நாT% கழலாேத விட4 இ�றி, $ேதவா.1.0158.3 

 ெதாழலா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) நாT% +ய� இ�றி, 

ெதா:வாேர $ேதவா.1.0158.4 

 அைற ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) இல?ைக6� இைற அணி ேச� கயிலாய% 

$ேதவா.1.0159.1 



 இைற ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) '� எ�,தா� இ.ப+ 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இற ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0159.2 

 நிைற ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெந/,தான� ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நிக> 

ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) பரவ $ேதவா.1.0159.3 

 கைற ஆ� கதி� வா#_ெப.(வா#_ெப.) ஈ*தவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,+த4 

கதிேய $ேதவா.1.0159.4 

 ேகால% '� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாெலா� ெகா/ 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) யாD% $ேதவா.1.0160.1 

 சீல% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அA+ ஆ/ ஒளி திக>2 ஆய ெந/,தான% 

$ேதவா.1.0160.2 

 கால%_ெப.(கால%_ெப.) ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மல� ந<� 

அைவ �வி, ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

$ேதவா.1.0160.3 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) 1க> அ�யா� உட4_ெப.(உட4_ெப.) உ@ 

ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) நலியாேவ $ேதவா.1.0160.4 

 ம,த% மலி சி,த,+ இைற மதி இ4லவ� சமண� $ேதவா.1.0161.1 

 1,த� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெமாழி ெபா.ளா 

நிைனேய�_வி.'.(நிைன_வி.+ண_எதி�.ம.+ஏ�_த�.ஒ..) மி� $ேதவா.1.0161.2 

 நி,த%_ெப.(நி,த%_ெப.) பயி4 நிமல� உைற ெந/,தான% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏ,+% $ேதவா.1.0161.3 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) உைட அ�யா� உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெச@ 

ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) அைடயாேவ $ேதவா.1.0161.4 



 தல% ம4கிய 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) காழிN# தமி> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.1.0162.1 

 நில%_ெப.(நில%_ெப.) ம4கிய 1கழா4 

மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெந/,தானைன நிக� இ4 

$ேதவா.1.0162.2 

 பல% ம4கிய பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப,+% 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� $ேதவா.1.0162.3 

 சில ம4கிய ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) அ� ேச�வ� சிவ கதிேய $ேதவா.1.0162.4 

 பா4 உ*+ உ@ திர# ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) பரம� 

பிரம� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) $ேதவா.1.0163.1 

 ேபாG% திறலவ� வா>த. ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 1ள 

ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) $ேதவா.1.0163.2 

 கால� திற4_ெப.(திற4_ெப.) அற� சா�ய கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) க.தி4 $ேதவா.1.0163.3 

 ஆல*+ைற ெதா:வா� தைம அைடயா விைன தாேன $ேதவா.1.0163.4 

 மைலயா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) மலி 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) �>த. த�ைம! $ேதவா.1.0164.1 

 1ைல ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) கைளவா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 1ளம?ைக $ேதவா.1.0164.2 

 கைலயா4 மலி மைறேயா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) க.தி, 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0164.3 

 அைல ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) ஆல*+ைற 

அ+ேவ $ேதவா.1.0164.4 

 கைற ஆ� மிட@ உைடயா� கம> ெகா�ைற� சைட '� ேம4 $ேதவா.1.0165.1 



 ெபாைற ஆ� த. க?ைக!1ன4 உைடயா� 1ளம?ைக� $ேதவா.1.0165.2 

 சிைற ஆ�த. களி வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�> தி. ஆல* $ேதவா.1.0165.3 

 +ைறயா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) நைற ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ெதா:மி� +தி ெச/ேத $ேதவா.1.0165.4 

 தணி ஆ� மதி அரவி�ெனா� ைவ,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெமா/,+ எ% 

$ேதவா.1.0166.1 

 பணி ஆயவ� அ�யா� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+% 1ளம?ைக $ேதவா.1.0166.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ�த. கனக% அைவ வயிர,திரேளா�% $ேதவா.1.0166.3 

 அணி ஆ� மண4_ெப.(மண4_ெப.) அைண காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) ஆல*+ைற 

அ+ேவ $ேதவா.1.0166.4 

 ெம/, த�_பதி.ெப.(த�_திA.) உ@% விைன த<� வைக ெதா:மி� ெச: 

மலா8� $ேதவா.1.0167.1 

 ெகா,தி�ெனா� ச*+ ஆ� அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) ெகாண� காவிA6 கைர ேம4 

$ேதவா.1.0167.2 

 ெபா,தி� இைட ஆ*ைத பல பா�% 1ளம?ைக $ேதவா.1.0167.3 

 அ,த� நைம ஆ#வா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆல*+ைற அ+ேவ 

$ேதவா.1.0167.4 

 ம� ஆனவ� உலகி3� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆனவ� 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இ4 $ேதவா.1.0168.1 

 ெபா� ஆனவ� 'த4 ஆனவ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 1ளம?ைக 

$ேதவா.1.0168.2 



 எ� ஆனவ� இைச ஆனவ� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஞாயிறி� ேசாதி 

$ேதவா.1.0168.3 

 அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆல*+ைற அ+ேவ $ேதவா.1.0168.4 

 '� ஆ� த. சைடேம4 'ைள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவ�மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0169.1 

 ெபா� ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி.ேமனிய� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 1ளம?ைக $ேதவா.1.0169.2 

 க� ஆ� மல� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

கழேல ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

$ேதவா.1.0169.3 

 அ�யா� தம6� இனியா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆல*+ைற அ+ேவ 

$ேதவா.1.0169.4 

 இல?ைக மன� '� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இற எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 

தி.விரலா4 $ேதவா.1.0170.1 

 வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) இைட அட�,தா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) பயி�@ 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0170.2 

 1ல�க# தைம ெவ�றா� 1கழவ� வா> 1ளம?ைக $ேதவா.1.0170.3 

 அல?க4 மலி சைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆல*+ைற அ+ேவ 

$ேதவா.1.0170.4 

 ெசறி ஆ�த. ெவ#ைள, தி. ந<3றி� தி.'�ட! $ேதவா.1.0171.1 

 ெபாறி ஆ�த. 1AQ4 வைர மா�ப� 1ளம?ைக $ேதவா.1.0171.2 



 ெவறி ஆ�த. கமல,+ அய� மாG% தைன நா� $ேதவா.1.0171.3 

 அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைக 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆல*+ைற அ+ேவ $ேதவா.1.0171.4 

 ந<தி அறியாத அம�ைகயெரா� ம�ைட! $ேதவா.1.0172.1 

 ேபாதியவ� ஓ+ உைர ெகா#ளா�_வி.'.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

1ளம?ைக $ேதவா.1.0172.2 

 ஆதி அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) தி. 

ஆல*+ைற ெதா:மி� $ேதவா.1.0172.3 

 சாதி மி� வாேனா� ெதா: த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆேம $ேதவா.1.0172.4 

 ெபா*தி� இைட, ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஊறிய ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 

1ளம?ைக $ேதவா.1.0173.1 

 அ% த�1ன4 வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) ஆல*+ைற அரைன6 

$ேதவா.1.0173.2 

 க*த% மலி கம> காழிN# கைல ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0173.3 

 ச*த% மலி பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ெசாலி 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ஆேம 

$ேதவா.1.0173.4 

 மன%_ெப.(மன%_ெப.) ஆ�த. மடவாெரா� மகி> ைம*த�க# மல� �/ 

$ேதவா.1.0174.1 

 தன%_ெப.(தன%_ெப.) ஆ�த. ச?க6 கட4_ெப.(கட4_ெப.) வ?க,திர# உ*தி 

$ேதவா.1.0174.2 

 சின%_ெப.(சின%_ெப.) ஆ�த. திற4_ெப.(திற4_ெப.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

எயி3@_ெப.(எயி3@_ெப.) அர6க� மி� ��றி4 $ேதவா.1.0174.3 



 இன மா தவ� இைறவ�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) இ�%பாவன% இ+ேவ 

$ேதவா.1.0174.4 

 மைலயா� த. மடவா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) மகி>2 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0175.1 

 நிைல ஆ�த. நிமல� வலி நில2% 1க> ஒளி ேச� $ேதவா.1.0175.2 

 கைல ஆ�த. 1லேவா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) மி� ��றி4 $ேதவா.1.0175.3 

 இைல ஆ�த. ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>வ.% இ�%பாவன% இ+ேவ 

$ேதவா.1.0175.4 

 சீல% மி� சி,த,தவ� சி*தி,+ எ:% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) $ேதவா.1.0176.1 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) மி� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> த.% உலக,தவ� 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ� $ேதவா.1.0176.2 

 ேகால% மி� மல� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) மடவா� 

மி� ��றி4 $ேதவா.1.0176.3 

 ஏல% கம> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> த.% இ�%பாவன% இ+ேவ 

$ேதவா.1.0176.4 

 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ஆ�த. �ைல வாைழக# எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 

திக> ேபா>தி4 $ேதவா.1.0177.1 

 ெதாழிலா4 மி� ெதா�ட� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) '�A4_ெப.('�றி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0177.2 

 �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ஆ�த. மல� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

'ைல_ெப.('ைல_ெப.) மடவா� மி� ��றி4 $ேதவா.1.0177.3 



 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ�த.% இைறவ�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

இ�%பாவன% இ+ேவ $ேதவா.1.0177.4 

 :ப*+ ஆ� விர4_ெப.(விர4_ெப.) உைமயா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ப?கா 

க?ைக '�ேம4 $ேதவா.1.0178.1 

 ெச*தாமைர மல� ம4கிய ெச: ந<� வய4_ெப.(வய4_ெப.) கைரேம4 

$ேதவா.1.0178.2 

 ெகா*+ ஆ� மல�!1�ைன மகி> �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) கம> ��றி4 

$ேதவா.1.0178.3 

 எ*தா/ : என இ.*தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) இ�%பாவன% இ+ேவ 

$ேதவா.1.0178.4 

 ெநறி ந<�ைமய� ந<# வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) நிைனN% நிைன2 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0179.1 

 அறி ந<�ைமயி4 எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அவ�6� அறிN%_வி.'.(அறி_வி./_இ.இ.கா.+உ%_பட�.ஒ..) 

அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அ.ளி $ேதவா.1.0179.2 

 �றி ந<�ைமய� �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) ஆ�த. மண%_ெப.(மண%_ெப.) ஆ�த. 

��றி4 $ேதவா.1.0179.3 

 எறி ந<� வய4_ெப.(வய4_ெப.) 1ைட �>த.% இ�%பாவன% இ+ேவ 

$ேதவா.1.0179.4 

 ந<@ ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி.ேமனிய� நில2% 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0180.1 

 பா@ ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகயி4 பலி வா?கா 

$ேதவா.1.0180.2 



 F@ ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மடவா# 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) மகி>2 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0180.3 

 ஏ@ ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவ�6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) இ�%பாவன% இ+ேவ $ேதவா.1.0180.4 

 ேத� ஆ�த. திக> வா#_ெப.(வா#_ெப.) எயி3@_ெப.(எயி3@_ெப.) அர6க� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) மைலைய $ேதவா.1.0181.1 

 ஓரா+ எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�,தா� '� 

ஒ.பஃ+ அைவ ெநா8,+ $ேதவா.1.0181.2 

 F� ஆ�த. ெகாைலவாெளா� �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) நாம'% 

ெகா�,த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0181.3 

 ஏ� ஆ�த.% இைறவ�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) இ�%பாவன% இ+ேவ 

$ேதவா.1.0181.4 

 ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆ�த.% மைறேயா� 1க> வி.,த� ெபாலி மலி சீ�, 

$ேதவா.1.0182.1 

 ெத.# ஆ�த. சி*ைதெயா� ச*த% மல� பல �/ $ேதவா.1.0182.2 

 ம.# ஆ�த. மாய� அய� காணா� மய4 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0182.3 

 இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஆ�த. க�ட�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) இ�%பாவன% 

இ+ேவ $ேதவா.1.0182.4 

 த�6ைக உட� இ�6கி, தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறி,+� சம� நட!பா� 

$ேதவா.1.0183.1 

 உ�6ைகபல +வ�6Fைறக# உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) இ7� உழ4வா.% 

$ேதவா.1.0183.2 



 ம�6க# மல� வய4_ெப.(வய4_ெப.) ேச� ெச*ெந4 மலி ந<� மல�6 கைரேம4 

$ேதவா.1.0183.3 

 இ�6 க� பல கைளவா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) இ�%பாவன% இ+ேவ 

$ேதவா.1.0183.4 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஆ� ெந�மாட6 ��றZA� கைர6 ேகால $ேதவா.1.0184.1 

 இ� ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) அ� வ <>த.% இ�%பாவன,+ இைறைய 

$ேதவா.1.0184.2 

 அ� ஆN% அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) காழிN# அணி ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.1.0184.3 

 ப�யா4 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ெசால பைறN% விைனதாேன $ேதவா.1.0184.4 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) பைட ��ண!ெபா� சா*த%_ெப.(சா*த%_ெப.) �� ந<@ 

$ேதவா.1.0185.1 

 பா4 அ%மதி பவள� சைட '� ேமல+ ப�ைட6 $ேதவா.1.0185.2 

 கால� வலி காலிெனா� ேபா6கி க� 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0185.3 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) மல�! ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) நி�றிRA� 

நிைலேயா�6ேக $ேதவா.1.0185.4 

 அ�ச%_ெப.(அ�ச%_ெப.) இல� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) இல� ேக�% இல� அ�யா� 

$ேதவா.1.0186.1 

 நி�ச% உ@ ேநாN% இல� தா'% நி�றிRA4 $ேதவா.1.0186.2 

 ந�ச% மிட@ உைடயா� ந@?ெகா�ைற 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆT% $ேதவா.1.0186.3 

 ப�ச% உைட அ�க# தி.!பாத% பணிவாேர $ேதவா.1.0186.4 



 பைறயி� ஒலி ச?கி� ஒலி பா?� ஆர2% 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0187.1 

 அைறN% ஒலி எ?�% அைவ அறிவா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $ேதவா.1.0187.2 

 நிைறN% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) சைட ேம4 உைட அ�க# நி�றிRA4 

$ேதவா.1.0187.3 

 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைற அ4ல+ 

என+ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) உணராேத $ேதவா.1.0187.4 

 "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைரமா�பி4 1AQல� விA 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.1.0188.1 

 ஈ�ட அதேனா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா4 அ%மதி அதைன, $ேதவா.1.0188.2 

 த<��%_ெப.எ�.(த<��_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி. நி�றி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) த�னி4 $ேதவா.1.0188.3 

 ஆ�ட கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ெதாழ4 அ4ல+ 

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

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அறிேவ $ேதவா.1.0188.4 

 �ழலி� இைச வ��� இைச க�� �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) F2% 

$ேதவா.1.0189.1 

 நிழலி� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

தா>*த_ெப.எ�.(தா>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி�றிRA4 $ேதவா.1.0189.2 

 அழலி� வல� அ?ைகய+ ஏ*தி அன4 ஆ�% $ேதவா.1.0189.3 

 கழலி� ஒலி ஆ�% 1A கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) கைளகேண $ேதவா.1.0189.4 



 Lர4 '@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நைக 

உைடயா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக% $ேதவா.1.0190.1 

 சார4_ெப.(சார4_ெப.) மதி அதேனா� உட� சலவ% சைட ைவ,த $ேதவா.1.0190.2 

 வ <ர�_ெப.(வ <ர�_ெப.) மலி அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

மிைடN% தி. நி�றி $ேதவா.1.0190.3 

 Rர� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ4லா+ என+ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) உணராேத 

$ேதவா.1.0190.4 

 ப3றி ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகயினி4 ஏ*தி! பலி 

ேத.% $ேதவா.1.0191.1 

 ெப3றி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆகி, திA ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ெப.மானா� $ேதவா.1.0191.2 

 �3றி_வி.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) அதேளா�% பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ��% 

$ேதவா.1.0191.3 

 ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) க�ணா� நி�றிRA� 

நிைலயாேர $ேதவா.1.0191.4 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மல� ேமலாெனா� ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�டா� $ேதவா.1.0192.1 

 :அ4ல�: என :ஆவ�: என நி�@% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய 

$ேதவா.1.0192.2 

 ெந4லி� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி�றிRA4 நிைல ஆ� எ% 

$ேதவா.1.0192.3 

 ெச4வ� அ� அ4லா+ என சி*ைத உணராேத $ேதவா.1.0192.4 

 ெநறியி4 வ. ேபரா வைக நிைனயா நிைன2 ஒ�ைற $ேதவா.1.0193.1 



 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இ4 சம� ஆத� உைர ேக7�% அயராேத $ேதவா.1.0193.2 

 ெநறி இ4லவ� �றிக# நிைனயாேத நி�றிRA4 $ேதவா.1.0193.3 

 மறி ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகயா� அ� வா>,+% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) வா>,ேத $ேதவா.1.0193.4 

 ��ற%_ெப.(��ற%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�,தா� 

உட4_ெப.(உட4_ெப.) ேதாT% ெநா82 ஆக $ேதவா.1.0194.1 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� ஒ.விரலா4 உற 

ைவ,தா� நி�றிRைர $ேதவா.1.0194.2 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) ஆ�த. 1கலி, தமி> ஞான% மி� ப*த� $ேதவா.1.0194.3 

 ��றா, தமி> ெசா4ல6 �ைற2 இ�றி நிைற 1கேழ $ேதவா.1.0194.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி பட� சைட '� இைட! 

ெப.கிய_ெப.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

உைடயவ� நிைற $ேதவா.1.0195.1 

 இைற அணி வைள இைண 'ைலயவ# இைணவன+ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

உைட இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வைக $ேதவா.1.0195.2 

 கைற அணி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) நிைற வய4_ெப.(வய4_ெப.) அணி 

க:மல% அம� கன4_ெப.(கன4_ெப.) உ.வின� $ேதவா.1.0195.3 

 நைற அணி மல� ந@விைர 14� நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலி கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ெதாழ4 ம.2ேம $ேதவா.1.0195.4 

 பிணி ப� கட4_ெப.(கட4_ெப.) பிறவிக# அற4_ெப.(அற4_ெப.) எளி+ உள+ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெப.கிய_ெப.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைர $ேதவா.1.0196.1 

 அணி ப� க:மல% இனி+ அம� அன4 உ.வின� அவி� சைட மிைச 

$ேதவா.1.0196.2 



 தணிப� கதி� வள� இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) 1ைனவைன உைமதைலவைன 

நிற_ெப.(நிற%_ெப.) $ேதவா.1.0196.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ப� கைறமிடறைன நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலி 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) இைண ெதாழ4 ம.2ேம $ேதவா.1.0196.4 

 வா8 உ@ 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# உைடயின� வள�பிைற ஒளி கிள� கதி� 

ெபாதி $ேதவா.1.0197.1 

 விA உ@ சைட விைர 1ைழ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) விழ2 ஒலி மலி 

க:மல% அம� $ேதவா.1.0197.2 

 எA உ@ நிற_ெப.(நிற%_ெப.) இைறவன+ அ� இரெவா� பக4_ெப.(பக4_ெப.) 

பர2வ� தம+ $ேதவா.1.0197.3 

 எA உ@ விைன ெசறிகதி� 'ைன இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

நிைன2 எ/+மேத $ேதவா.1.0197.4 

 விைன ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மன நிைன2 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

'�க_விய?.வி.'.('�_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) எனி� 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: �லமதி $ேதவா.1.0198.1 

 1ைன ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இைட ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) த. ப� 

களிறின+ உA 1ைத உடலின� $ேதவா.1.0198.2 

 மைன �டவயி@ உைடயனசில வ. �ற# பைட உைடயவ� மலி 

$ேதவா.1.0198.3 

 கைன கட4_ெப.(கட4_ெப.) அைட க:மல% அம� கதி� மதியின� அதி� 

கழ4கேள $ேதவா.1.0198.4 

 தைலமதி 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) விட அர2 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

தைலைமய+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) சைட இைட உட� $ேதவா.1.0199.1 



 நிைல ம.வ ஓ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ.ளின� நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) 

ம:விெனா� அழ4 கைணயின� $ேதவா.1.0199.2 

 மைல ம.விய சிைலதனி4 மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எANண 

மன%_ெப.(மன%_ெப.) ம.வின�-நல $ேதவா.1.0199.3 

 கைல ம.விய 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அணித. க:மல% இனி+ அம� 

தைலவேன $ேதவா.1.0199.4 

 வைர ெபா.+ இழி_வி.(இழி_வி.) அ.விக# பல ப.� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) வா8 மண4_ெப.(மண4_ெப.) இைட $ேதவா.1.0200.1 

 கைர ெபா. திைர ஒலி ெக:மிய க:மல% அம� கன4_ெப.(கன4_ெப.) 

உ.வின� $ேதவா.1.0200.2 

 அைர ெபா. 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# உைடயின� அ� இைண ெதாழ 

அ.விைன எD% $ேதவா.1.0200.3 

 உைர ெபா� பட உ@ +ய� ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உய� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ/த4 ஒ.தைலைமேய $ேதவா.1.0200.4 

 'தி� உ@ கதி� வள� இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) சைடயைன நற நிைற 

தைலதனி4 $ேதவா.1.0201.1 

 உதி� உ@ மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) பிைண தவி� தைச உைட 1லி_ெப.(1லி_ெப.) 

அத# இைட இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) க� $ேதவா.1.0201.2 

 கதி� உ@ �ட� ஒளி ெக:மிய க:மல% அம� ம: மலி பைட $ேதவா.1.0201.3 

 அதி� உ@ கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ�கள+ அ� ெதா:% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) 

அல+ அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அறியேம $ேதவா.1.0201.4 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) என நிற_ெப.(நிற%_ெப.) ெந�'�யவ� அ�திற4 

ெதற_�ைற.எ�.(ெத@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) :அ� சர� : என $ேதவா.1.0202.1 

 அட4 நிைற பைட அ.ளிய 1க> அர2 அைரயின� அணி கிள� 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) $ேதவா.1.0202.2 



 விட%_ெப.(விட%_ெப.) நிைற மிட@ உைடயவ� விAசைடயவ� விைட 

உைடயவ� உைம $ேதவா.1.0202.3 

 உட� உைற பதி கட4_ெப.(கட4_ெப.) ம@� உைட உய� க:மல 

விய4_ெப.(விய4_ெப.) நக� அேத $ேதவா.1.0202.4 

 ெகா: மல� உைற பதி உைடயவ� ெந�யவ� என இவ�கT% 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) $ேதவா.1.0203.1 

 வி:ைமைய அள2 அறிகில� இைற விைர 1ண� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

அணி விழ2 அம� $ேதவா.1.0203.2 

 க:மல% அம� கன4_ெப.(கன4_ெப.) உ.வின� அ� இைண ெதா:மவ� 

அ.விைன $ேதவா.1.0203.3 

 எ:ைமN% இல நில வைகதனி4 எளி+ இைமயவ� விய� உலகேம 

$ேதவா.1.0203.4 

 அைமவன +வ� இ:கிய +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) அணி உைடயின� அம� 

உ.வ�க# $ேதவா.1.0204.1 

 சைமய'% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) எD% அைவ 

சல ெநறியன அற உைரகT% $ேதவா.1.0204.2 

 இைமயவ� ெதா: க:மல% அம� இைறவன+ அ� பர2வ� தைம 

$ேதவா.1.0204.3 

 நைமயல விைன நல�_ெப.(நல�_ெப.) அைடதலி4 உய�ெநறி 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நE�வ�கேள $ேதவா.1.0204.4 

 ெப.கிய_ெப.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> விரகின� மலி 

ெபயரவ� உைற பிண�_ெப.(பிண�_ெப.) திைரெயா� $ேதவா.1.0205.1 

 க.கிய_ெப.எ�.(க.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிற_ெப.(நிற%_ெப.) 

விAகட4 அைட க:மல% உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $ேதவா.1.0205.2 



 ெப.கிய_ெப.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அ� பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிைண ெமாழியன 

ஒ.ப+% உட� $ேதவா.1.0205.3 

 ம.விய மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைடயவ� மதி உைடயவ� விதி உைடயவ�கேள 

$ேதவா.1.0205.4 

 தட நிலவிய மைல நி@வி ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) தழ4 உமி>த. பட 

அர2ெகா� $ேதவா.1.0206.1 

 அட4 அ�ரெரா� அமர�க# அைலகட4 கைட2ழி எ:% மி� சின 

$ேதவா.1.0206.2 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) அைடத.% மிட@ உைடயவ� விைடமிைச வ.மவ� 

உைற பதி $ேதவா.1.0206.3 

 திட% மலித. மைற 'ைற உண� மைறயவ� நிைற தி. மிழைலேய 

$ேதவா.1.0206.4 

 தைரெயா� திவிதல% நலித. த� திற4_ெப.(திற4_ெப.) உ@ சலதரன+ 

$ேதவா.1.0207.1 

 வைர அன தைல_ெப.(தைல_ெப.) விைசெயா� வ. திகிAைய அA 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.ளின� $ேதவா.1.0207.2 

 உைர மலித. �ரநதி மதி ெபாதி சைடயவ� உைற பதி மி� $ேதவா.1.0207.3 

 திைர மலி கட4_ெப.(கட4_ெப.) மண4_ெப.(மண4_ெப.) அணித. ெப@ திட� 

வள� தி. மிழைலேய $ேதவா.1.0207.4 

 மைலமக# தைன இக>2 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மதி அ@ சி@மனவன+ உய� 

$ேதவா.1.0208.1 



 தைலயிெனா� அழ4 உ.வன கர%_ெப.(கர%_ெப.) அற 'னி2_ெப.('னி2_ெப.) 

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

உைற பதி $ேதவா.1.0208.2 

 கைல நிலவிய 1லவ�க# இட� கைளத. ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) பயி4பவ� 

மி� $ேதவா.1.0208.3 

 சிைல மலி மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 1ைட 

த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திக> 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வள� தி. மிழைலேய $ேதவா.1.0208.4 

 ம.வல� 1ர% எAயினி4 ம�தர ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கைண 

ெசல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி@விய $ேதவா.1.0209.1 

 ெப. வலியின� நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலித. கர� உர%_ெப.(உர%_ெப.) மி� 

பிண% அம� வன $ேதவா.1.0209.2 

 இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) இைட அைட உறெவா� நட விைச உ@ பர� இனி+ 

உைற பதி $ேதவா.1.0209.3 

 ெத.வினி4 வ. ெப. விழ2 ஒலி மலிதர வள� தி. மிழைலேய $ேதவா.1.0209.4 

 அணி ெப@ வட மர நிழலினி4 அம�ெவா�% அ� இைண இ.வ�க# 

$ேதவா.1.0210.1 

 பணிதர அறெநறி மைறெயா�% அ.ளிய பர� 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒளி 

$ேதவா.1.0210.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா.2 அ. மரகத நில%_ெப.(நில%_ெப.) மலி 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அைண த. வய4_ெப.(வய4_ெப.) அணி $ேதவா.1.0210.3 

 திணி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) த. மண%_ெப.(மண%_ெப.) ம+ Cக� அ@பத% 

'ர4 தி. மிழைலேய $ேதவா.1.0210.4 



 வைச அ@ வலி வனசர உ. அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகா� நிைன2 

அ.தவ% 'ய4 $ேதவா.1.0211.1 

 விைசயன திற4_ெப.(திற4_ெப.) மைலமக# அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) உ@ 

திற4_ெப.(திற4_ெப.) அம� மிட4ெகா� 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0211.2 

 அைச2 இல பைட அ.# 1Aத.மவ� உைற பதி 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) மி� த. $ேதவா.1.0211.3 

 திைசயினி4 மல� �லவிய ெசறி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) மலித. தி. 

மிழைலேய $ேதவா.1.0211.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலித. மைறெமாழிெயா� நதி உ@1ன4 1ைக ஒளி 

'த4 $ேதவா.1.0212.1 

 மல� அைவெகா� வழிப� திற4_ெப.(திற4_ெப.) மைறயவ� உயி� 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகாள வ. $ேதவா.1.0212.2 

 சல% மலித. மறலித� உயி�ெகட உைதெச/த அர� உைற பதி $ேதவா.1.0212.3 

 :திலக% இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) : என உல�க# 1க>த. 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி தி. மிழைலேய $ேதவா.1.0212.4 

 அர� உைறத. கயிைலைய நிைல �ைல2 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தச'கன+ $ேதவா.1.0213.1 

 கர%_ெப.(கர%_ெப.) இ.ப+% ெநா8தர விர4_ெப.(விர4_ெப.) நி@விய 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� உைடயவ� $ேதவா.1.0213.2 

 வர4 'ைற உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைவ த. மல� வள� மைறயவ� வழி 

வ:விய $ேதவா.1.0213.3 

 சிர% அ+ெகா� பலி திAத. சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைற பதி தி. மிழைலேய 

$ேதவா.1.0213.4 



 அயெனா�% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) அம� மல� மக#_ெப.(மக#_ெப.) மகி> கண� 

அளவிட4 ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

$ேதவா.1.0214.1 

 பய%_ெப.(பய%_ெப.) உ@ வைக தழ4 நிக>வ+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ப� உ. 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) 

வர4'ைற $ேதவா.1.0214.2 

 :சய சய : என மி� +திெசய ெவளி உ.விய 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) உைற பதி $ேதவா.1.0214.3 

 ெசய% நிலவிய மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) மதி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

தவ>தர உய� தி. மிழைலேய $ேதவா.1.0214.4 

 இக> உ.ெவா� பறி தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகா�% இழி_வி.(இழி_வி.) 

ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) மலி சம�விரகின� $ேதவா.1.0215.1 

 திக> +வ� உைட உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெபாதிபவ� 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�யவ� 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.ளிய $ேதவா.1.0215.2 

 1க> உைட இைற உைற பதி 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அணி கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

1ைட த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1வி $ேதவா.1.0215.3 

 திக> �ர�த. நிக� ெகாைடயின� ெசறிெவா� திக> தி. மிழைலேய 

$ேதவா.1.0215.4 

 சின%_ெப.(சின%_ெப.) மலி கா8 உAெச/த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைறத. தி. 

மிழைலைய மி� $ேதவா.1.0216.1 

 தன மன� சிர1ரநக� இைற தமி>விரகன+ உைர ஒ.ப+% $ேதவா.1.0216.2 

 மன மகி>ெவா� பயி4பவ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மல� மக#_ெப.(மக#_ெப.) 

கைல மக#_ெப.(மக#_ெப.) சய மக#_ெப.(மக#_ெப.) $ேதவா.1.0216.3 



 இன%_ெப.(இன%_ெப.) மலி 1க>மக# இைச தர இ. நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

இைட இனி+ அம�வேர $ேதவா.1.0216.4 

 1வ% வளி_ெப.(வளி_ெப.) கன4_ெப.(கன4_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 1வி கைல 

உைர மைற திA�ண% அம� ெநறி $ேதவா.1.0217.1 

 திவ% மலித. �ர� 'தலிய� திக>த.% உயி� அைவ அைவதம $ேதவா.1.0217.2 

 பவ% மலி ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

நிைனெவா� ப+ம ந4மல� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ம.விய 

$ேதவா.1.0217.3 

 சிவன+ சிவ1ர% நிைனபவ� ெச: நிலனினி4 நிைலெப@வேர $ேதவா.1.0217.4 

 மைல பல வள� த. 1வி இைட மைற த. வழி மலி மனித�க# $ேதவா.1.0218.1 

 நிைல மலி �ர� 'த4 உல�க# நிைல ெப@ வைக நிைனெவா� 

மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0218.2 

 அைல கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந�2 அறி+யி4 அம� அA உ.2 இய4 பர� உைற 

பதி $ேதவா.1.0218.3 

 சிைல மலி மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) சிவ1ர% நிைனபவ� தி. மகெளா� திக>வேர 

$ேதவா.1.0218.4 

 ப:+ இல கட4_ெப.(கட4_ெப.) 1ைட 

த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப� 'தலிய உல�க# மலி 

$ேதவா.1.0219.1 

 �:விய �ர� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) மனித�க# �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) மலித.% 

உயி� அைவ அைவ $ேதவா.1.0219.2 

 ':வ+% அழி வைக நிைனெவா� 'த4 உ.2 இய4 பர� உைற பதி 

$ேதவா.1.0219.3 

 ெச: மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி சிவ1ரநக� ெதா:மவ� 1க> 

மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உலகிேல $ேதவா.1.0219.4 



 நைற மலித.% அளெறா� 'ைக ந� மல� 1ைக மி� வள� ஒளி $ேதவா.1.0220.1 

 நிைற 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெகா� தைன நிைனெவா� நியத'% வழிப�% 

அ�யவ� $ேதவா.1.0220.2 

 �ைற2 இல பத%_ெப.(பத%_ெப.) அைண தர அ.# �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) 

உைட இைற உைற வன பதி $ேதவா.1.0220.3 

 சிைற 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அம� சிவ1ர% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

நிைனபவ� ெசயமக# தைலவேர $ேதவா.1.0220.4 

 சின%_ெப.(சின%_ெப.) மலி அ@பைக மி� ெபாறி சிைத த. வைக 

வளி_ெப.(வளி_ெப.) நி@விய $ேதவா.1.0221.1 

 மன� உண�ெவா� மல� மிைச எ:த._வி.(எ:_வி.+த._+.வி.) 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) நியத'% உண�பவ� $ேதவா.1.0221.2 

 தன+ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) உ. அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகா� அைட 

த� பர� உைறவ+ நக� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) $ேதவா.1.0221.3 

 கன% ம.விய சிவ1ர% நிைனபவ� கைலமக# தர நிக>வேர $ேதவா.1.0221.4 

 �.திக# பல நல 'த4 கைல +க#_ெப.(+க#_ெப.) அ@ வைக பயி4ெவா� 

மி� $ேதவா.1.0222.1 

 உ. இய4 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைவ 1க>தர வழி 

ஒ:�%_ெப.எ�.(ஒ:�_வி.+உ%_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெம/ உ@ ெபாறி 

ஒழி $ேதவா.1.0222.2 

 அ.தவ% 'ய4பவ� தன+ அ� அைட வைக நிைன அர� உைற பதி 

$ேதவா.1.0222.3 

 தி. வள� சிவ1ர% நிைனபவ� திக> �ல� நில�_ெப.(நில�_ெப.) இைட 

நிக:ேம $ேதவா.1.0222.4 

 கத%_ெப.(கத%_ெப.) மி� க. உ.ெவா� உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) இைட வடவைர 

கணகண என $ேதவா.1.0223.1 



 மத%_ெப.(மத%_ெப.) மி� ெந�'க� அம� வைளமதி திக> 

எயி@_ெப.(எயி@_ெப.) அத� Cதிமிைச $ேதவா.1.0223.2 

 இத% அம� 1வி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) நி@விய 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) அA வழி பட அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0223.3 

 பத%_ெப.(பத%_ெப.) உைடயவ� அம� சிவ1ர% நிைனபவ� நில2வ� ப�யிேல 

$ேதவா.1.0223.4 

 அைச2 உ@ தவ 'ய4வினி4 அய� அ.ளினி4 வ. வலிெகா� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $ேதவா.1.0224.1 

 இைச கயிைலைய எ:த._வி.(எ:_வி.+த._+.வி.) வைக இ.ப+ 

கர%_ெப.(கர%_ெப.) அைவ நி@விய $ேதவா.1.0224.2 

 நிசிசர� '� உைட தர ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) விர4_ெப.(விர4_ெப.) பணி 

ெகாTமவ� உைற பதி $ேதவா.1.0224.3 

 திைச மலி சிவ1ர% நிைனபவ� ெச: நிலனினி4 நிக>2 உைடயேர 

$ேதவா.1.0224.4 

 அட4 மலி பைட அA அயெனா�% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய+ ஓ� அழ4 

மலித. $ேதவா.1.0225.1 

 �ட� உ.ெவா� நிக> தர அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெவ.ெவா� +தி 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எதி� $ேதவா.1.0225.2 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) மலி கள% Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) அம� க� 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைட உ. ெவளிப�மவ� நக� $ேதவா.1.0225.3 

 திட% மலி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) சிவ1ர% நிைனபவ� 

வழி 1வி திக:ேம $ேதவா.1.0225.4 



 :�ண% அறி2க# நிைல இல ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) உைர ம.விய 

ெபா.#கT% இல $ேதவா.1.0226.1 

 திண%: எDமவெரா� ெச+மதி மி� சமண.% மலி தம+ ைக $ேதவா.1.0226.2 

 உண4 உைடயவ� உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) அ. பர� உைற த. பதி 

உலகினி4 நல $ேதவா.1.0226.3 

 கண%_ெப.(கண%_ெப.) ம.விய சிவ1ர% நிைனபவ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) உ. 

உைடயவ�கேள $ேதவா.1.0226.4 

 திக> சிவ1ர நக� ம.விய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ� இைண பணி சிர1ர 

$ேதவா.1.0227.1 

 நக� இைற தமி> விரகன+ உைர நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலி ஒ.ப+% நவி4பவ� 

$ேதவா.1.0227.2 

 நிக> �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) நில%_ெப.(நில%_ெப.) நிைற தி. உ. நிக� இல 

ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) மி� சய மக#_ெப.(மக#_ெப.) $ேதவா.1.0227.3 

 1க> 1வி வள� வழி அ�ைமயி� மிைக 1ண� தர நல%_ெப.(நல%_ெப.) மி�வேர 

$ேதவா.1.0227.4 

 சிைல தைன ந� இைட நி@வி ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) சின%_ெப.(சின%_ெப.) 

மலி அர2 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகா� திவி $ேதவா.1.0228.1 

 தல% மலி �ர� அ�ர�க# ஒலி சலசல கட4_ெப.(கட4_ெப.) கைட2ழி மி� 

$ேதவா.1.0228.2 

 ெகாைல மலி விட%_ெப.(விட%_ெப.) எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) உட4_ெப.(உட4_ெப.) �ைல தர 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) Cக�பவ�-எழி4 $ேதவா.1.0228.3 

 மைல மலி மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 1ைட 

த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைறவன% அம� த. 

பரமேன $ேதவா.1.0228.4 



 கர%_ெப.(கர%_ெப.) 'தலிய அவயவ% அைவ க�விட அர2 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகா� வ. $ேதவா.1.0229.1 

 வர4 'ைற அணி த.மவ� அட4 வலி மி� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# 

உைடயின� $ேதவா.1.0229.2 

 இரவல�_ெப.(இ�வ4_ெப.+அ�_பட�.ப�.) +ய� ெக� வைக நிைன இைமயவ� 

1ர% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வள� 

$ேதவா.1.0229.3 

 மர%_ெப.(மர%_ெப.) நிக� ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) மனித�க# பயி4 

மைறவன% அம�த. பரமேன $ேதவா.1.0229.4 

 இைழ வள� த.% 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) மைலமக# இனி+ உைறத.% 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) உ.வின� $ேதவா.1.0230.1 

 'ைழயினி4 மி� +யி4 உ@% அA 'சிெவா�% 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 'ளா8ெயா� எ: $ேதவா.1.0230.2 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) Cக� த. கா8 இA த. கயிைலயி4 மலிபவ�-இ.# 

உ@% $ேதவா.1.0230.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தவ> த. ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) நிலவிய 

மைறவன% அம� த. பரமேன $ேதவா.1.0230.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மி� தி. இதழி இ�மல� ந� தைலெயா� கனகியி� 

'ைக $ேதவா.1.0231.1 

 பல �ர நதி பட அரெவா� மதி ெபாதி சைட'�யின�-மி� $ேதவா.1.0231.2 

 தல% நிலவிய மனித�கெளா� தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 'ய4த.% 'னிவ�க# 

தம $ேதவா.1.0231.3 

 மல% அ@ வைக மன%_ெப.(மன%_ெப.) நிைனத. மைறவன% அம� த. 

பரமேன $ேதவா.1.0231.4 



 கதி மலி களி@_ெப.(களி@_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) பிளிறிட 

உAெச/த அதி�ண� உய� ப�_ெப.(ப�_ெப.) $ேதவா.1.0232.1 

 பதி அத�மிைச வ. ப�_ெப.(ப�_ெப.) பதி பல கைல அைவ 'ைற 'ைற உண� 

$ேதவா.1.0232.2 

 விதி அறித.% ெநறி அம� 'னிகணெனா� மி� தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

'ய4த.% $ேதவா.1.0232.3 

 அதி நி1ண�க# வழிபட வள� மைறவன% அம� த. பரமேன $ேதவா.1.0232.4 

 கைற மலி திAசிைக பைட அட4 கன4_ெப.(கன4_ெப.) ம: எ:தர ெவறி மறி 

$ேதவா.1.0233.1 

 'ைற 'ைற ஒலி தம.க% 'ைடதைல 'கி> மலி கணி வட 

'க%_ெப.('க%_ெப.) $ேதவா.1.0233.2 

 உைறத. கர�-உலகினி4 உய� ஒளி ெப@ வைக நிைனெவா� மல� 

$ேதவா.1.0233.3 

 மைறயவ� மைறவழி வழிப�% மைறவன% அம�த. பரமேன $ேதவா.1.0233.4 

 இ. நில�_ெப.(நில�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) இைட ம�தர எA 1க எA அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

மி� $ேதவா.1.0234.1 

 ெப. வளியினி4 அவிதர வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விய� இைட ':வ+% 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0234.2 

 இ.வ�க# உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெபாைறெயா� திA எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) உ. 

உைடயவ�-இனமல� $ேதவா.1.0234.3 

 ம.விய அ@பத% இைச 'ர4 மைறவன% அம� த. பரமேன $ேதவா.1.0234.4 

 சன% ெவ. உற வ. தச'க� ஒ.ப+ '�ெயா�% இ.ப+ $ேதவா.1.0235.1 



 கன% ம.விய 1ய%_ெப.(1ய%_ெப.) ெநா8 வைக கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ�யி4 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) விர4_ெப.(விர4_ெப.) நி@வின� $ேதவா.1.0235.2 

 :இன% மலி கண நிசிசர� மகி>2 உற அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க.ைணய�: என 

$ேதவா.1.0235.3 

 மன மகி>ெவா� மைற 'ைற உண� மைறவன% அம�த. பரமேன 

$ேதவா.1.0235.4 

 அணி மல� மக#_ெப.(மக#_ெப.) தைலமக� அய� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) 

அAய+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா8சினி4 எA $ேதவா.1.0236.1 

 திணி த. திர# உ. வள�தர அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெவ. 

உறெலா� +தி ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0236.2 

 பணி2 உற ெவளி உ.விய பர� அவ�-Cைர மலி கட4_ெப.(கட4_ெப.) திர# 

எ:% $ேதவா.1.0236.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள� ஒளி ெவயி4_ெப.(ெவயி4_ெப.) மி�த.% 

மைறவன% அம�த. பரமேன $ேதவா.1.0236.4 

 இய42 அழிதர வி+ ெசல2 உற இனமயி4 இற� உ@ தைழெயா� 

$ேதவா.1.0237.1 

 ெசய4_ெதா.ெப.(ெச/_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ம.விய சி@ கட%_ெப.(கட%_ெப.) 

'� அைட ைகய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறிெச/+ தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

$ேதவா.1.0237.2 

 'ய4பவ� +வ�பட% உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெபாதிபவ� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) 

அ. பர� அவ�-அணி $ேதவா.1.0237.3 

 வயலினி4 வைள வள%_ெப.(வள%_ெப.) ம.விய மைறவன% அம�த. பரமேன 

$ேதவா.1.0237.4 

 வைச அ@ மல�மக# நிலவிய மைறவன% அம� பரமைன நிைன $ேதவா.1.0238.1 



 பைசெயா� மி� கைலபல பயி4 1லவ�க# 1க> வழி வள�த. $ேதவா.1.0238.2 

 இைச அம� க:மல நக� இைற தமி>விரகன+ உைர இய4 வல $ேதவா.1.0238.3 

 இைச மலி தமி> ஒ.ப+% வல அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) உலகினி4 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெப@வேர $ேதவா.1.0238.4 

 மைடயி4 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மாதரா� $ேதவா.1.0239.1 

 �ைடN% ெபா/ைக6 ேகால6கா உளா� $ேதவா.1.0239.2 

 சைடN% பிைறN% சா%ப4 "��% கீ# $ேதவா.1.0239.3 

 உைடN% ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) எ�ெகாேலா $ேதவா.1.0239.4 

 ெப�தா� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக பிைற� 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.1.0240.1 

 ேகா�டா�_வி.'.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) ேகால6கா2 

ேகாயிலா6 $ேதவா.1.0240.2 

 க�டா� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ைகயா4 F!பேவ $ேதவா.1.0240.3 

 உ�டா� ந8ைச உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) உ/யேவ $ேதவா.1.0240.4 

 "� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெபாறி ெகா# அரவ% 1�சைட $ேதவா.1.0241.1 

 ேகாண4 பிைறய� �ழக� ேகால6கா $ேதவா.1.0241.2 

 மாண! பா� மைற வ4லாைனேய $ேதவா.1.0241.3 

 ேபண பைறN% பிணிக# ஆனேவ $ேதவா.1.0241.4 

 த:6 ெகா# பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) தளர ேவ��வ <� $ேதவா.1.0242.1 

 ம:6 ெகா# ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) மறி ேச� அ% ைகயா� $ேதவா.1.0242.2 



 �:6 ெகா# "த!பைடயா� ேகால6கா $ேதவா.1.0242.3 

 இ:6கா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன $ேதவா.1.0242.4 

 மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆ� சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) மா+ ஓ� பாகமா 

$ேதவா.1.0243.1 

 எயிலா� சாய எA,த எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

$ேதவா.1.0243.2 

 �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) ஆ� ேசாைல6 ேகால6காைவேய $ேதவா.1.0243.3 

 பயிலா நி3க_விய?.வி.'.(நி4_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) பைறN% பாவேம 

$ேதவா.1.0243.4 

 ெவ�ெகா# விைனைய வ <7ட ேவ��வ <� $ேதவா.1.0244.1 

 க� ெகா# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�னியா� $ேதவா.1.0244.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெகா# விழ2 ஆ� ேகால6கா2# எ% $ேதவா.1.0244.3 

 அ�க# பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன $ேதவா.1.0244.4 

 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ந<லவ�� 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) $ேதவா.1.0245.1 

 �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ஆ� ப� ெச/ ேகால6கா உளா� $ேதவா.1.0245.2 

 கழலா4 ெமா/,த பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ைககளா4 $ேதவா.1.0245.3 

 ெதாழலா� ப6க4 +யர%_ெப.(+யர%_ெப.) இ4ைலேய $ேதவா.1.0245.4 

 எறி ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> இல?ைக6 ேகா�தைன $ேதவா.1.0246.1 

 'ைற ஆ� தட6ைக அட�,த L�,தி த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.1.0246.2 



 �றி ஆ� ப� ெச/ ேகால6காைவேய $ேதவா.1.0246.3 

 ெநறியா4 ெதா:வா� விைனக# ந<?�ேம $ேதவா.1.0246.4 

 நா3றமல�ேம4 அயD% நாக,தி4 $ேதவா.1.0247.1 

 ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) அைண ேமலவD% கா�கிலா $ேதவா.1.0247.2 

 F3ற% உைத,த �ழக�-ேகால6கா $ேதவா.1.0247.3 

 ஏ3ற�-பாத% ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன 

$ேதவா.1.0247.4 

 ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா� பிற6�% சமண.% 

$ேதவா.1.0248.1 

 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) +வ� ேதா/ உ. இலாள.% 

$ேதவா.1.0248.2 

 �3ற_ெப.எ�.(�@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநறியா� 

ெகா#ளா�_வி.'.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ேகால6கா! 

$ேதவா.1.0248.3 

 ப3றி! பரவ பைறN% பாவேம $ேதவா.1.0248.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# காழி ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0249.1 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ெகா# ேகால6கா உளாைனேய $ேதவா.1.0249.2 

 வல% ெகா# பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4ல வா/ைமயா� $ேதவா.1.0249.3 

 உல% ெகா# விைன ேபா/ ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வா>வேர $ேதவா.1.0249.4 

 : "ஆ� ெகா�ைற! 1A1� சைட ஈசா $ேதவா.1.0250.1 

 காவா/ : என நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

காழியா� $ேதவா.1.0250.2 



 ேமவா� 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) அ7டா� அவ�ேபா4 ஆ% $ேதவா.1.0250.3 

 பா ஆ� இ�ெசா4 பயிG% பரமேர $ேதவா.1.0250.4 

 :எ*ைத : எ�@ அ?� இைமேயா� 1�*+ ஈ�� $ேதவா.1.0251.1 

 க*தமாைல ெகா� ேச� காழியா� $ேதவா.1.0251.2 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<3ற� விமல� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபா4 ஆ% $ேதவா.1.0251.3 

 அ*தி ந7ட% ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0251.4 

 ேதைன ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ெமாழியா# 

ஒ.பாக% $ேதவா.1.0252.1 

 கானமா� ைக6 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காழியா� $ேதவா.1.0252.2 

 வான%_ெப.(வான%_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ேகாயிலவ� ேபா4 ஆ% 

$ேதவா.1.0252.3 

 ஆன இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0252.4 

 மாணா ெவ�றி6 கால� ம�யேவ $ேதவா.1.0253.1 

 காணா மாணி6� அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காழியா� 

$ேதவா.1.0253.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆ� வாளி ெதா7டா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ேபா4 ஆ% $ேதவா.1.0253.3 

 ேபணா� 1ர?க# அ7ட ெப.மாேன $ேதவா.1.0253.4 

 மாேட ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெச*ெந4 $ேதவா.1.0254.1 



 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ஏறி� ச?� 

ஈD%_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) காழியா� 

$ேதவா.1.0254.2 

 வாடா மலரா# ப?க� அவ�ேபா4 ஆ% $ேதவா.1.0254.3 

 ஏடா� 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,த இைறவேர $ேதவா.1.0254.4 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) ெகா�ைறமல� Fட6 

$ேதவா.1.0255.1 

 க?ைக 1ைன*த சைடயா� காழியா� $ேதவா.1.0255.2 

 அ% க� அரவ% ஆ7�மவ� ேபா4 ஆ% $ேதவா.1.0255.3 

 ெச?க� அர6க� 1ர,ைத எA,தாேர $ேதவா.1.0255.4 

 ெகா4ைல விைட'� "த% �னி,+ ஆ�% $ேதவா.1.0256.1 

 க4லவட,ைத உக!பா� காழியா� $ேதவா.1.0256.2 

 அ4ல இட,+% நட*தா� அவ�ேபா4 ஆ% $ேதவா.1.0256.3 

 ப4ல இட,+% பயிG% பரமேர $ேதவா.1.0256.4 

 எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6க� ெநா8ய 

விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0257.1 

 க�,+ 'Aய அட�,தா� காழியா� $ேதவா.1.0257.2 

 எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாட3� இர?�மவ� ேபா4 

ஆ% $ேதவா.1.0257.3 

 ெபா�6 ெகா# ந<@ "�% 1னிதேர $ேதவா.1.0257.4 

 ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) உைடய அAN% பிரமD% $ேதவா.1.0258.1 

 ேதா3ற% காணா ெவ�றி6 காழியா� $ேதவா.1.0258.2 



 ஏ3ற% ஏ@ அ?� ஏ@மவ� ேபா4 ஆ% $ேதவா.1.0258.3 

 F3ற% ம@க6 �ைம,த �ழகேர $ேதவா.1.0258.4 

 ெப.6க! பித3@% சமண� சா6கிய� $ேதவா.1.0259.1 

 கர6�% உைரைய வி7டா� காழியா� $ேதவா.1.0259.2 

 இ.6கி� மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவ� 

அவ�ேபா4 ஆ% $ேதவா.1.0259.3 

 அ.!பி� 'ைலயா# ப?க,+ ஐயேர $ேதவா.1.0259.4 

 கா� ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> காழி6 ேகா�தைன� $ேதவா.1.0260.1 

 சீ� ஆ� ஞானச%ப*த� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0260.2 

 பாரா� 1கழ! பரவ வ4லவ� $ேதவா.1.0260.3 

 ஏ� ஆ� வான,+_ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.) இனிதா இ.!பேர $ேதவா.1.0260.4 

 ம. ஆ� �ழலிமா+ ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ/ $ேதவா.1.0261.1 

 தி. ஆ� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0261.2 

 க. ஆ� க�ட,+ ஈச� கழ4கைள $ேதவா.1.0261.3 

 ம.வாதவ� ேம4 ம�D% பாவேம $ேதவா.1.0261.4 

 வா� ஆ� ெகா?ைக மா+ ஓ�பாக% ஆ/ $ேதவா.1.0262.1 

 சீ� ஆ� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0262.2 

 ஏ� ஆ� 1A1�சைட எ% ஈசைன� $ேதவா.1.0262.3 



 ேசராதவ� ேம4 ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விைனகேள $ேதவா.1.0262.4 

 வைர ஆ� ச*ேதா� அகிG% வ. ெபா�னி, $ேதவா.1.0263.1 

 திைர ஆ� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0263.2 

 நைர ஆ� விைட ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந%பைன $ேதவா.1.0263.3 

 உைரயாதவ� ேம4 ஒழியா ஊனேம $ேதவா.1.0263.4 

 ம:வா# ஏ*தி மா+ ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ/ $ேதவா.1.0264.1 

 ெச: ஆ� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0264.2 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 1A1�சைட எ% இைறவைன, $ேதவா.1.0264.3 

 ெதா:வா� த%ேம4 +யர%_ெப.(+யர%_ெப.) இ4ைலேய $ேதவா.1.0264.4 

 மைலயா� மகேளா� உட� ஆ/ மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0265.1 

 சிைல ஆ� ெச%ெபா� ப#ளியாைனேய $ேதவா.1.0265.2 

 இைல ஆ� மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ4லி 

ந�பக4 $ேதவா.1.0265.3 

 நிைலயா வண?க நி4லா விைனகேள $ேதவா.1.0265.4 

 அைற ஆ� 1னேலா� அகிG% வ. ெபா�னி� $ேதவா.1.0266.1 

 சிைற ஆ� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0266.2 

 கைற ஆ� க�ட,+ ஈச� கழ4கைள $ேதவா.1.0266.3 



 நிைறயா4 வண?க நி4லா விைனகேள $ேதவா.1.0266.4 

 ைப ஆ� அர2 ஏ� அ4�லாெளா�% $ேதவா.1.0267.1 

 ெச/ ஆ� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0267.2 

 ைக ஆ� �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஏ*+ கட2ைள $ேதவா.1.0267.3 

 ெம/யா4 வண?க ேமவா விைனகேள $ேதவா.1.0267.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) வள� 1� சைட 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0268.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0268.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ� தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 

வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) $ேதவா.1.0268.3 

 ஆனா� கழேல அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா>மிேன $ேதவா.1.0268.4 

 கா� ஆ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) கனக% அைனயாD% $ேதவா.1.0269.1 

 ேதரா� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0269.2 

 ந<� ஆ� நிமி�1� சைட எ% நிமலைன $ேதவா.1.0269.3 

 ஓராதவ�ேம4 ஒழியா ஊனேம $ேதவா.1.0269.4 

 :மா� ஆ� உட%ப� ம�ைட, ேதர.% $ேதவா.1.0270.1 

 ேபசா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ேபசி, திAயேவ $ேதவா.1.0270.2 



 ேத� ஆ� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0270.3 

 ஈசா : எ�ன நி4லா இட�கேள $ேதவா.1.0270.4 

 நற2 ஆ� 1கலி ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0271.1 

 ெச@ ஆ� ெச%ெபா� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) ேமயாைன! $ேதவா.1.0271.2 

 ெப@%_ெப.எ�.(ெப@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ இைசயா4 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைவப,+% $ேதவா.1.0271.3 

 உ@மா ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>வேர $ேதவா.1.0271.4 

 ெவ? க# வி%' ெவறி ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.1.0272.1 

 தி?கேளா� திைள6�% தி.!1,�� $ேதவா.1.0272.2 

 க?ைக த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) '�யா� 

அவ�ேபாG% $ேதவா.1.0272.3 

 எ?க# உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைறயாேர 

$ேதவா.1.0272.4 

 ேவன4 வி%' ெவறி ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேசாைல, $ேதவா.1.0273.1 

 ேதD% வ��% திைள6�% தி.!1,�� $ேதவா.1.0273.2 

 ஊன% இ�றி உைறவா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% 

$ேதவா.1.0273.3 

 ஏன'#T% எயி@% 1ைனவாேர $ேதவா.1.0273.4 

 பா?� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வா8வ�� இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0274.1 



 ேத% ெகா# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) திைள6�% தி.!1,�� 

$ேதவா.1.0274.2 

 ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) உைறவா� அவ�ேபாG% 

$ேதவா.1.0274.3 

 தா?� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) தவ> 1�சைடயாேர $ேதவா.1.0274.4 

 நாற வி�ட ந@மாமல� கIவி_வி.எ�.(கI2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0275.1 

 ேதற4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) திைள6�% தி.!1,�� $ேதவா.1.0275.2 

 ஊற4 வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) உைடயா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% $ேதவா.1.0275.3 

 ஏ@ ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) எ% இைறயாேர $ேதவா.1.0275.4 

 இைச விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இய41_ெப.(இய41_ெப.) ஆக, $ேதவா.1.0276.1 

 திைச விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> தி.!1,�� $ேதவா.1.0276.2 

 பைச விள?க! ப�,தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% 

$ேதவா.1.0276.3 

 வைச விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ� ேச� 

Cதலாேர $ேதவா.1.0276.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நிற,த விைரேயா� அல� உ*தி $ேதவா.1.0277.1 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) நிற,த 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) பா/ தி.!1,�� 

$ேதவா.1.0277.2 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) நிற,த ஒளியா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ேபாG% $ேதவா.1.0277.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நிற,த விைட ேச� ெகா�யாேர $ேதவா.1.0277.4 

 ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) ஆ%ப4_ெப.(ஆ%ப4_ெப.) க:ந<� 

மல�*+_வி.எ�.(மல�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ?�% $ேதவா.1.0278.1 

 ெச/க# ம4� சிவனா� தி.!1,�� $ேதவா.1.0278.2 

 ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) மகி>*தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% $ேதவா.1.0278.3 

 ைமN� ந8ச% ம.2% மிட3றாேர $ேதவா.1.0278.4 

 க.6க% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேசாைல, $ேதவா.1.0279.1 

 தி.6ெகா# ெச%ைம விழ2 ஆ� தி.!1,�� $ேதவா.1.0279.2 

 இ.6க வ4ல இைறவ� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% 

$ேதவா.1.0279.3 

 அர6க� ஒ4க விரலா4 அட�,தாேர $ேதவா.1.0279.4 

 ம.வி எ?�% வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மடம8ைஞ $ேதவா.1.0280.1 

 ெத.2 ேதா@% திைள6�% தி.!1,��! $ேதவா.1.0280.2 

 ெப.கி_வி.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா:% ெப.மா� 

அவ�ேபாG% $ேதவா.1.0280.3 

 பிரம� மாG% அறியா! ெபா8ேயாேன $ேதவா.1.0280.4 

 Fைற ேபா�6�% ெதாழிலா� அம� Fற4 $ேதவா.1.0281.1 



 ேதற4 ேவ�டா ெதளிமி� தி.!1,�� $ேதவா.1.0281.2 

 ஆ@% நா��% அம�*தா� அவ�ேபாG% $ேதவா.1.0281.3 

 ஏ@ ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) எ% இைறயாேர $ேதவா.1.0281.4 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேக#வி ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0282.1 

 ெச4வ� ேசட� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி.!1,��� $ேதவா.1.0282.2 

 ெசா4ல4 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா� தம6� எ�@% $ேதவா.1.0282.3 

 அ4ல4 த<.%_ெப.எ�.(த<�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) அைடயாேவ $ேதவா.1.0282.4 

 '*தி நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைனக# அைவ 

ேபாக� $ேதவா.1.0283.1 

 சி*தி ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) சிவனா� தி.! 1�F� $ேதவா.1.0283.2 

 அ*த% இ4லா அ�க# அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% 

$ேதவா.1.0283.3 

 க*த% ம4� கம> 1� சைடயாேர $ேதவா.1.0283.4 

 Lவ� ஆய 'த4வ� 'ைறயாேல $ேதவா.1.0284.1 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.! 1�F� 

$ேதவா.1.0284.2 

 ஆவ� எ�D% அ�க# அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% 

$ேதவா.1.0284.3 

 ஏவி� அ4லா� எயி4 L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,தாேர $ேதவா.1.0284.4 



 ப?கய?க# மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பழன,+� 

$ேதவா.1.0285.1 

 ெச?கய4க# திைள6�% தி.! 1�F� $ேதவா.1.0285.2 

 க?ைக த?� சைடயா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% 

$ேதவா.1.0285.3 

 எ?க# உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைறயாேர 

$ேதவா.1.0285.4 

 கைர உலா2 கதி� மா மணி',த% $ேதவா.1.0286.1 

 திைர உலா2 வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> தி.! 1�F� $ேதவா.1.0286.2 

 உைரயி� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெப.மா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% $ேதவா.1.0286.3 

 விைரயி� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மல�� ேசவ�யாேர $ேதவா.1.0286.4 

 பவழ வ�ண! பா8� ஆ� தி.ேமனி $ேதவா.1.0287.1 

 திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.! 1�F� 

$ேதவா.1.0287.2 

 அழக� எ�D% அ�க# அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% 

$ேதவா.1.0287.3 

 1கழ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1A1� சைடயாேர 

$ேதவா.1.0287.4 

 ெதா8*+ இல?� க:ந<� வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெச*ெந4 $ேதவா.1.0288.1 



 தி.*த நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�> தி.! 1�F�! $ேதவா.1.0288.2 

 ெபா.*தி_வி.எ�.(ெபா.*+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�க# 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% $ேதவா.1.0288.3 

 விA*+_வி.எ�.(விA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?� சைட 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிைறயாேர $ேதவா.1.0288.4 

 பா.% வி�E% பரவி, ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+% $ேதவா.1.0289.1 

 ேத� ெகா# வ <தி விழ2 ஆ� தி.! 1�F� $ேதவா.1.0289.2 

 ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�க# 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% $ேதவா.1.0289.3 

 Fர% நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எயி4 

L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,தாேர $ேதவா.1.0289.4 

 மைல அதனா� உைடய மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@% $ேதவா.1.0290.1 

 சிைல அதனா4 எA,தா� தி.! 1�F�, $ேதவா.1.0290.2 

 தைலவ� வ4ல அர6க� த.6கிைன $ேதவா.1.0290.3 

 மைல அதனா4 அட�,+ மகி>*தாேர $ேதவா.1.0290.4 

 நாட வ4ல மலரா� மாG% ஆ/, $ேதவா.1.0291.1 

 ேதட நி�றா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.! 

1�F� $ேதவா.1.0291.2 

 ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல அ�க# 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% $ேதவா.1.0291.3 



 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) பயிG% 

பரமேர $ேதவா.1.0291.4 

 ��� '3றி6 Fைற இ�றிேய $ேதவா.1.0292.1 

 பி�ட%_ெப.(பி�ட%_ெப.) 

உ�E%_ெப.எ�.(உ�E_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பிரா*த� ெசா4 

ெகாேள4 $ேதவா.1.0292.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மல� ஆ� 

தி.! 1�F�6 $ேதவா.1.0292.3 

 க�� ெதா:மி� கபாலிேவடேம $ேதவா.1.0292.4 

 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ம4� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �> காழி ம� 

$ேதவா.1.0293.1 

 ேசட� ெச4வ� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.! 

1�F� $ேதவா.1.0293.2 

 நாட வ4ல ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0293.3 

 பாட4ப,+% பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன 

$ேதவா.1.0293.4 

 ெச!ப% ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) ெநறி ெகா# சி3றி�ப% $ேதவா.1.0294.1 

 +!ப� எ�னா+ அ.ேள +ைண ஆக $ேதவா.1.0294.2 

 ஒ!ப� ஒ!ப� ெப.மா� ஒளி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3@ $ேதவா.1.0294.3 

 அ!ப� ேசா3@,+ைற ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைடேவாேம $ேதவா.1.0294.4 

 பாG% ெந/N% தயி.% பயி�@ ஆ� $ேதவா.1.0295.1 

 ேதாG% QG% +ைத*த வைரமா�ப� $ேதவா.1.0295.2 



 மாG% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 1ைட �> மடம8ைஞ $ேதவா.1.0295.3 

 ஆG% ேசா3@,+ைற ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைடேவாேம $ேதவா.1.0295.4 

 ெச/ய� ெச/யசைடய� விைட ஊ�வ� $ேதவா.1.0296.1 

 ைக ெகா# ேவல� கழல� கா8காட� $ேதவா.1.0296.2 

 ைதயலா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆய 

எ% $ேதவா.1.0296.3 

 ஐய� ேசா3@,+ைற ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைடேவாேம $ேதவா.1.0296.4 

 பிணி ெகா# ஆ6ைக ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பிற!1 உள <� 

$ேதவா.1.0297.1 

 +ணி ெகா# ேபாரா� +ள?�% ம:வாள� $ேதவா.1.0297.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகா# க�ட� ேமய வா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0297.3 

 அணி ெகா# ேசா3@,+ைற 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடேவாேம 

$ேதவா.1.0297.4 

 பிைறN% அர2% 1னG% சைட 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0298.1 

 மைறN% ஓதி மயான% இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக $ேதவா.1.0298.2 

 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) உைடயா� காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) $ேதவா.1.0298.3 

 அைறN% ேசா3@,+ைற ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைடேவாேம $ேதவா.1.0298.4 



 +�கேளா� 'ழவ% வி%மேவ $ேதவா.1.0299.1 

 ெபா�க# "சி 1ற?கா� அர?� ஆக $ேதவா.1.0299.2 

 ப� ெகா# பாணி பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயி�@ ஆ�% $ேதவா.1.0299.3 

 அ�க# ேசா3@,+ைற ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைடேவாேம $ேதவா.1.0299.4 

 சா�6 கால� மாள தைலமாைல $ேதவா.1.0300.1 

 ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மி6�� �வ�� ஆ/ வ.வா� 

தா% $ேதவா.1.0300.2 

 பா� ஆ�! பர2வா� உ#ள,+_ெப.(உ#ள%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.1.0300.3 

 ஆ� ேசா3@,+ைற ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைடேவாேம $ேதவா.1.0300.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஓ�பாக% உைடயா� பிைற� ெச�னி6 $ேதவா.1.0301.1 

 க� ஓ�பாக% கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Cதலினா� 

$ேதவா.1.0301.2 

 எ�ணா+ அர6க� எ�6க_�ைற.எ�.(எ�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0301.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேசா3@,+ைற 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடேவாேம 

$ேதவா.1.0301.4 

 ெதா:வா� இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) +யர%_ெப.(+யர%_ெப.) ந<?கேவ 

$ேதவா.1.0302.1 

 அழ4 ஆ/ ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ.#க# 

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

$ேதவா.1.0302.2 



 விழ2 ஆ� ம@கி4 விதியா4 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) எ% $ேதவா.1.0302.3 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� ேசா3@,+ைற 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடேவாேம 

$ேதவா.1.0302.4 

 ேகா+ சா3றி, திAவா� அம� ��ட� $ேதவா.1.0303.1 

 ஓ+% ஓ,ைத உணரா+ எ: ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0303.2 

 ந<தி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைனவா� ேவட% ஆ% 

$ேதவா.1.0303.3 

 ஆதி ேசா3@,+ைற ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைடேவாேம $ேதவா.1.0303.4 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசா3@,+ைற எ% ஆதிைய� $ேதவா.1.0304.1 

 சி*ைத ெச/%மி� அ�ய� ஆயின <� $ேதவா.1.0304.2 

 ச*த% பர2 ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0304.3 

 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேற 1ைனத4 வழிபாேட 

$ேதவா.1.0304.4 

 ஊ� உலா2 பலி ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0305.1 

 ந<� உலா2% நிமி� 1� சைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0305.2 

 சீ� உலா2% மைறேயா� நைறRA4 $ேதவா.1.0305.3 

 ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி,த<��ர% 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைட 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0305.4 



 கா�% நா�%_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கல6க! பலி 

ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0306.1 

 ஓ� க?ைக ஒளி� 1� சைட தாழ $ேதவா.1.0306.2 

 வ <�% ஆக மைறேயா� நைறRA4 $ேதவா.1.0306.3 

 ந<�% சி,த<��ரேம நிைன ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0306.4 

 க4வியாள� கனக% அழ4 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.1.0307.1 

 14� க?ைக 1A 1� சைடயா� ஊ� $ேதவா.1.0307.2 

 ம4� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> நைறRA4 

$ேதவா.1.0307.3 

 ெச4வ� சி,த<��ர% ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைட 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0307.4 

 ந<ட_�ைற.எ�.(ந<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல நிமி� 1�சைட தாழ 

$ேதவா.1.0308.1 

 ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல அ�க# இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0308.2 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) பயிG% நைறRA4 

$ேதவா.1.0308.3 

 ேசட� சி,த<��ரேம ெதளி ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0308.4 

 உ%பராG% உலகி� அவராG% $ேதவா.1.0309.1 

 த% ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) அள,த3� அAயா� ஊ� $ேதவா.1.0309.2 

 ந�1 உலா2% மைறேயா� நைறRA4 $ேதவா.1.0309.3 

 ெச%ெபா� சி,த<��ரேம ெதளி ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0309.4 

 F� உலா2 பைடயா� விைட ஏறி $ேதவா.1.0310.1 



 ேபா� உலா2 ம:வா� அன4 ஆ� $ேதவா.1.0310.2 

 ேப� உலா2 ெப.மா� நைறRA4 $ேதவா.1.0310.3 

 ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி,த<��ரேம 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆேம $ேதவா.1.0310.4 

 அ�றி நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) 1ர% எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0311.1 

 ெவ�றி வி4லி விமல�-வி.%1% ஊ� $ேதவா.1.0311.2 

 ம�றி4 வாச மண%_ெப.(மண%_ெப.) ஆ� நைறRA4 $ேதவா.1.0311.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சி,த<��ரேம ெதளி 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0311.4 

 அர6க� ஆ�ைம_ெப.(ஆ�ைம_ெப.) 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வைரத�னா4 $ேதவா.1.0312.1 

 ெந.6க ஊ�@% விரலா� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ� $ேதவா.1.0312.2 

 பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கீ�,தி 

உைடயா� நைறRA4 $ேதவா.1.0312.3 

 தி.6ெகா# சி,த<��ரேம ெதளி ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0312.4 

 ஆழியாD% அலா8� உைறவாD% $ேதவா.1.0313.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நா� 

உணரா�_வி.'.(உண�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) திA*+ ேம4 

$ேதவா.1.0313.2 

 �:% ேநட எA ஆ% ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) சீ� $ேதவா.1.0313.3 

 ந<ழ4 சி,த<��ரேம நிைன ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0313.4 



 ெம/யி� மாச� விA C� +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) 

இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0314.1 

 ைகயி4 உ�� கழ@% உைர ெகா#ேள4 $ேதவா.1.0314.2 

 உ/ய_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��4 இைறவ� நைறRA4 

$ேதவா.1.0314.3 

 ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி,த<��ரேம 

தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ஆேம $ேதவா.1.0314.4 

 ெம/,+ உலா2% மைறேயா� நைறRA4 $ேதவா.1.0315.1 

 சி,த� சி,த<��ர,ைத உய� காழி $ேதவா.1.0315.2 

 அ,த� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) அணி ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0315.3 

 ப,+% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பைறN% பாவேம 

$ேதவா.1.0315.4 

 விதி ஆ/ விைள2 ஆ/ விைளவி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0316.1 

 ெகாதியா வ. F3ைற உைத,தவ� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0316.2 

 பதி ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ப?கய% 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அலர_�ைற.எ�.(அல._வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$ேதவா.1.0316.3 

 ெபாதி ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 1கலி நக�தாேன $ேதவா.1.0316.4 

 ஒ�னா� 1ர% L�@% எA,த ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) $ேதவா.1.0317.1 

 மி� ஆ� இைடயாெளா�% F�ய ேவட% $ேதவா.1.0317.2 



 த�னா4 உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) த�கட4 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0317.3 

 ெபா� ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) "% 1கலி நக�தாேன $ேதவா.1.0317.4 

 வலி இ4 மதி ெச8சைட ைவ,த மணாள� $ேதவா.1.0318.1 

 1லியி� அத# ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைர 

ஆ�,த 1னித� $ேதவா.1.0318.2 

 மலிN% பதி மா மைறேயா� 

நிைற*+_வி.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ��! $ேதவா.1.0318.3 

 ெபாலிN% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) "% 1கலி நக�தாேன $ேதவா.1.0318.4 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) ஆ� தட?க�ணிெயா�% எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி 

$ேதவா.1.0319.1 

 அயலா� கைடயி4 பலி ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அழக� $ேதவா.1.0319.2 

 இயலா4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ� திைசேயா�6�% $ேதவா.1.0319.3 

 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) "% 1கலி நக�தாேன 

$ேதவா.1.0319.4 

 கா+ ஆ� கன ெபா� �ைழ ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இல?க $ேதவா.1.0320.1 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) ஆ� மல� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சைட ஏற '�,+ 

$ேதவா.1.0320.2 

 நாதா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) நாT% 

$ேதவா.1.0320.3 



 ேபா+ ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) "% 1கலி நக�தாேன $ேதவா.1.0320.4 

 வல% ஆ� பைட மா� ம: ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) $ேதவா.1.0321.1 

 கல%_ெப.(கல%_ெப.) ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ 

உ�ட க.,த� $ேதவா.1.0321.2 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஆ� பதி ெகா�ைறக# ெபா� ெசாAய ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$ேதவா.1.0321.3 

 1ல% ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) "% 1கலி நக�தாேன $ேதவா.1.0321.4 

 க@,தா� கனலா4 மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�ைறN% ேவவ $ேதவா.1.0322.1 

 ெச@,தா� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ ஆக $ேதவா.1.0322.2 

 அ@,தா� அய�த� சிர% ஐ*திG% ஒ�ைற $ேதவா.1.0322.3 

 ெபா@,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) "% 1கலி நக�தாேன $ேதவா.1.0322.4 

 ெதாழிலா4 மி� ெதா�ட�க# ேதா,திர% 

ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0323.1 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� வைரயா4 அ�@ அர6கைன� ெச3ற $ேதவா.1.0323.2 

 கழலா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) க�ட4க# மி�� $ேதவா.1.0323.3 

 ெபாழிலா4 மலி "% 1கலி நக�தாேன $ேதவா.1.0323.4 

 மா�டா� �டைல! ெபா� "சி மயான,+ $ேதவா.1.0324.1 

 ஈ�டா நட% ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ*த4 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.1.0324.2 

 ந<�டா� இ.வ�6� எA ஆ/ அர2 ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) $ேதவா.1.0324.3 



 "�டா� நக� "% 1கலி நக�தாேன $ேதவா.1.0324.4 

 உைடயா� +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) ேபா�,+ உழ4வா� சம�ைகய� 

$ேதவா.1.0325.1 

 அைடயாதன ெசா4Gவ� ஆத�க# ஓ,ைத6 $ேதவா.1.0325.2 

 கிைடயாதவ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) நக� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மலி "க% 

$ேதவா.1.0325.3 

 1ைட ஆ�த. "% 1கலி நக�தாேன $ேதவா.1.0325.4 

 இைர6�% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெச8சைட ைவ,த எ%மா� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.1.0326.1 

 1ைர6�% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) "% 1கலி நக� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேம4 

$ேதவா.1.0326.2 

 உைர6�% தமி> ஞானச%ப*த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.1.0326.3 

 வைர6�% ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) வ4லவ� ந4லவ� தாேம $ேதவா.1.0326.4 

 வி:ந<� ம:வா# பைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0327.1 

 க:ந<� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) மலர6 கய4_ெப.(கய4_ெப.) 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0327.2 

 ெகா:ந<� வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ர?கணி4 '7ட% 

$ேதவா.1.0327.3 

 ெதா:% ந<�ைமய� த<+_ெப.(த<+_ெப.) உ@ +�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) இலேர 

$ேதவா.1.0327.4 



 விைட ேச� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) விள?� உய� 

மாட6 $ேதவா.1.0328.1 

 கைட ேச� க. ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ள,+_ெப.(�ள%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா7�4 $ேதவா.1.0328.2 

 �ைட ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ம4� �ர?கணி4 '7ட% $ேதவா.1.0328.3 

 உைடயா� எைன ஆ# உைட எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) பிராேன $ேதவா.1.0328.4 

 �ல!பைடயா� விைடயா� �� ந<3றா� $ேதவா.1.0329.1 

 கால� தைன ஆ� உயி� வIவிய கால� $ேதவா.1.0329.2 

 ேகால! ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ர?கணி4 '7ட,+ 

$ேதவா.1.0329.3 

 ஏல% கம> 1�சைட எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) பிராேன $ேதவா.1.0329.4 

 வாடா விA ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வல,+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

காதி4 $ேதவா.1.0330.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஆ� �ைழயா� நல பாலன% 

ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0330.2 

 Fடாதன ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ர?கணி4 '7ட% 

$ேதவா.1.0330.3 

 ஆடா வ.வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

உைடயாேர $ேதவா.1.0330.4 

 இைற ஆ� வைளயாைள ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+ அட6கி $ேதவா.1.0331.1 

 கைற ஆ� மிட3றா� கா8 கீறிய ைகயா� $ேதவா.1.0331.2 

 �ைற ஆ� மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �ர?கணி4 

'7ட,+ $ேதவா.1.0331.3 



 உைறவா� எைம ஆ# உைட ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) �டராேன $ேதவா.1.0331.4 

 பல2% பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ#ளன 

ப3@%_ெப.எ�.(ப3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒழி*ேதா% 

$ேதவா.1.0332.1 

 கலவ%மயி4 கா'@ ேபைடெயா� ஆ�6 $ேதவா.1.0332.2 

 �ல2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ர?கணி4 '7ட% 

$ேதவா.1.0332.3 

 நில2% ெப.மா� அ� நி,த4 நிைன*ேத $ேதவா.1.0332.4 

 மா� ஆ� மல�6ெகா�ைற வள�சைட 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0333.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஆ� �ைழதா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) காதி4 இல?க 

$ேதவா.1.0333.2 

 Fடா� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/+ �ர?கணி4 '7ட,+ $ேதவா.1.0333.3 

 ஆ� ஆ� அரவ% அைர ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அம�வாேன $ேதவா.1.0333.4 

 ைம ஆ� நிற_ெப.(நிற%_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அர6க� த% ேகாைன 

$ேதவா.1.0334.1 

 உ/யா வைகயா4 அட�,+ இ� அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0334.2 

 ெகா/ ஆ� மல� ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �ர?கணி4 

'7ட% $ேதவா.1.0334.3 

 ைகயா4 ெதா:வா� விைன கா�ட4 அAேத $ேதவா.1.0334.4 

 ெவறி ஆ� மல�, தாமைரயாெனா� மாG% $ேதவா.1.0335.1 



 அறியா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) அைச*+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ� ஆ� அழ4 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0335.2 

 �றியா4 நிமி�*தா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) �ர?கணி4 '7ட% $ேதவா.1.0335.3 

 ெநறியா4 ெதா:வா� விைன நி3ககிலாேவ $ேதவா.1.0335.4 

 க:வா� +வ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம/ ேபா�6�% 

$ேதவா.1.0336.1 

 வ:வா� சம� சா6கிய� வா6� அைவ ெகா#ேள4 $ேதவா.1.0336.2 

 �: மி�சைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) �ர?கணி4 '7ட,+ 

$ேதவா.1.0336.3 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிைறயா� அ� ேச�வ+ 

இய4ேப $ேதவா.1.0336.4 

 க4 ஆ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0337.1 

 ெகா4 ஆ� ம: ஏ*தி �ர?கணி4 '7ட% $ேதவா.1.0337.2 

 ெசா4 ஆ� தமி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெசவி6� இனி+ ஆக $ேதவா.1.0337.3 

 வ4லா�6� எளி+ ஆ% பிறவா வைக வ <ேட $ேதவா.1.0337.4 

 ஓேட கல� உ�ப+% ஊ� இ� பி�ைச $ேதவா.1.0338.1 

 காேட இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

க4லா4 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) கீ> $ேதவா.1.0338.2 

 வாடா 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ம?ைகN% தாD% 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0338.3 

 ஈடா உைறகி�ற இைட ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) ஈேதா $ேதவா.1.0338.4 



 தட%_ெப.(தட%_ெப.) ெகா�ட+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

தாமைர!_ெப.(தாமைர_ெப.+!_ஒ3.) ெபா� '� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேம4 

$ேதவா.1.0339.1 

 �ட% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�யா� �ளி� ந<� 

�ம*+ ஆ7ட $ேதவா.1.0339.2 

 பட% ெகா�ட+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைர ஆ�,த 

பரம� $ேதவா.1.0339.3 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ.*தா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இைட ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) ஈேதா 

$ேதவா.1.0339.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகாவண% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ*தி $ேதவா.1.0340.1 

 அ% ேகா4வைளயாைள ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0340.2 

 ெபா?கா வ. காவிA6 ேகால6 கைரேம4 $ேதவா.1.0340.3 

 எ% ேகா� உைறகி�ற இைடம.+ ஈேதா $ேதவா.1.0340.4 

 அ*த% அறியாத அ.?_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) கல%_ெப.(கல%_ெப.) உ*தி6 

$ேதவா.1.0341.1 

 க*த% கம> காவிA6 ேகால6 கைர ேம4 $ேதவா.1.0341.2 

 ெவதெபா�! "சிய ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 'த4வ� $ேதவா.1.0341.3 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) உைறகி�ற இைடம.+ ஈேதா $ேதவா.1.0341.4 

 வாச% கம> மா மல�� ேசாைலயி4 வ�ேட $ேதவா.1.0342.1 



 ேதச% 1�*+ ஈ�� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெச%ைம 

உைட,+_வி.எ�.(உைட_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ/ $ேதவா.1.0342.2 

 "ச% 1�*+ ஆ�! ெபாலி*+_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய $ேதவா.1.0342.3 

 ஈச� உைறகி�ற இைடம.+ ஈேதா $ேதவா.1.0342.4 

 எ�பி4 பலமாைலN% "�� எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி $ேதவா.1.0343.2 

 அ�பி4 பிAயாதவேளா�% உட� ஆ/ $ேதவா.1.0343.3 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ3@ இ.*தா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இைடம.+ ஈேதா 

$ேதவா.1.0343.4 

 ேத6�% திமிG% பல2% �ம*+ உ*தி $ேதவா.1.0344.1 

 ேபா6கி! 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) "ச4_ெப.("ச4_ெப.) அ�!ப வ.மா4 

$ேதவா.1.0344.2 

 ஆ�6�% திைர6 காவிA6 ேகால6 கைரேம4 $ேதவா.1.0344.3 

 ஏ3க இ.*தா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இைடம.+ ஈேதா $ேதவா.1.0344.4 

 " ஆ� �ழலா� அகி4ெகா�� 1ைக!ப $ேதவா.1.0345.1 

 ஓவா+ அ�யா� அ� உ# �ளி�*+_வி.எ�.(�ளி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0345.2 

 ஆவா அர6க� தைன ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0345.3 

 ஏ ஆ� சிைலயா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இைட ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) ஈேதா 

$ேதவா.1.0345.4 

 '3றாத+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா4மதி ��% 'த4வ� $ேதவா.1.0346.1 



 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தாமைரயாெனா� மா4 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0346.2 

 ெபா�-ேதாளிN% தாD% 

ெபாலி*+_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆக $ேதவா.1.0346.3 

 எ3ேற உைறகி�ற இைட ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) ஈேதா $ேதவா.1.0346.4 

 சி@ ேதர.% சி4 சமE% 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) Fற $ேதவா.1.0347.1 

 ெநறிேய பல ப,த�க# ைக ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0347.2 

 ெவறியா வ. காவிA6 ேகால6 கைரேம4 $ேதவா.1.0347.3 

 எறி ஆ� ம:வாள� இைட ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) ஈேதா $ேதவா.1.0347.4 

 க� ஆ� கம> காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0348.1 

 எ� ஆ� 1க> எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) இைடம.தி�ேம4 $ேதவா.1.0348.2 

 ப�ேணா� இைச பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% 

வ4லா�க# $ேதவா.1.0348.3 

 வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) உலக,தினி4 வ <3றி.!பாேர $ேதவா.1.0348.4 

 கைண ந<� எA மா4 அரவ% வைர வி4லா $ேதவா.1.0349.1 

 இைணயா எயி4 L�@% எA,த இைறவ� $ேதவா.1.0349.2 

 பிைண மா மயிG% �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) ேச� மட அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) 

$ேதவா.1.0349.3 

 அைணN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ�பி4 ஆல* +ைறயாேர 

$ேதவா.1.0349.4 



 சைட ஆ� ச+ர� 'திரா மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0350.1 

 விைட ஆ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைட 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) விமல� $ேதவா.1.0350.2 

 கிைட ஆ� ஒலி ஓ,+ அரவ,+ இைச கி#ைள_ெப.(கி#ைள_ெப.) $ேதவா.1.0350.3 

 அைட ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ�பி4 ஆல*+ைறயாேர $ேதவா.1.0350.4 

 ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அரவ% சைடேம4 உற 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0351.1 

 பா.% பலி ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலி பா�% 

பரம� $ேதவா.1.0351.2 

 ந<� உ� கயG% வய4_ெப.(வய4_ெப.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) வராேலா� 

$ேதவா.1.0351.3 

 ஆ.% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ�பி4 ஆல*+ைறயாேர $ேதவா.1.0351.4 

 பிைறN% அர2% உற ைவ,த '�ேம4 $ேதவா.1.0352.1 

 நைற உ�� எ: வ�னிN% ம�D சைடயா� $ேதவா.1.0352.2 

 மைறN% பலேவதிய� ஓத ஒலி 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0352.3 

 அைறN% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ�பி4 ஆல*+ைறயாேர $ேதவா.1.0352.4 

 ந<�% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) க?ைகN% 

த?க_�ைற.எ�.(த?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) '�ேம4 $ேதவா.1.0353.1 

 F�%_ெப.எ�.(F�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைலயா# ஒ.பாக% 

அம�*தா� $ேதவா.1.0353.2 

 மா� 'ழவ% அதிர மட மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $ேதவா.1.0353.3 



 ஆ�% பதி அ�பி4 ஆல*+ைறயாேர $ேதவா.1.0353.4 

 ந<@ ஆ� தி.ேமனிய� ஊன% இலா�பா4 $ேதவா.1.0354.1 

 ஊ@ ஆ� �ைவ ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) ெப.மா� $ேதவா.1.0354.2 

 ேவ@ ஆ� அகிG% மி� ச*தன%_ெப.(ச*தன%_+ெப.) உ*தி $ேதவா.1.0354.3 

 ஆ@ ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) அ�பி4 ஆல*+ைறயாேர $ேதவா.1.0354.4 

 ெச� ஆ� தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி+ உ�ட 

$ேதவா.1.0355.1 

 ப� ஆ� பரம� பரேம7� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) சீைர $ேதவா.1.0355.2 

 க� ஆ� மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �வி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+% $ேதவா.1.0355.3 

 அ�யா� ெதா:% அ�பி4 ஆல*+ைறயாேர $ேதவா.1.0355.4 

 விட, தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மிடற� நட% ஆ� 

$ேதவா.1.0356.1 

 பட,+ ஆ� அரவ% விர2% சைட ஆதி $ேதவா.1.0356.2 

 ெகா�,ேத� இல?ைக6 �ல6ேகா� வைர 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0356.3 

 அட�,தா� அ.# அ�பி4 ஆல*+ைறயாேர $ேதவா.1.0356.4 

 வண?கி_வி.எ�.(வண?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மல�ேம4 அயD% 

ெந�மாG% $ேதவா.1.0357.1 

 பிண?கி அறிகி�றில� ம3@% ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) $ேதவா.1.0357.2 



 �ண?� 'க,+_ெப.('க%_ெப.+அ,+_சாA.) அ% 'ைலயா# ஒ.பாக% 

$ேதவா.1.0357.3 

 அண?�% திக> அ�பி4 ஆல*+ைறயாேர $ேதவா.1.0357.4 

 தறியா� +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) ேபா�,+ உழ4வா� சம�ைகய� $ேதவா.1.0358.1 

 ெநறியா உணரா நிைல ேக�ன� நி,த4 $ேதவா.1.0358.2 

 ெவறி ஆ� மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

வ <:மவைர $ேதவா.1.0358.3 

 அறிவா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அ�பி4 ஆல*+ைறயாேர 

$ேதவா.1.0358.4 

 அர2 ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ�பி4 ஆல*+ைற த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

ேம4 $ேதவா.1.0359.1 

 கரவாதவ� காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0359.2 

 பர2 ஆ� தமி> ப,+ இைச பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 

ேபா/ $ேதவா.1.0359.3 

 விர2 ஆ�வ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) எளி+ ஆேம 

$ேதவா.1.0359.4 

 அட4 ஏ@ அம.% ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

$ேதவா.1.0360.1 

 மட4_ெப.(மட4_ெப.) ஆ� �ழலாெளா� ம�D% $ேதவா.1.0360.2 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஆ� 1ைட �> த. காழி $ேதவா.1.0360.3 

 ெதாட�வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) � ெநறியாேர $ேதவா.1.0360.4 

 திைர ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) $ேதவா.1.0361.1 



 வைரயா� மகேளா� மகி>*தா� $ேதவா.1.0361.2 

 கைர ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �>த. காழி $ேதவா.1.0361.3 

 நிைர ஆ� மல� �2மி� நி�ேற $ேதவா.1.0361.4 

 இ� ஆ� �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) ஏ@ உைட எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) $ேதவா.1.0362.1 

 +� ஆ� இைடயாெளா� +�D% $ேதவா.1.0362.2 

 க� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. காழி $ேதவா.1.0362.3 

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

அவலேம $ேதவா.1.0362.4 

 ஒளி ஆ� விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) 

$ேதவா.1.0363.1 

 அளி ஆ� �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ம?ைகெயா� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஆ/ 

$ேதவா.1.0363.2 

 களி ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. காழி $ேதவா.1.0363.3 

 எளி+ ஆ% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

இ�ேப $ேதவா.1.0363.4 

 பனி ஆ� மல� ஆ� த. பாத� $ேதவா.1.0364.1 

 'னி தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) உைமேயா� 

'ய?கி_வி.எ�.('ய?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0364.2 

 கனி ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. காழி $ேதவா.1.0364.3 

 இனி+ ஆ% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

ஈேட $ேதவா.1.0364.4 



 ெகாைல ஆ�த. F3ற% உைத,+ $ேதவா.1.0365.1 

 மைலயா� மகேளா� மகி>*தா� $ேதவா.1.0365.2 

 கைலயா� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காழி $ேதவா.1.0365.3 

 தைலயா4 ெதா:வா� தைலயாேர $ேதவா.1.0365.4 

 தி. ஆ� சிைலயா4 எயி4 எ/+ $ேதவா.1.0366.1 

 உ. ஆ� உைமேயா� உட� ஆனா� $ேதவா.1.0366.2 

 க. ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. காழி $ேதவா.1.0366.3 

 ம.வாதவ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ம.வாேர $ேதவா.1.0366.4 

 அர6க� வலி ஒ4க அட�,+ $ேதவா.1.0367.1 

 வைர6� மகேளா� மகி>*தா� $ேதவா.1.0367.2 

 �ர6�% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �>த. காழி $ேதவா.1.0367.3 

 நிர6�% மல� �2% நிைன*ேத $ேதவா.1.0367.4 

 இ.வ�6� எA ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிமி�*தா� 

$ேதவா.1.0368.1 

 உ.வி4 ெபா8யாெளா� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0368.2 

 க. ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பரைவ கம> காழி $ேதவா.1.0368.3 

 ம.வ பிAN% விைன மா/*ேத $ேதவா.1.0368.4 

 சம� சா6கிய� தா% அல� �3ற $ேதவா.1.0369.1 

 அைம*தா� உைமேயா� உட� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஆ/ $ேதவா.1.0369.2 



 கம>*+_வி.எ�.(கம>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. காழி $ேதவா.1.0369.3 

 �ம*தா� மல� �2த4 ெதா�ேட $ேதவா.1.0369.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0370.1 

 கல%_ெப.(கல%_ெப.) ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> த. காழி $ேதவா.1.0370.2 

 நிைல ஆக நிைன*தவ� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) $ேதவா.1.0370.3 

 வல� ஆனவ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) அைடவாேர $ேதவா.1.0370.4 

 அைர ஆ� விA ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.1.0371.1 

 நைர ஆ� விைட ஊ�தி நய*தா� $ேதவா.1.0371.2 

 விைர ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0371.3 

 உைரயா4 உண�வா� உய�வாேர $ேதவா.1.0371.4 

 1ைனத4 1A 1�சைட த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேம4 $ேதவா.1.0372.1 

 கைனத4 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) க?ைக கர*தா� $ேதவா.1.0372.2 

 விைன இ4லவ� வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0372.3 

 நிைன2 இ4லவ� ெந8ச'% ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0372.4 

 அழ_�ைற.எ�.(அ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ� ஆ�N% பா� 

$ேதவா.1.0373.1 

 எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ� எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) 

அ�ேம4 $ேதவா.1.0373.2 

 விழ வ4லவ� வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0373.3 

 ெதாழ வ4லவ� ந4லவ� ெதா�ேட $ேதவா.1.0373.4 



 உரவ% 1A 1� சைட த�ேம4 $ேதவா.1.0374.1 

 அரவ% அைர ஆ�,த அழக� $ேதவா.1.0374.2 

 விர2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0374.3 

 பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�யா� அ�யாேர 

$ேதவா.1.0374.4 

 கா8+ ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அணி க�ட� $ேதவா.1.0375.1 

 வா8+ ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.1.0375.2 

 விA தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0375.3 

 உAதா நிைனவா� உய�வாேர $ேதவா.1.0375.4 

 சைட ஆ� பிைறயா� சா8 "த! $ேதவா.1.0376.1 

 பைடயா� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ேமல+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ைப?க� 

$ேதவா.1.0376.2 

 விைடயா� உைற வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0376.3 

 அைடவா� அ�யா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) தாேம $ேதவா.1.0376.4 

 ெசறி ஆ� கழG% சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஆ�6க $ேதவா.1.0377.1 

 ெநறி ஆ� �ழலாெளா� நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 

$ேதவா.1.0377.2 

 ெவறி ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0377.3 

 அறிவா� அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) அறியாேர $ேதவா.1.0377.4 

 உைளயா வலி ஒ4க அர6க� $ேதவா.1.0378.1 



 வைளயா விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) $ேதவா.1.0378.2 

 விைள ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0378.3 

 அைளயா வ.வா� அ�யாேர $ேதவா.1.0378.4 

 ம.# ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) மய4 ஆக $ேதவா.1.0379.1 

 அ.# 

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

அழ4 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0379.2 

 ெவ.# 

ெச/தவ�_வி.அ.ெப.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) வ <ழி 

மிழைல $ேதவா.1.0379.3 

 ெத.# ெச/தவ� த<விைன ேத/ேவ $ேதவா.1.0379.4 

 +ள?�% ெநறியா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெதா�ைம 

$ேதவா.1.0380.1 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெகா#ள�மி� 14_ெப.(14_ெப.) அம� ேதைர 

$ேதவா.1.0380.2 

 விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0380.3 

 உள% ெகா#பவ� த% விைன ஓ/ேவ $ேதவா.1.0380.4 

 நளி� காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0381.1 

 �ளி� ஆ� சைடயா� அ� Fற $ேதவா.1.0381.2 

 மிளி� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ <ழி மிழைல $ேதவா.1.0381.3 



 கிள� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா�6� இைல ேகேட $ேதவா.1.0381.4 

 கைல ஆ� மதிேயா� உர ந<.% $ேதவா.1.0382.1 

 நிைல ஆ� சைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0382.2 

 மைல ஆர'% மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ச*ேதா� $ேதவா.1.0382.3 

 அைல ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஐயாேற $ேதவா.1.0382.4 

 மதி ஒ�றிய ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வட,த� $ேதவா.1.0383.1 

 மதி ஒ�ற உைத,தவ� வா>2 $ேதவா.1.0383.2 

 மதியிெனா� ேச� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) $ேதவா.1.0383.3 

 மதிய% பயி4கி�ற ஐயாேற $ேதவா.1.0383.4 

 ெகா6கி� இறகிெனா� வ�னி $ேதவா.1.0384.1 

 16க சைடயா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0384.2 

 தி6கி� இைச ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0384.3 

 அ6கி� அைரயார+ ஐயாேற $ேதவா.1.0384.4 

 சிைற ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1ர% அைவ 

சி*த6 $ேதவா.1.0385.1 

 கைற ெகா�டவ� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0385.2 

 மைற ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த%மி4 $ேதவா.1.0385.3 



 அைறN% ஒலி ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஐயாேற 

$ேதவா.1.0385.4 

 உைமயா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக� $ேதவா.1.0386.1 

 சைமவா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) சா�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0386.2 

 அைமயா� உட4_ெப.(உட4_ெப.) ேசா�த. ',த%_ெப.(',த%_ெப.) 

$ேதவா.1.0386.3 

 அைமயா வ.% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.0386.4 

 தைலயி� ெதாைட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0387.1 

 கைல ெகா�ட+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ைகயின� ேச�2 ஆ% $ேதவா.1.0387.2 

 நிைல ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மன,தவ� 

நி,த%_ெப.(நி,த%_ெப.) $ேதவா.1.0387.3 

 மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஐயாேற 

$ேதவா.1.0387.4 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) ஒ�றிய மா மலேரா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

$ேதவா.1.0388.1 

 சிர% ஒ�ைற அ@,தவ� ேச�2 ஆ% $ேதவா.1.0388.2 

 வைர நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) வா� 

த. ெபா�னி $ேதவா.1.0388.3 

 அரவ% ெகா� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஐயாேற 

$ேதவா.1.0388.4 



 வைர ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6க� $ேதவா.1.0389.1 

 சிர% ம?க ெநா8,தவ� ேச�2 ஆ% $ேதவா.1.0389.2 

 விைரயி� மல� ேமத� ெபா�னி, $ேதவா.1.0389.3 

 திைர த�ெனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஐயாேற $ேதவா.1.0389.4 

 ச?க6 கயD% அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.1.0390.1 

 ெபா?�% �ட� ஆனவ� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0390.2 

 ெகா?கி4 ெபாலிN% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0390.3 

 அ?கி6� எதி� கா7�% ஐயாேற $ேதவா.1.0390.4 

 +வ� ஆைடய� ேதா4 உைடயா�க# $ேதவா.1.0391.1 

 கவ� வா/ெமாழி காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/யாேத $ேதவா.1.0391.2 

 தவராச�க# தாமைரயாேனா� $ேதவா.1.0391.3 

 அவ�தா% அைண அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.0391.4 

 கைல ஆ� கலி6காழிய� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $ேதவா.1.0392.1 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ�த. ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0392.2 

 அைல ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �:% ஐயா3ைற� $ேதவா.1.0392.3 

 ெசாG% மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ4லா� +ய� வ <ேட $ேதவா.1.0392.4 

 அரவ� சைட ேம4 மதி ம,த% $ேதவா.1.0393.1 

 விரவி! ெபாலிகி�றவ� ஊ� ஆ% $ேதவா.1.0393.2 



 நிரவி! பல ெதா�ட�க# நாT% $ேதவா.1.0393.3 

 பரவி! ெபாலிN% பைனRேர $ேதவா.1.0393.4 

 எ� ஒ�றி நிைன*தவ� த%பா4 $ேதவா.1.0394.1 

 உ# நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மகி>*தவ� ஊ� ஆ% 

$ேதவா.1.0394.2 

 க# நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: ேசாைலயி4 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) $ேதவா.1.0394.3 

 ப� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலி ெச/ பைனRேர 

$ேதவா.1.0394.4 

 அல.% எறி ெச8சைட த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேம4 $ேதவா.1.0395.1 

 மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� ஊ� $ேதவா.1.0395.2 

 சில�_ெப.(சில�_ெப.) எ�@% இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ� ேபண $ேதவா.1.0395.3 

 பல.% பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பைனRேர 

$ேதவா.1.0395.4 

 இ� ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ உ�� $ேதவா.1.0396.1 

 ெபா� ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேமனியினா� ஊ� 

$ேதவா.1.0396.2 

 அ�யா� ெதாழ ம�னவ� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0396.3 

 ப�யா� பணிN% பைனRேர $ேதவா.1.0396.4 

 அைற ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேம4 அர2 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0397.1 



 இைற ஆ� பலி ேத�*தவ� ஊ� ஆ% $ேதவா.1.0397.2 

 ெபாைறயா� மி� சீ� விழ ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0397.3 

 பைறயா� ஒலிெச/ பைனRேர $ேதவா.1.0397.4 

 அணியா� ெதாழ வ4லவ� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0398.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ� மிட@ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� ஊ� 

$ேதவா.1.0398.2 

 தணி ஆ� மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ. 

ேபா+% $ேதவா.1.0398.3 

 பணிவா� பயிG% பைனRேர $ேதவா.1.0398.4 

 அைடயாதவ� L எயி4 சீ@% $ேதவா.1.0399.1 

 விைடயா� விற4_ெப.(விற4_ெப.) ஆ� கா8யி� ேதா4 $ேதவா.1.0399.2 

 உைடயா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) பல"த! 

$ேதவா.1.0399.3 

 பைடயா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) ஊ� பைனRேர $ேதவா.1.0399.4 

 இல�%_ெப.எ�.(இல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) '�ப,+ 

உைடயாைன $ேதவா.1.0400.1 

 அ4ல4 க�� அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0400.2 

 உலகி4 உயி� ந<� நில%_ெப.(நில%_ெப.) ம3@% $ேதவா.1.0400.3 

 பல க�டவ� ஊ� பைனRேர $ேதவா.1.0400.4 



 வர%_ெப.(வர%_ெப.) '�னி 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:வ <�கா# $ேதவா.1.0401.1 

 சிர% '� அ� தாழ 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0401.2 

 பிரமெனா� மா4 அறியாத $ேதவா.1.0401.3 

 பரம� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பைனRேர 

$ேதவா.1.0401.4 

 அழி வ4 அமணெரா� ேதர� $ேதவா.1.0402.1 

 ெமாழி வ4லன ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா+% 

$ேதவா.1.0402.2 

 இழி2 இ4ல+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெச%ைமயினா� ஊ� $ேதவா.1.0402.3 

 பழி இ4லவ� ேச� பைனRேர $ேதவா.1.0402.4 

 பா� ஆ� விைடயா� பைனR� ேம4 $ேதவா.1.0403.1 

 சீ� ஆ� தமி> ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0403.2 

 ஆராத ெசா4 மாைலக# ப,+% $ேதவா.1.0403.3 

 ஊ� ஊ� நிைனவா� உய�வாேர $ேதவா.1.0403.4 

 கர2 இ�றி ந4மாமல� ெகா�ேட $ேதவா.1.0404.1 

 இர2% பகG% ெதா:வா�க# $ேதவா.1.0404.2 

 சிர% ஒ�றிய ெச8சைடயா� வா> $ேதவா.1.0404.3 

 வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) மா மயிலா�+ைறேய $ேதவா.1.0404.4 

 உர ெவ?கா8யி� உA ேபா�,த $ேதவா.1.0405.1 



 பரம� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பதி எ�ப� 

$ேதவா.1.0405.2 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) �ர1�ைனN% வ�னி $ேதவா.1.0405.3 

 ம.2% மயிலா�+ைறேய $ேதவா.1.0405.4 

 ஊன,+ இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ந<?கிட ேவ��4 $ேதவா.1.0406.1 

 ஞான!ெபா.# ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0406.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஒ,+ இனியா� அம.% ேச�2 $ேதவா.1.0406.3 

 ஆன மயிலா�+ைறேய $ேதவா.1.0406.4 

 அ8� ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 1லD% அைவ ெச3ற $ேதவா.1.0407.1 

 ம8ச� மயிலா�+ைறைய $ேதவா.1.0407.2 

 ெந8�_ெப.(ெந8�_ெப.) ஒ�றி 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:வா�ேம4 

$ேதவா.1.0407.3 

 +8�%_ெப.எ�.(+8�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பிணி ஆயினதாேன 

$ேதவா.1.0407.4 

 தணி ஆ� மதி ெச8சைடயா�த� $ேதவா.1.0408.1 

 அணி ஆ�*தவ.6� அ.# எ�@% $ேதவா.1.0408.2 

 பிணி ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) த<�,+ அ.# 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0408.3 

 மணியா� மயிலா�+ைறேய $ேதவா.1.0408.4 

 ெதா�ட� இைச பா�N% F�6 $ேதவா.1.0409.1 

 க�� +தி ெச/பவ� ஊ� ஆ% $ேதவா.1.0409.2 



 ப��% பல ேவதிய� ஓத $ேதவா.1.0409.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� மயிலா�+ைறேய $ேதவா.1.0409.4 

 அண?ேகா� ஒ.பாக% அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0410.1 

 இண?கி அ.# 

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

ஆ% $ேதவா.1.0410.2 

 Cண?�% 1AQல�க# F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0410.3 

 வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மயிலா�+ைறேய $ேதவா.1.0410.4 

 சிர% ைகயினி4 ஏ*தி இர*த $ேதவா.1.0411.1 

 பர% ெகா# பரேம7� வைரயா4 $ேதவா.1.0411.2 

 அர?க அர6க� வலி ெச3ற $ேதவா.1.0411.3 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) ெகா# மயிலா�+ைறேய $ேதவா.1.0411.4 

 ஞால,ைத Cக�*தவ� தாD% $ேதவா.1.0412.1 

 ேகால,+ அயD% அறியாத $ேதவா.1.0412.2 

 சீல,தவ� ஊ� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0412.3 

 மாைல, த<� மயிலா�+ைறேய $ேதவா.1.0412.4 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� சமE% 

ெந�*_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) ேதர� $ேதவா.1.0413.1 



 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0413.2 

 ெவ�றி அ.# ஆனவ� ஊ� ஆ% $ேதவா.1.0413.3 

 ம�ற4_ெப.(ம�ற4_ெப.) மயிலா�+ைறேய $ேதவா.1.0413.4 

 நய� காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0414.1 

 மய� த<� மயிலா�+ைறேம4 $ேதவா.1.0414.2 

 ெசயலா4 உைர 

ச/தன_வி.'.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+அ_பட�.ப�.) ப,+% 

$ேதவா.1.0414.3 

 உய�2_ெப.(உய�2_ெப.) ஆ% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) உ3@ 

உண�வா�6ேக $ேதவா.1.0414.4 

 அ*த'% ஆதிN% ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆ� அழ4 அ?ைக 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?க $ேதவா.1.0415.1 

 ம*த 'ழவ% இய%ப_�ைற.எ�.(இய%1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மைலமக# 

காண நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� $ேதவா.1.0415.2 

 ச*த% இல?� ந�தைல க?ைக த�மதிய% அயேல த+%ப $ேதவா.1.0415.3 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<@ ெம/ "�% ேவ7கள ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகராேர $ேதவா.1.0415.4 

 சைடதைன, தா>தG% ஏற '�,+ ச?க ெவ�ேதா� சா8*+ இல?க 

$ேதவா.1.0416.1 

 1ைடதனி4 பாAட% �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேபாத.% ஆ@ 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபா4வா� $ேதவா.1.0416.2 



 உைடதனி4 நா4விர4 ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ�ப+% ஊ� இ� 

பி�ைச ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) $ேதவா.1.0416.3 

 விைட தைன ஊ�தி நய*தா� ேவ7கள ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகராேர 

$ேதவா.1.0416.4 

 "த'% ப4 கண'% 1ைட �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) "மிN% 

வி�E% உட� ெபா.*த_�ைற.எ�.(ெபா.*+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0417.1 

 சீத'% ெவ%ைமN% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) சீெரா� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ெச4வ� $ேதவா.1.0417.2 

 ஓத'% கானG% �>த. ேவைல உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைசயா4 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0417.3 

 ேவத'% ேவ#விN% ஓவா ேவ7கள ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகராேர 

$ேதவா.1.0417.4 

 அைர 14�% ஐ*தைல ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அரவ% 

அைமய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகாவண,ேதா� 

அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0418.1 

 வைர 14� மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ஓ� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

வா?கி அணி*தவ� தா% $ேதவா.1.0418.2 

 திைர 14� ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கழி ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அ% கானலி4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப�ெச/ய 

$ேதவா.1.0418.3 

 விைர 14� ைப%ெபாழி4 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ7கள ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகராேர $ேதவா.1.0418.4 



 ப� உ@ வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

அல?க4 பா4 1ைர ந<@ ெவ�Q4 

கிட*த_ெப.எ�.(கிட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0419.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உ@ மா�பின� ேபணா� '%மதி4 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெப.மா� $ேதவா.1.0419.2 

 க� உ@ ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) 

கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) க�ணிய� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ைகெதா:+ ஏ,+% $ேதவா.1.0419.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற%_ெப.) மா4விைட 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேவ7கள ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகராேர 

$ேதவா.1.0419.4 

 கறி வள� ��ற%_ெப.(��ற%_ெப.) எ�,தவ� காத4_ெப.(காத4_ெப.) க� கவ� 

ஐ?கைணேயா� உடல% $ேதவா.1.0420.1 

 ெபாறி வள� ஆ� அழ4 உ�ண! 

ெபா?கிய_ெப.எ�.(ெபா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "த1ராண� 

$ேதவா.1.0420.2 

 மறி வள� அ% ைகய� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ப?க� 

ைம8ஞ[றமா� உA ேதா4 உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.1.0420.3 

 ெவறி வள� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ%தாரா� ேவ7கள ந�நகராேர 

$ேதவா.1.0420.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெபா�6ெகா�� எA,+ ஓ� �டைல 

மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) மக#_ெப.(மக#_ெப.) 

மகிழ_�ைற.எ�.(மகி>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0421.1 

 C� ெபா�� ேசர நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� 

ெநா/யன ெச/ய4 உக*தா� $ேதவா.1.0421.2 



 க� ெபா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ� ைக ஏ*தி6 

காலைன6 காலா4 க�*+ உக*தா� $ேதவா.1.0421.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெபா�� ேச� தி.மா�ப� ேவ7கள ந�நகராேர 

$ேதவா.1.0421.4 

 ஆ> த. மா4 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8சிைன உ�� ஆ� அ'த% அமர�6� 

அ.ளி $ேதவா.1.0422.1 

 �> த. பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைர 

ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �லேமா� ஒ�ம: ஏ*தி 

$ேதவா.1.0422.2 

 தா> த. 1�சைட ஒ�றிைன வா?கி, த�மதிய% அயேல த+%ப 

$ேதவா.1.0422.3 

 வ <>த._வி.(வ <>_வி.+த._+.வி.) க?ைக கர*தா� ேவ7கள ந�நகராேர 

$ேதவா.1.0422.4 

 தி. ஒளி காணிய ேப+@கி�ற திைச'கD% திைச ேம4 அள*த 

$ேதவா.1.0423.1 

 க.வைர ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாG% ைகெதாழ 

நி�ற+% அ4லா4 $ேதவா.1.0423.2 

 அ. வைர ஒ4க எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6க� 

ஆ� ஏழி4 ேதா#க# ஆழ,+ அ:*த $ேதவா.1.0423.3 

 ெவ. உற ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா�-

ேவ7கள ந�நகராேர $ேதவா.1.0423.4 

 அ,த%_ெப.(அ,த%_ெப.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) ேதா/ +வரா� அம���ட� 

ஆ+% அ4லா உைரேய உைர,+! $ேதவா.1.0424.1 

 ெபா/,தவ% ேப�வ+ அ4லா4 1ற� உைர யாெதா�@% ெகா#ேள4 

$ேதவா.1.0424.2 



 ',+ அன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) '@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) உைம 

அ8ச LA வ4 ஆைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA ேபா�,த $ேதவா.1.0424.3 

 வி,தக� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 'த4வ� ேவ7கள ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

நகராேர $ேதவா.1.0424.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) இய4 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) விள?� ஒளி வ <தி 

ெவ�ெகா� எ?�% விA*+_வி.எ�.(விA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?க 

$ேதவா.1.0425.1 

 ந�ணிய சீ� வள� காழி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தமி> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.1.0425.2 

 ெப�ணி� ந4லா# ஒ.பாக% 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபணிய ேவ7கள% ேம4 

ெமாழி*த $ேதவா.1.0425.3 

 ப� இய4 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா�க# பழிெயா� 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) இலாேர $ேதவா.1.0425.4 

 ெபா� உைட மா�பின� ேபா� விைட ஏறி "தகண% 1ைட 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0426.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உைட ஊ� திA*+ ஐய% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பலபல 

Fறி_வி.எ�.(F@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0426.2 

 வ�2 உைட வா#_ெப.(வா#_ெப.) ெந�?க� உைம 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆயவ� வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0426.3 

 க� கம> மா மல� இ7� கைறமிட3றா� அ� கா�ேபா% $ேதவா.1.0426.4 

 அைர ெக: ேகாவண ஆைடயி�ேம4 ஓ� ஆ� அரவ% 

அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐய% $ேதவா.1.0427.1 



 1ைர ெக: ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ*தி ேபா� விைட 

ஏறி 1கழ $ேதவா.1.0427.2 

 வைர ெக: ம?ைகய+ ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ஒ�பாக% ஆயவ� 

வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0427.3 

 விைர ெக: மா மல� �வி விAசைடயா� அ� ேச�ேவா% $ேதவா.1.0427.4 

 :"� ெந�நாக% அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அன4 

ஆ� 1�தைல அ?ைகயி4 ஏ*தி $ேதவா.1.0428.1 

 ஊ� இ� பி�ைச ஊ� ஐய% உ��: எ�@ பல 

Fறி_வி.எ�.(F@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0428.2 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) ெந�?க� உைமம?ைக ஒ� 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆயவ� வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0428.3 

 தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா மல� இ7� தைலவன+ 

தா#நிழ4 சா�ேவா% $ேதவா.1.0428.4 

 :தா� இ�ெகா�ைற ஒ� ெவ�மதி க?ைக தா>சைடேம4 அைவ 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0429.1 

 ஊ� இ� பி�ைச ெகா# ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) உ��: எ�@ பல 

Fறி_வி.எ�.(F@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0429.2 

 வா� இ�ெம�'ைல மா+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆயவ� வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0429.3 

 கா� இ� மா மல� �வி கைற மிட3றா� அ� கா�ேபா% $ேதவா.1.0429.4 

 :கன மல�6ெகா�ைற அல?க4 இல?க காதி4 ஒ� ெவ��ைழேயா� 

$ேதவா.1.0430.1 

 1ன மல�மாைல 1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ஊ� 

1�தி: எ�ேற பல Fறி_வி.எ�.(F@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0430.2 



 வன'ைல மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ�பாக% 

ஆயவ� வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0430.3 

 இனமல� ஏ/*தன �வி எ%ெப.மா� அ� ேச�ேவா% $ேதவா.1.0430.4 

 :அைள வள� நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அன4 ஆ� அல�மிைச 

அ*தண� உ�சி6 $ேதவா.1.0431.1 

 கைள தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

ெகா#T%_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க.,தேன 

க#வேன : எ�னா $ேதவா.1.0431.2 

 வைள ஒலி '�ைக மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) ஒ�பாக% ஆயவ� 

வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0431.3 

 தைள அவி> மா மல� �வி தைலவன+ தா#_ெப.(தா#_ெப.) இைண சா�ேவா% 

$ேதவா.1.0431.4 

 :அட� ெசவி ேவழ,தி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA ேபா�,+ அழிதைல 

அ?ைகயி4 ஏ*தி $ேதவா.1.0432.1 

 உட4_ெப.(உட4_ெப.) இ� பி�ைசேயா� ஐய% உ��: எ�@ பல 

Fறி_வி.எ�.(F@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0432.2 

 மட4_ெப.(மட4_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா மல�6க�ணி ஒ� 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆயவ� வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0432.3 

 தட மல� ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) �வி தைலவன+ 

தா#_ெப.(தா#_ெப.) நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) சா�ேவா% $ேதவா.1.0432.4 

 :உய�வைர ஒ4க எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6க� 

ஒளி� கடக6 ைக அட�,+ $ேதவா.1.0433.1 

 அய4 இ� பி�ைசேயா� ஐய% ஆ�தைல: எ�@ அ� 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0433.2 



 வய4_ெப.(வய4_ெப.) விA ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) ெந�?கணி 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆயவ� வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0433.3 

 சய விA மா மல� �வி தா>சைடயா� அ� சா�ேவா% $ேதவா.1.0433.4 

 :கா8யவ� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ைகெதா:+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) காணG% சாரG% ஆகா 

$ேதவா.1.0434.1 

 எA உ. ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஊ� ஐய% இ� பலி 

உ�ணி: எ�@ ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0434.2 

 வா8 அர2 அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) ஒ�பாக% 

ஆயவ� வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0434.3 

 விAமல� ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) �வி விகி�தன+ 

ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) ேச�ேவா% $ேதவா.1.0434.4 

 :��� அமண� +வ�6Fைறக# ெம/யி4 ெகா#ைகயினா� 

1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) Fற $ேதவா.1.0435.1 

 ெவ�தைலயி4 பலி ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) வி.%பிைன: எ�@ 

விள%பி $ேதவா.1.0435.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� "?�ழ4 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ� 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆயவ� வா>ெகாளி1,�� $ேதவா.1.0435.3 

 ெதா�ட�க# மா மல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) அ� ேச�ேவா% 

$ேதவா.1.0435.4 

 க4 உய� மா6கட4 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

'ழ?�%_ெப.எ�.('ழ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கைர ெபா. காழி 

அ L� $ேதவா.1.0436.1 



 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) உய� நா4மைற நாவி� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தமி> 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0436.2 

 வ4 உய� �ல'% ெவ�ம:வாT% வ4லவ� வா>ெகாளி1,�� 

$ேதவா.1.0436.3 

 ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாட4க# வ4லா� +ய� 

ெக�த4 எளி+ ஆேம $ேதவா.1.0436.4 

 சீ� அணி திக> தி.மா�பி4 ெவ�Qல� திA1ர% எAெச/த ெச4வ� 

$ேதவா.1.0437.1 

 வா� அணி வன'ைல ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ� ப?க� மா�மறி 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம*த� $ேதவா.1.0437.2 

 கா� அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) திக> மிட@ உைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

க�Eத4 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ஏ,+% $ேதவா.1.0437.3 

 பா� அணி திக> த. நா4மைறயாள� பா%1ர ந�நகராேர $ேதவா.1.0437.4 

 ெகா6� இறேகா� Fவிள% ம,த% 

ெகா�ைறெயா�_ெப.(ெகா�ைற_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) எ.6� அணி சைடய� 

$ேதவா.1.0438.1 

 அ6கிெனா� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) "�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக அன4 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ�% எ% அ�க# $ேதவா.1.0438.2 

 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 

ேவ#விN# எ?�% வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) விைரமல� 

�வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0438.3 

 ப6க%_ெப.(ப6க%_ெப.) ப4 "த% பா�ட வ.வா� பா%1ர ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

நகராேர $ேதவா.1.0438.4 



 +�னலி� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ�,+ அத�ேம4 ஓ� �ைற 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அர2 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

�3றி_வி.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0439.1 

 பி�Dவா� சைடக# தாழவி7� ஆ� பி,த� ஆ/, திAN% எ%ெப.மா� 

$ேதவா.1.0439.2 

 ம�D மா மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) விட நாT% மாமைலயா7�N% தா'% 

$ேதவா.1.0439.3 

 ப�D% நா4மைறக# பா�ட வ.வா� பா%1ர ந�நகராேர $ேதவா.1.0439.4 

 +8� நா#_ெப.(நா#_ெப.) +ற*+_வி.எ�.(+ற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதா3ற'% இ4லா� �ட�வி� ேசாதி எ%ெப.மா� $ேதவா.1.0440.1 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) ேச� க�ட% உைடய எ� நாத� ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) 

நட% ெசN% ந%ப� $ேதவா.1.0440.2 

 ம8� ேதா/ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மா மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மாடமாளிைக த�ேம4 ஏறி 

$ேதவா.1.0440.3 

 ப8� ேச� ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) அ�! பாைவய� பயிG% பா%1ர 

ந�நகராேர $ேதவா.1.0440.4 

 நதி அத� அயேல ந�தைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நா#மதி சைடமிைச 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0441.1 

 கதி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக காளி '� காண கா� இைட நட% 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க.,த� $ேதவா.1.0441.2 

 விதி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) வ:வா ேவதிய� ேவ#வி ெச/தவ� 

ஓ,+ ஒலி ஓவா! $ேதவா.1.0441.3 

 பதி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக! பாைவN% தா'% பா%1ர 

ந�நகராேர $ேதவா.1.0441.4 



 ஓதி ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) உண�வா�6� உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) உைட 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) ஒளி திக> உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) ேச� 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) $ேதவா.1.0442.1 

 மாதிைன இடமா ைவ,த எ% வ#ள4 மா�மறி 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம*த� $ேதவா.1.0442.2 

 :ஆதி ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) அ.# : எ�@ அமர�க# பணிய அைலகட4 

கைடய அ�@ எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0442.3 

 பாதி ெவ�பிைற சைட ைவ,த எ% பரம� பா%1ர ந�நகராேர $ேதவா.1.0442.4 

 மாலிD6� அ�@ ச6கர%_ெப.(ச6கர%_ெப.) ஈ*+_ெப.(ஈ*+_ெப.) மலரவ3� 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 'க%_ெப.('க%_ெப.) 

ஒழி,+_வி.எ�.(ஒழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0443.1 

 ஆலி� கீ> அற%_ெப.(அற%_ெப.) ஓ� நா4வ.6� அ.ளி அன4 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ�% எ% அ�க# $ேதவா.1.0443.2 

 காலைன6 கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த% 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ�யா4 காமைன! ெபா�பட 

ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0443.3 

 பாலD6� அ.#க# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% 

அ�க# பா%1ர ந�நகராேர $ேதவா.1.0443.4 

 விைட,த வ4 அர6க� ெவ3பிைன 

எ�6க_�ைற.எ�.(எ�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெம4லிய தி.விர4 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0444.1 

 அட�,+ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) தன6� அ�@ அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�க# அன4 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ�% எ% அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

$ேதவா.1.0444.2 



 மட6ெகா� அவ�க# வ.1ன4 ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) அAசிலி� 

கைரேம4 $ேதவா.1.0444.3 

 பட!ைபயி4 ெகாண�*+ ப. மணி_ெப.(மணி_ெப.) சித@% பா%1ர ந�நகராேர 

$ேதவா.1.0444.4 

 க� ப� கமல,+ அயெனா�_ெப.(அய�_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) மாG% காதேலா� 

அ�'� ேதட $ேதவா.1.0445.1 

 ெச� ப� விைனக# த<�,+ அ.# 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த<வண� எ%'ைட� 

ெச4வ� $ேதவா.1.0445.2 

 '� உைட அமர� 'னிகண,தவ�க# 'ைற 'ைற அ� 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0445.3 

 ப� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக! பாைவN% தா'% பா%1ர 

ந�நகராேர $ேதவா.1.0445.4 

 ��ட� சா6கிய.% �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) இலாதா.% �3@வி7� 

உ�6ைகய� தா'% $ேதவா.1.0446.1 

 க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ உைர,+6 கா4 

நிமி�,+ உ�E%_ெப.எ�.(உ�E_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ைகய�தா% உ#ள_ெப.அ.(உ#_ெப.) ஆ@ 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0446.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ேச� �ழலி மைலமக# ந�?க 

வாரண%_ெப.(வாரண%_ெப.) உAெச/+ ேபா�,தா� $ேதவா.1.0446.3 

 ப�� நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவ?க# த<�!பா� பா%1ர 

ந�நகராேர $ேதவா.1.0446.4 



 பா� மலி*+_வி.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ?கி! ப. 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா%1ர 

ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகராைர6 $ேதவா.1.0447.1 

 கா� மலி*+_வி.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆ� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) �> மாட6 க:மல '+ பதி6 க2ணி $ேதவா.1.0447.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) மலி*+_வி.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா4 மைற 

ஞானச%ப*த�-ெச*தமி> வ4லா� $ேதவா.1.0447.3 

 சீ� மலி*+_வி.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ� 

ந�Eவ� தாேம $ேதவா.1.0447.4 

 ைப% மா நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ப4மல�6 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) "�� $ேதவா.1.0448.1 

 ெச%மா*+ :ஐய% ெப/க_விய?.வி.'.(ெப/_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) : 

எ�@ ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெச/ 

ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ேபணிேயா� ெச4வ� $ேதவா.1.0448.2 

 அ% மா� ேநா6� இய4 அ% தளி�ேமனி அAைவ ஓ�பாக% 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0448.3 

 ெப%மா� ந4கிய ெதா41கழாள� ேபE ெப.*+ைறயாேர $ேதவா.1.0448.4 

 Lவ.% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ.வ.% 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 'த4வD% ஆ/ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) L�,தி $ேதவா.1.0449.1 



 பாவ?க# த<�தர ந4விைன ந4கி_வி.எ�.(ந4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ப4கண% நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பணிய 

$ேதவா.1.0449.2 

 சாவ% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா4வைர 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@% எA,த $ேதவா.1.0449.3 

 ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எ%ெப.மானா� 

த<+_ெப.(த<+_ெப.) இ4 ெப.*+ைறயாேர $ேதவா.1.0449.4 

 ெச/ "?ெகா�ைற Fவிளமாைல ெச�னிN# ேச� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

ேச�,தி $ேதவா.1.0450.1 

 ெகா/?ேகாைத மா+ உைம பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைட 

ேவட� $ேதவா.1.0450.2 

 ைக ேபா4 நா�ற கனி�ைலவாைழ கா/�ைலயி� க'� ஈன $ேதவா.1.0450.3 

 ெப/ "%பாைள பா/*+_வி.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) ேதற4 பி4� ெப.*+ைறயாேர $ேதவா.1.0450.4 

 நிலெனா� வாD% ந<ெரா� த<N% வாN2% 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) 

$ேதவா.1.0451.1 

 1லெனா� ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) ெபா/%ைமக# 

த<�*த_ெப.எ�.(த<�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�ணிய� ெவ�ெபா�! "சி 

$ேதவா.1.0451.2 

 நலெனா� த<?�% தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அல+ இ�றி 

ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) எ: சி*ைதய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0451.3 



 மலெனா� மா�% இ4லவ� வா:% ம4� ெப.*+ைறயாேர $ேதவா.1.0451.4 

 பணி2 ஆ/ உ#ள_ெப.அ.(உ#_ெப.) ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) எ: நாவி� 

ப,த�க# ப,திைம ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0452.1 

 +ணியா� த?க# உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) இலாத �மட�க# ேசாதி!பா8யா� 

$ேதவா.1.0452.2 

 அணி ஆ� ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ட� அAசி4 உA8� 

கைரேம4 $ேதவா.1.0452.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா/ ந<ல%வா/ கம> ேதற4 ம4� ெப.*+ைறயாேர 

$ேதவா.1.0452.4 

 எ�ணா� த?க# '%மதி4 ேவவ ஏ வல% கா7�ய எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) 

$ேதவா.1.0453.1 

 வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) சார, த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வி,தக� 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 'த4வ� $ேதவா.1.0453.2 

 ப� ஆ� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

அறாத ப�பதி ஈச� ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.1.0453.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) ஆய வா�சைட 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேபE ெப.*+ைறயாேர $ேதவா.1.0453.4 

 விைழ ஆ� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) எ: நாவி4 

விைன ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) 

ஆ@ அ?க% $ேதவா.1.0454.1 

 பிைழயா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ப�ணிய ஆ3ற4 ெபா8ேயா� ஏ,+% 

ெப.மா� $ேதவா.1.0454.2 



 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ஆ� மாவி� தா> கனி உ*தி, த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

அAசி4 1ைட �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0454.3 

 �ைழ ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) F� ெப.*+ைறயாேர 

$ேதவா.1.0454.4 

 ெபா� அ% கான4_ெப.(கான4_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா.கட4 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) இல?ைக $ேதவா.1.0455.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஒ4க மா4வைர 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா 'ர� ஆக'% 

ேதாT% $ேதவா.1.0455.2 

 '� அைவ வா7� பி� அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

Lஇைலேவ4 உைட L�,தி $ேதவா.1.0455.3 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) க�னி!ேபைடெயா� ஆ� அண2 ெப.*+ைறயாேர 

$ேதவா.1.0455.4 

 1#_ெப.(1#_ெப.) வா/ ேபா>*+ மா நில%_ெப.(நில%_ெப.) கீ�ட ெபா.கட4 

வ�ணD% "வி� $ேதவா.1.0456.1 

 உ# வா/ அ4லிேம4 உைறவாD% உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) அAயா� 

உைமேக#வ� $ேதவா.1.0456.2 

 '#_ெப.('#_ெப.) வா/ தாளி� தாமைரெமா7� இ�'க% 

மலர_�ைற.எ�.(மல�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கய4_ெப.(கய4_ெப.) 

பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0456.3 

 க# வா/ ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) க�மல� 

ஏ/6�%_ெப.எ�.(ஏ/_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெப.*+ைறயாேர $ேதவா.1.0456.4 



 ���% ேத.% Fைற கைள*+% F!பில� ெச!பில� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0457.1 

 மி��% மி�ட� மி�� அைவ க�� மி�� ெசயா+ 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0457.2 

 த��% பா%1% ெவ�தைல �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) 

தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

தைலவ� $ேதவா.1.0457.3 

 வ��% ேதD% வா> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ம4� ெப.*+ைறயாேர $ேதவா.1.0457.4 

 கைட ஆ� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) எ: வ <தி6 க:மல 

ஊர�-கல*+ $ேதவா.1.0458.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆ� இ�ெசா4 ஞானச%ப*த�-ந4ல ெப.*+ைற ேமய 

$ேதவா.1.0458.2 

 பைட ஆ� �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) வ4லவ� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.1.0458.3 

 உைடயா� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ#ள'% ஒ�றி 

உலகினி4 ம�Dவ�தாேம $ேதவா.1.0458.4 

 வட%_ெப.(வட%_ெப.) திக> ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 'ைலயாைள! 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக 

மதி,+ $ேதவா.1.0459.1 

 தட* திைர ேச� 1ன4மாைத, தா>சைட ைவ,த ச+ர� $ேதவா.1.0459.2 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) திக> '!1A Qல� +�பெமா� இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0459.3 

 கட*தவ� காதலி4 வா:% க3�� மா மைலயாேர $ேதவா.1.0459.4 



 அ?க% ஓ� ஆெறா� ஐேவ#வி ஆன அ.மைற நா��% $ேதவா.1.0460.1 

 ப?க% இ4 பாடேலா� ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) பாணி 

பயி�ற_ெப.எ�.(பயி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�ற� $ேதவா.1.0460.2 

 ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� �றமாத� த% 

ைகயி� ைம*த�க# தாவி6 $ேதவா.1.0460.3 

 க?�லி4 மா மதி ப3@%_ெப.எ�.(ப3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க3�� மா மைலயாேர $ேதவா.1.0460.4 

 ந<� அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) த. ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

ந<�ய_ெப.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம,த'% 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0461.1 

 தாரைகயி� ஒளி �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�மதி 

��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைசவ� $ேதவா.1.0461.2 

 ேபா� அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) த. ேவட� 1ன,+ இைட இ7ட விறகி4 

$ேதவா.1.0461.3 

 கா� அகிலி� 1ைக வி%'% க3�� மா மைலயாேர $ேதவா.1.0461.4 

 :ஒ.?� அளி ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) இைறவா : எ�@ உ%ப�க# ஓல% 

இட6 க�� $ேதவா.1.0462.1 

 இ.?கள% ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விட,ைத இ� அ'+ 

உ�னிய ஈச� $ேதவா.1.0462.2 

 ம.?�_ெப.(ம.?�_ெப.) அளி ஆ� பி� வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) வா> 

ெவதிA� 'ைள வாA $ேதவா.1.0462.3 

 க.?களியாைன 

ெகா�6�%_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க3�� மா மைலயாேர $ேதவா.1.0462.4 



 ேபா� மலி தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) சிைல 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) "தகண% 1ைட 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0463.1 

 பா� மலி ேவ� உ. ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ப�� 

ஒ.வ3� அ.# ெச/தா� $ேதவா.1.0463.2 

 ஏ� மலி ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) 

கிைல,த_ெப.எ�.(கிைள_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இெனாளி மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) எ?�% $ேதவா.1.0463.3 

 கா� மலி ேவட� �வி6�% க3�� மா மைலயாேர $ேதவா.1.0463.4 

 உல*தவ� எ�1 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அணி*ேத ஊ� இ� பி�ைசய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0464.1 

 வில?க4வி4 ெவ?கனலாேல L எயி4 ேவவ 'னி*தா� $ேதவா.1.0464.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) த. சி*ைதய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா_ெப.(நா_ெப.) மலி 

மாைலயினாேல $ேதவா.1.0464.3 

 கல*தவ� காதலி4 வா:% க3�� மா மைலயாேர $ேதவா.1.0464.4 

 மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ�த. ைகய� மா ம: ஆ.% வல,தா� 

$ேதவா.1.0465.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இைட ஆ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ7�4 உ�கல� ஆக 

உக*தா� $ேதவா.1.0465.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இைட ஆ� த. ச*தி� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) சிைறயா4 

திைன வி,தி $ேதவா.1.0465.3 

 கா� இைட ேவட� விைள6�% க3�� மா மைலயாேர $ேதவா.1.0465.4 



 வா#_ெப.(வா#_ெப.) அம� வ <ர%_ெப.(வ <ர%_ெப.) 

நிைந*த_ெப.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இராவண� மாமைலயி� 

கீ> $ேதவா.1.0466.1 

 ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அம� வ�தைல ��ற, ெதா4விர4 ஊ�@ +ைணவ� 

$ேதவா.1.0466.2 

 தா#_ெப.(தா#_ெப.) அம� ேவ/ தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப3றி, தா> கா8 வி7ட 

விைச ேபா/ $ேதவா.1.0466.3 

 காள% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) 

கீ@%_ெப.எ�.(கீ@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க3�� மா மைலயாேர 

$ேதவா.1.0466.4 

 த��_ெப.(த�+_ெப.) அம� தாமைரயாD% தாவி இ% ம�ைண 

அள*+_வி.எ�.(அள_வி.+*,_இ.க.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0467.1 

 ெகா�டவD% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�ணா6 ெகா#ைகய� ெவ#விைட 

ஊ�வ� $ேதவா.1.0467.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந<�ய_ெப.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

ந<ழ4 $ேதவா.1.0467.3 

 க�� அம� மா மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆ�% க3�� மா மைலயாேர 

$ேதவா.1.0467.4 

 L, +வ� ஆைடயினா.% L� க�!ெபா�யா.% $ேதவா.1.0468.1 

 நா, +வ� ெபா/%ெமாழியா�க# நய%_ெப.(நய%_ெப.) இலரா மதி ைவ,தா� 

$ேதவா.1.0468.2 

 ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) உய� ப,த�க# சி,த� இைற8ச 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0468.3 



 கா,தவ� காம. ேசாைல6 க3�� மா மைலயாேர $ேதவா.1.0468.4 

 காம. வா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �:% க3�� மா மைலயாைர 

$ேதவா.1.0469.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம. வ�1க>6 காழி நல%_ெப.(நல%_ெப.) திக> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.1.0469.2 

 பா ம. ெச*தமி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப,+ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா�க# $ேதவா.1.0469.3 

 " மலி வானவேரா�% ெபா�Dலகி4 ெபாலிவாேர $ேதவா.1.0469.4 

 +ணி வள� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) +ள?கி 

விள?க_�ைற.எ�.(விள?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ட��சைட 

�3றி_வி.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) '�,+ $ேதவா.1.0470.1 

 பணி வள� ெகா#ைகய� பாAட% �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ� 

இட'% பலி ேத�வ� $ேதவா.1.0470.2 

 அணி வள� ேகால% எலா% ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பா�சிலா�சிராம,+ உைறகி�ற $ேதவா.1.0470.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வள� க�டேரா ம?ைகைய 

வாட_�ைற.எ�.(வா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மய4 ெச/வேதா 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) மா�ேப $ேதவா.1.0470.4 

 கைல 1ைன மாDA-ேதா4 உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) கன4_ெப.(கன4_ெப.) 

�டரா4 இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) க�க# $ேதவா.1.0471.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அணி ெச�னிய� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி மா�ப� த% 

அ�க# இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�ன $ேதவா.1.0471.2 



 அைல 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) "% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அம� பா�சிலா�சிராம,+ 

உைறகி�ற $ேதவா.1.0471.3 

 இைல 1ைன ேவலேரா ஏைழைய வாட_�ைற.எ�.(வா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இட� ெச/வேதா இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ஈேட $ேதவா.1.0471.4 

 ெவ8�ட� ஆ�வ� +8� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ேவ��வ� "�ப+ ெவ�Q4 $ேதவா.1.0472.1 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அைட க�ட� ெந8�_ெப.(ெந8�_ெப.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக ந�Eவ� ந%ைம_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0472.2 

 ம8� அைட மாளிைக �>த. பா�சிலா�சிராம,+ உைறகி�ற $ேதவா.1.0472.3 

 ெச8�ட� வ�ணேரா ைப*ெதா� வாட� சிைத ெச/வேதா 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) சீேர $ேதவா.1.0472.4 

 கன மல�6ெகா�ைற அல?க4 இல?க கன4_ெப.(கன4_ெப.) த. 

�மதி6க�ணி $ேதவா.1.0473.1 

 1ன மல� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய 

1னித� ெகா4 ஆ% இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�ன $ேதவா.1.0473.2 

 அன% மலி வ�ெபாழி4 �> த. பா�சிலா�சிராம,+ உைறகி�ற 

$ேதவா.1.0473.3 

 மன%_ெப.(மன%_ெப.) மலி ைம*தேரா ம?ைகைய 

வாட_�ைற.எ�.(வா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மய4 ெச/வேதா 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) மா�ேப $ேதவா.1.0473.4 

 மா*த�_ெப.(மா*த�_ெப.) த% பா4 ந@ெந/ 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� வள�சைட ேம4 



1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0474.1 

 ேமா*ைத 'ழா �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) தாள% ஒ� வ <ைண 'திர ஓ� வா/ LA 

பா� $ேதவா.1.0474.2 

 ஆ*ைதவிழி� சி@ த,த� பா�சிலா�சிராம,+ உைறகி�ற $ேதவா.1.0474.3 

 சா*+ அணி மா�பேரா ைதயைல வாட� ச+� ெச/வேதா 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) சா�ேவ $ேதவா.1.0474.4 

 ந<@ ெம/ "சி நிைற சைட தாழ ெந3றி6க�ணா4 உ3@ 

ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0475.1 

 ஆ@அ+ ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ� அர2 

ஆ7�_வி.எ�.(ஆ7�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐவிர4 ேகாவண 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.1.0475.2 

 பா4 த. ேமனிய� த,த� பா�சிலா�சிராம,+ உைறகி�ற $ேதவா.1.0475.3 

 ஏ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறிய� ஏைழைய 

வாட_�ைற.எ�.(வா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இட� ெச/வேதா 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ஈேட $ேதவா.1.0475.4 

 ெபா?� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ஓ� ஏகவட,ேதா� 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ெவ�Q4 1ைன ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

$ேதவா.1.0476.1 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய 

�ழக�ெகா4 ஆ% இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�ன $ேதவா.1.0476.2 

 அ?� இளம?ைக ஓ� ப?கின� பா�சிலா�சிராம,+ உைறகி�ற $ேதவா.1.0476.3 

 ச?� ஒளி வ�ணேரா தா>�ழ4 வாட� சதி� ெச/வேதா 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) சா�ேவ $ேதவா.1.0476.4 



 ஏ வல,தா4 விசய3� அ.#ெச/+ இராவண�த�ைன ஈ� 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0477.1 

 Lவா8G% 'த4 ஆ/ ந� ஆய L�,திைய அ�றி ெமாழியா# $ேதவா.1.0477.2 

 யாவ�கT% பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) பா�சிலா�சிராம,+ உைறகி�ற $ேதவா.1.0477.3 

 ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) ேதவேரா ேசயிைழ வாட� சிைதெச/வேதா 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேச�ேவ $ேதவா.1.0477.4 

 ேமல+ நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) எ/திய+ இ4ைல கீழ+ 

ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) த�ைன $ேதவா.1.0478.1 

 ந<4_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) வ�ணD% எ/திய+ 

இ4ைல என இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) நி�ற+% அ4லா4 

$ேதவா.1.0478.2 

 ஆ4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) மா மதி ேதா/ 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) பா�சிலா�சிராம,+ உைறகி�ற $ேதவா.1.0478.3 

 பா4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) வ�ணேரா ைப*ெதா� வாட! பழி 

ெச/வேதா இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ப�ேப $ேதவா.1.0478.4 

 நாெணா� F�ய சாயினேரD% ந�வ� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

இ.ேபா+% $ேதவா.1.0479.1 

 ஊெணா� F�ய உ7�% தைகயா� உைரக# அைவ ெகாள ேவ�டா 

$ேதவா.1.0479.2 

 ஆெணா� ெப�வ�2 ஆயின� பா�சிலா�சிராம,+ உைறகி�ற $ேதவா.1.0479.3 

 "� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா�பேரா "?ெகா� வாட! 1ைன ெச/வேதா 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெபா3ேப $ேதவா.1.0479.4 

 அக%_ெப.(அக%_ெப.) மலி அ�ெபா� ெதா�ட� வண?க ஆ�சிராம,+ 

உைறகி�ற $ேதவா.1.0480.1 



 1ைக மலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய 

1னித� ெகா4 ஆ% இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�ன $ேதவா.1.0480.2 

 நைக மலி த�ெபாழி4 �>த. காழி ந4-தமி> ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0480.3 

 தைக மலி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமி> 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

சாரகிலா விைனதாேன $ேதவா.1.0480.4 

 +8ச_�ைற.எ�.(+8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ.வா.% ெதா:வி!பா.% 

வ:வி! ேபா/ $ேதவா.1.0481.1 

 ெந8ச%_ெப.(ெந8ச%_ெப.) 1�*+ எ�ைன நிைனவி!பா.% 'ைன 

ந71_ெப.(ந71_ெப.) ஆ/ $ேதவா.1.0481.2 

 வ8ச!ப�,+ ஒ.,தி_ெப.(ஒ.,தி_ெப.) வா>நா# 

ெகா#T%_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைக 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0481.3 

 அ8�% பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0481.4 

 ேக�% பிறவிN% ஆ6கினா.% ேக� இலா $ேதவா.1.0482.1 

 வ <�மாெநறி விள%பினா� எ% விகி�தனா� $ேதவா.1.0482.2 

 கா�% �டைலN% ைக6ெகா�� எ4லி6 கண!ேபேயா� $ேதவா.1.0482.3 

 ஆ�% பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0482.4 

 க*த% கம> ெகா�ைற6 க�ணி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆ� $ேதவா.1.0483.1 

 ெவ*தெபா�-ந<3ைற விள?க! "�% விகி�தனா� $ேதவா.1.0483.2 



 ெகா*+ அ� ெபாழி4-ேசாைல அரவி� ேதா�றி6 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) 

",த_ெப.எ�.("_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0483.3 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள 

$ேதவா.1.0483.4 

 பாலமதி ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) படர� 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பழி ஓரா6 $ேதவா.1.0484.1 

 கால� உயி� ெச3ற கால� ஆய க.,தனா� $ேதவா.1.0484.2 

 ேகால% ெபாழி4-ேசாைல! ெபைடேயா� ஆ� மடம8ைஞ $ேதவா.1.0484.3 

 ஆG% பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0484.4 

 ஈ�6�% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இளெவ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 'திரேவ $ேதவா.1.0485.1 

 பா�6�%_ெப.எ�.(பா�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அரவ% "�� ஆ� ேவட% பயி�றா.% $ேதவா.1.0485.2 

 கா�6 ெகா# ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) �.*த% ஏறி 

க.*ேத� ெமா/,+ $ேதவா.1.0485.3 

 ஆ�6�% பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0485.4 

 பைறN% சி@ �ழG% யா:% த% பயி3றேவ $ேதவா.1.0486.1 

 மைறN% பல பா� மயான,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ைம*தனா� 

$ேதவா.1.0486.2 

 பிைறN% ெப.%1ன4 ேச� சைடயினா.% ேபைடவ�� $ேதவா.1.0486.3 

 அைறN% பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0486.4 

 Cண?�மைற பா� ஆ� ேவட% பயி�றா.% $ேதவா.1.0487.1 



 இண?�% மைலமகேளா� இ. F@ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஆ/ இைச*தா.% 

$ேதவா.1.0487.2 

 வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி@,ெதா�ட� 

ைவக4 ஏ,+% வா>,+% ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0487.3 

 அண?�% பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0487.4 

 கைணN% வா8சிைலN% எAN% F�6 

கவ�*+_வி.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0488.1 

 இைண இ4 எயி4 L�@% எA,தி7டா� எ% இைறவனா� $ேதவா.1.0488.2 

 பிைணN% சி@மறிN% கைலN% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0488.3 

 அைணN% பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0488.4 

 கவிழ மைல தரள6 கடக6 ைகயா4 எ�,தா� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

$ேதவா.1.0489.1 

 பவழ Cனிவிரலா4 ைபய ஊ�றி! பா8*தா.% $ேதவா.1.0489.2 

 தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா�'4ைல 1றவ% 

ேசர நறவ% ",+_வி.எ�.("_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0489.3 

 அவி:% பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0489.4 

 பகG% இர2% ேச� ப�பினா.% ந�1 ஓரா+ $ேதவா.1.0490.1 

 இகG% இ.வ�6�% எA ஆ/, 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிமி�*தா.% 

$ேதவா.1.0490.2 



 1கG% வழிபா� வ4லா�6� எ�@% த<ய ேபா/ $ேதவா.1.0490.3 

 அகG% பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0490.4 

 ேபாழ%பல ேபசி! ேபா+ சா3றி, திAவா.% $ேதவா.1.0491.1 

 ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) வ.% அள2% ெவயிேல +3றி, திAவா.% 

$ேதவா.1.0491.2 

 ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) விைன ேபாக6 ேக7பி!பா.% ேக� இலா $ேதவா.1.0491.3 

 ஆ>வ� பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கேள $ேதவா.1.0491.4 

 சா*த%_ெப.(சா*த%_ெப.) கம> ம@கி4 ச�ைப ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0492.1 

 ஆ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பைழய\� ஆல?கா7� எ% அ�கைள 

$ேதவா.1.0492.2 

 ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) அ.ளாேல விA,த பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.1.0492.3 

 ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) த<�,த% ஆக� ேச�வாேர $ேதவா.1.0492.4 

 ��ைட6 �ற# "த% �:ம அன4 ஏ*தி $ேதவா.1.0493.1 

 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) பிற> ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) ந<�6 ெக�ல 

வடப6க% $ேதவா.1.0493.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ம.# பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வள� 

ெபா� விA ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.1.0493.3 

 வி�ட ெதாைடயலா� ஆ�% வ <ர7டான,ேத $ேதவா.1.0493.4 

 அ.%1%_ெப.எ�.(அ.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �.%ைபN% 

அைல,த_ெப.எ�.(அைல_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெகா?ைக6 $ேதவா.1.0494.1 



 க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) இ�ெமாழியாேளா� உட� ைக அன4 வ <சி 

$ேதவா.1.0494.2 

 �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) உ� விAெகா�ைற� �ட� ெபா� சைட தாழ 

$ேதவா.1.0494.3 

 வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அதிைகN# 

ஆ�% வ <ர7டான,ேத $ேதவா.1.0494.4 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அழ4 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

அைர6� இ7� அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0495.1 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) மைற வ4லா� ப�த% பலி ெபய�வா� $ேதவா.1.0495.2 

 மாட 'க7�� ேம4 மதி ேதா/ அதிைகN# $ேதவா.1.0495.3 

 ேவட% பல வ4லா� ஆ�% வ <ர7டான,ேத $ேதவா.1.0495.4 

 எ�ணா� எயி4 எ/தா� இைறவ� அன4 ஏ*தி $ேதவா.1.0496.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ� 'ழ2 அதிர 'திரா மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0496.2 

 ப� ஆ� மைற பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பரம�-அதிைகN# 

$ேதவா.1.0496.3 

 வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) பரவ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% வ <ர7டான,ேத 

$ேதவா.1.0496.4 

 கா81�1ற% ஆய கழி*தா� இ�கா7�4 $ேதவா.1.0497.1 

 தி. நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ைகயா4 தி. ஆ% அதிைகN# $ேதவா.1.0497.2 



 எA ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� எA1� சைட 

தாழ $ேதவா.1.0497.3 

 விAN%_ெப.எ�.(விA_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ�% வ <ர7டான,ேத 

$ேதவா.1.0497.4 

 +ள?�% �ட� அ?ைக, +ைதய விைளயா� $ேதவா.1.0498.1 

 இள?ெகா%1 அன சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) உைமேயா� இைச பா� 

$ேதவா.1.0498.2 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெகா# 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) ஆ� 

அதிைகN# $ேதவா.1.0498.3 

 விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பிைற�� ஆ�% 

வ <ர7டான,ேத $ேதவா.1.0498.4 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பரம� பரேம7� $ேதவா.1.0499.1 

 த% 1ைட �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 1லி,ேதா4 உைட ஆக 

$ேதவா.1.0499.2 

 கீத% உைம பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெக�ல வடப6க% 

$ேதவா.1.0499.3 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 'த4வ�_ெப.('த4வ�_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% வ <ர7டான,ேத 

$ேதவா.1.0499.4 

 க4 ஆ� வைர அர6க� தட*ேதா# கவி� 

வாட_�ைற.எ�.(வா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0500.1 

 ஒ4ைல அட�,+ அவD6� அ.#ெச/+ அதிைகN# $ேதவா.1.0500.2 



 ப4 ஆ� ப�வாய ந� ெவ�தைல ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0500.3 

 வி4லா4 எயி4 எ/தா� ஆ�% வ <ர7டான,ேத $ேதவா.1.0500.4 

 ெந�யா� நா�'கD% நிமி�*தாைன6 கா�கிலா� $ேதவா.1.0501.1 

 ெபா� ஆ� மா�பாைன 1AQ4 உைடயாைன $ேதவா.1.0501.2 

 க� ஆ� க: ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அதிைகN# 

$ேதவா.1.0501.3 

 ெவ� ஆ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ*தி ஆ�% வ <ர7டான,ேத $ேதவா.1.0501.4 

 அைரேயா� அல� பி�� ம.வி6 ���ைக $ேதவா.1.0502.1 

 �ைர ஓ� உட� ஏ*தி உைட வி7� உழ4வா�க# $ேதவா.1.0502.2 

 உைரேயா� உைர ஒIவா+ உைமேயா� உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0502.3 

 விைர ேதா/ அல�தாரா� ஆ�% வ <ர7டான,ேத $ேதவா.1.0502.4 

 ஞாழ4_ெப.(ஞாழ4_ெப.) கம> காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0503.1 

 ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) ெபா. ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) ந<� அதிைக 

வ <ர7டான,+� $ேதவா.1.0503.2 

 �:% கழலாைன� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தமி>மாைல $ேதவா.1.0503.3 

 வா:% +ைண ஆக நிைனவா� விைன இலாேர $ேதவா.1.0503.4 

 ப4 அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

ெகா#வ+ அ�றிN% ேபா/ $ேதவா.1.0504.1 



 வி4 அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1.வ ந4லா# 

ேமனியி4 ைவ,த4 எ�ேன $ேதவா.1.0504.2 

 ெசா4 அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மைறேயா� அ?க% கைலக# 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0504.3 

 ெச4 அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வ� வா:% 

சிர1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0504.4 

 ெகா4ைல '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) நைகயினா# ஓ� F@ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அ�றிN% ேபா/ $ேதவா.1.0505.1 

 அ4ல4 வா>6ைக! பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�E%_ெப.எ�.(உ�E_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆதர2 

எ�ைனெகா4 ஆ% $ேதவா.1.0505.2 

 ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.ைமயாள� ெதா4கைல 

க3@ வ4லா� $ேதவா.1.0505.3 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) 

ம4� சிர1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0505.4 

 ந<� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைடயி�ேம4 ஓ� 

நிக>மதி அ�றிN% ேபா/ $ேதவா.1.0506.1 

 ஊ� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ@ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி உ� பலி ெகா#வ+ எ�ேன 

$ேதவா.1.0506.2 



 கா� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

காமர% வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச!ப $ேதவா.1.0506.3 

 சீ� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) சிர1ர% ேமயவேன 

$ேதவா.1.0506.4 

 ைக அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மானிேனா� கா� 

அர2 அ�றிN% ேபா/ $ேதவா.1.0507.1 

 ெம/ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ7ைகேயா� 

ெம4லிய4 ைவ,த4 எ�ேன $ேதவா.1.0507.2 

 ைக அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கைளக# ஆக� 

ெச?க:ந<� மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) $ேதவா.1.0507.3 

 ெச/ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வய4க# 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிர1ர% ேமயவேன 

$ேதவா.1.0507.4 

 1ர% எA,த ெவ3றிேயா�% ேபா� மதயாைன த�ைன6 $ேதவா.1.0508.1 

 கர%_ெப.(கர%_ெப.) எ�,+, ேதா4 

உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காரண% 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ�ேன $ேதவா.1.0508.2 

 மர%_ெப.(மர%_ெப.) உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதா4 

உ�,த_ெப.எ�.(உ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா தவ� ேதவேரா�% 

$ேதவா.1.0508.3 

 சிர% எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகக# F!1% சிர1ர% 

ேமயவேன $ேதவா.1.0508.4 

 க�E L�@% உைடய+ அ�றி ைகயினி4 ெவ�ம:2% $ேதவா.1.0509.1 



 ப�E L�@_ெப.(L�@_ெப.) வ <ைணேயா� பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) உட� 

ைவ,த4 எ�ேன $ேதவா.1.0509.2 

 எ�E% L�@_ெப.(L�@_ெப.) கனG% ஓ%பி எ:ைமN% வி:மிய� ஆ/ 

$ேதவா.1.0509.3 

 தி�ண% L�@_ெப.(L�@_ெப.) ேவ#வியாள� சிர1ர% ேமயவேன 

$ேதவா.1.0509.4 

 �ைறபடாத ேவ7ைகேயா� ேகா4வைளயா# ஒ.பா4 $ேதவா.1.0510.1 

 ெபாைற படாத இ�பேமா� 1ண�த.% ெம/%ைம எ�ேன $ேதவா.1.0510.2 

 இைற படாத ெம�'ைலயா� மாளிைகேம4 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0510.3 

 சிைற படாத பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) சிர1ர% ேமயவேன 

$ேதவா.1.0510.4 

 மைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

அர6க� அ8ச ஒ.விரலா4 $ேதவா.1.0511.1 

 நிைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா#ைகயாேன 

நி�மலேன நிைனவா� $ேதவா.1.0511.2 

 +ைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா4 பயி4வா� 

ேமத� வ <திேதா@% $ேதவா.1.0511.3 

 சிைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதாளினாேன சிர1ர% 

ேமயவேன $ேதவா.1.0511.4 

 மாலிேனா� மலா8னாD% வ*தவ� காணா+ $ேதவா.1.0512.1 

 சாG% அ8ச!ப�ணி ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த,+வ% ேமய+ எ�ேன $ேதவா.1.0512.2 



 நாG ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஓதலா�க# ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) +ைண எ�@ 

இைற8ச $ேதவா.1.0512.3 

 ேசG ேமN%_ெப.எ�.(ேம/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிர1ர% 

ேமயவேன $ேதவா.1.0512.4 

 1,தேரா� சமண� ெசா3க# 1ற� உைர எ�@ 

இ.6�%_ெப.எ�.(இ.6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0513.1 

 ப,த� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பணிய ைவ,த பா�ைம 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ைன ெகா4 ஆ% $ேதவா.1.0513.2 

 ம,தயாைன உAN% ேபா�,+ ம?ைகெயா�% உடேன $ேதவா.1.0513.3 

 சி,த� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பணிN% ெச4வ� சிர1ர% 

ேமயவேன $ேதவா.1.0513.4 

 ெத?க% ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிர1ர% ேமயவைன $ேதவா.1.0514.1 

 அ?க% ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைறக# வ4ல 

அணி ெகா# ச%ப*த� உைர $ேதவா.1.0514.2 

 ப?க% ந<?க! பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல ப,த�க# பா� 

இத� ேம4 $ேதவா.1.0514.3 

 ச?கேமா� ந<�_வி.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>வ� 

த�ைமயினா4 அவேர $ேதவா.1.0514.4 

 Q4 அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா#ைகயாேல 

C�_திA.(C�_'�.ஒ..) அ� F�த3� $ேதவா.1.0515.1 

 மா4 அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா4வ� ேக7க 

ந4கிய ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அற,ைத $ேதவா.1.0515.2 



 ஆ4 அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<ழ4 ேமவி 

அ.மைற ெசா�ன+_வி.அ.ெப.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ..) எ�ேன 

$ேதவா.1.0515.3 

 ேச4 அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கழனி� ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0515.4 

 ந<@ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேமனியி� க� 

ேநா8ைழயா# ஒ.பா4 $ேதவா.1.0516.1 

 F@ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா#ைக அ�றி 

ேகால வள� சைடேம4 $ேதவா.1.0516.2 

 ஆ@ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அரவ% 

அணி*த+ எ�ேன $ேதவா.1.0516.3 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கழனி� ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0516.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைலயிேனா� பலி திA*+ $ேதவா.1.0517.1 

 கா� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப/கேளா� த% 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உடேன $ேதவா.1.0517.2 

 மா� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) காண 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எA 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) எ�ேன $ேதவா.1.0517.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ம4� ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0517.4 

 வ <� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) '%மதிG% வி4 

மைலயா அரவி� $ேதவா.1.0518.1 



 நா�_ெப.(நா�_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ8சர,தா4 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) எAR7ட4 எ�ேன $ேதவா.1.0518.2 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% ைப%ெபாழி4 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.1.0518.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ம4� ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0518.4 

 ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) இடமா! ேபEவ+ அ�றிN% ேபா/ $ேதவா.1.0519.1 

 ேவ/ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதாளி அ8ச 

ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) உA,த+ எ�ேன $ேதவா.1.0519.2 

 வா/ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா4மைற ஆ@ 

அ?கேமா� ஐேவ#வி, $ேதவா.1.0519.3 

 த< அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச?ைகயாள� 

ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0519.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏன% 

ஒ�றி� காரண% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0520.1 

 ேவ� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விசயெனா� எ/த+ எ�ேன 

$ேதவா.1.0520.2 

 ேகா� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா4களி3@6 

ேகா�ெச?கணா3� அ.#ெச/ $ேதவா.1.0520.3 

 ேச� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வ� வா:% 

ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0520.4 



 ப�ீ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா4 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7ட ேபணா+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) தாைத $ேதவா.1.0521.1 

 ேவ� அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பா/*த_ெப.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தாைள ேவ�, த�*தா� 

தன6�, $ேதவா.1.0521.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) �7�, தைலைம வ�,த+ எ�ேன $ேதவா.1.0521.3 

 சீ� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ம4� ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0521.4 

 மா அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேத� அர6க� வலி 

ெதாைலவி,+ அவ�த� $ேதவா.1.0522.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# ெச/த+ எ�ேன 

$ேதவா.1.0522.2 

 " அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ேபா4 "�ர� 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0522.3 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஊ�தியாேன ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0522.4 

 கா� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ணேனா� 

கனக% அைனயாD% $ேதவா.1.0523.1 

 பா� இட*+% வி�_ெப.(வி�_ெப.) பற*+% பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) '� காணா� 

$ேதவா.1.0523.2 



 சீ� அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# ெச/த+ எ�ேன 

$ேதவா.1.0523.3 

 ேத� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா ம@கி� 

ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0523.4 

 மா� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேமனியா.% 

மன%_ெப.(மன%_ெப.) திAயாத க8சி $ேதவா.1.0524.1 

 ேந� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊணினா.% ேநச% 

இலாத+ எ�ேன $ேதவா.1.0524.2 

 வ <� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைர 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபாழி4வா/ 

$ேதவா.1.0524.3 

 ேத� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% ேச/ஞJ� ேமயவேன $ேதவா.1.0524.4 

 ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேச/ஞJA4 ெச4வன சீ� பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0525.1 

 ேதா/ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�வய4 �> 

ேதாணி 1ர, தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $ேதவா.1.0525.2 

 சா/ அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஞான% ம4� 

ச%ப*த�-இ� உைரக# $ேதவா.1.0525.3 



 வா/ அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ#பவேர $ேதவா.1.0525.4 

 ேபாக% ஆ�,த "� 'ைலயா# த�ேனா�% ெபா� அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) 

$ேதவா.1.0526.1 

 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ�,த ைப?க� 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) பரேம7� 

$ேதவா.1.0526.2 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ஆ�,த ேதா4 உைடய� ேகாவண ஆைடயி� ேம4 

$ேதவா.1.0526.3 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ஆ�,த ந%ெப.மா� ேமய+ ந#ளாேற $ேதவா.1.0526.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உைடய கா+ உைடய� ேதா4 உைடய� ெதாைலயா! 

$ேதவா.1.0527.1 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைடய ேபா� விைடய� ெப�E% ஓ�பா4 உைடய� 

$ேதவா.1.0527.2 

 ஏ� உைடய ேம4 உலேகா� ஏ>கடG% 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0527.3 

 நா� உைடய ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) ெப.மா� ேமய+ ந#ளாேற 

$ேதவா.1.0527.4 

 ஆ� 'ைறயா4 ஆ3ற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ ஆ� அணியிைழ ஓ� 

$ேதவா.1.0528.1 

 பா4 'ைறயா4 ைவ,த பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ப,த� 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0528.2 

 மா�மறிN% ெவ�ம:2% �ல'% ப3றிய ைக $ேதவா.1.0528.3 



 நா4 மைறயா� ந%ெப.மா� ேமய+ ந#ளாேற $ேதவா.1.0528.4 

 14க வ4ல வா�சைடேம4 "%1ன4 

ெப/+_வி.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அயேல $ேதவா.1.0529.1 

 ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதிேயா� உட� 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0529.2 

 ப4க வ4ல ெதா�ட� த% ெபா�பாத நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) ேசர $ேதவா.1.0529.3 

 ந4க வ4ல ந%ெப.மா� ேமய+ ந#ளாேற $ேதவா.1.0529.4 

 ஏ@ தா?கி ஊ�தி ேபணி ஏ� ெகா# இளமதிய% $ேதவா.1.0530.1 

 ஆ@ தா?�% ெச�னிேம4 ஓ� ஆ� அரவ% 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0530.2 

 ந<@ தா?கி Q4 கிட*த_ெப.எ�.(கிட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) நிைர ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

$ேதவா.1.0530.3 

 நா@ தா?� ந%ெப.மா� ேமய+ ந#ளாேற $ேதவா.1.0530.4 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) உ�சிேம4 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதவ�-

இைமேயா�க# $ேதவா.1.0531.1 

 :எ?க# உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) எ% இைறவ� : எ�@ அ�ேய இைற8ச 

$ேதவா.1.0531.2 

 த?க# உ�சியா4 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ�யா�க7� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0531.3 

 ந?க# உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ந%ெப.மா�-ேமய+ ந#ளாேற $ேதவா.1.0531.4 



 ெவ8�ட�, த< அ?ைக ஏ*தி வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெகா# 'ழ2 அதிர 

$ேதவா.1.0532.1 

 அ8� இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) ஓ� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ேபEவ+ 

அ�றிN% ேபா/ $ேதவா.1.0532.2 

 ெச8சைட6� ஓ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) திக>த. க�ட,+#ேள 

$ேதவா.1.0532.3 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அைட,த ந%ெப.மா� ேமய+ ந#ளாேற $ேதவா.1.0532.4 

 சி7ட% ஆ�*த '%மதிG% சிைலவைர, த< அ%பினா4 $ேதவா.1.0533.1 

 �7� மா7� ��ண ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ ஆ�வ+ அ�றிN% 

ேபா/! $ேதவா.1.0533.2 

 ப7ட% ஆ�*த ெச�னிேம4 ஓ� பா4 மதிய% 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0533.3 

 ந7ட% ஆ�% ந%ெப.மா� ேமய+ ந#ளாேற $ேதவா.1.0533.4 

 உ�ண4 ஆகா ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) க�ட,+ உ�� உடேன ஒ�6கி 

$ேதவா.1.0534.1 

 :அ�ண4 ஆகா அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ந<ழ4 ஆ� அழ4 ேபா4 

உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) $ேதவா.1.0534.2 

 எ�ண4 ஆகா உ# விைன: எ�@ எ#க வலி,+ இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) 

$ேதவா.1.0534.3 

 ந�ண4 ஆகா ந%ெப.மா� ேமய+ ந#ளாேற $ேதவா.1.0534.4 

 மா� ெம/ய� ம�ைட, ேதர� ��ட� �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) இலிக# 

$ேதவா.1.0535.1 



 ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேப�ைச ெம/ எ�@ 

எ�ணி_வி.எ�.(எ�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ* ெநறி ெச4ல�மி� 

$ேதவா.1.0535.2 

 L� வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) '%மதிG% உடேன 

$ேதவா.1.0535.3 

 நாச% ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) 

ெப.மா� ேமய+ ந#ளாேற $ேதவா.1.0535.4 

 த�1னG% ெவ�பிைறN% 

தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா>சைடய� 

$ேதவா.1.0536.1 

 ந�1 ந4லா� ம4� காழி ஞானச%ப*த� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.1.0536.2 

 ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) ந#ளா@ ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ப,+% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.1.0536.3 

 உ�1 நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வானவேரா� உலகி4 

உைறவாேர $ேதவா.1.0536.4 

 ஒ4ைல ஆறி உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ஒ�றி க#ள% ஒழி*+ 

ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0537.1 

 ெசா4ைல ஆறி �/ைம ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

காமவிைன அக3றி $ேதவா.1.0537.2 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஆேற உ�த� நாம% நாவி4 நவி�@ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0537.3 

 வ4ல ஆேற வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந4கா/ வலிவல% 

ேமயவேன $ேதவா.1.0537.4 



 இய?�கி�ற இரவி தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ம3@% ந4-ேதவ� 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0538.1 

 பய?களாேல ப3றி நி�பா4 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ெதளிகி�றில� 

$ேதவா.1.0538.2 

 தய?�_வி.(தய?�_வி.) ேசாதி சாமேவதா காமைன6 கா/*தவேன 

$ேதவா.1.0538.3 

 மய?�கி�ேற� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந4கா/ 

வலிவல% ேமயவேன $ேதவா.1.0538.4 

 ெப���_ெப.(ெப��_ெப.+இ�_பட�.ப�.) ம6க#_ெப.(ம6க#_ெப.) 

�3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) எ�D% ேபைத! ெப.?கடைல $ேதவா.1.0539.1 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) ப�ேட வாழ மா7ேட� ேவதைன 

ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) நலிய_�ைற.எ�.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0539.2 

 க�� க�ேட உ�த� நாம% காதலி6கி�ற+ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

$ேதவா.1.0539.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ெக��! பா�% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வலிவல% 

ேமயவேன $ேதவா.1.0539.4 

 ெம/ய� ஆகி! ெபா/ைய ந<6கி_வி.எ�.(ந<6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேவதைனைய, +ற*+_வி.எ�.(+ற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0540.1 

 ெச/ய� ஆனா� சி*ைதயாேன ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) �ல6ெகா:*ேத 

$ேதவா.1.0540.2 

 ைநவ� நாேய� உ�த� நாம% நாT% நவி3@கி�ேற� $ேதவா.1.0540.3 

 ைவய% '�ேன வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந4கா/ 

வலிவல% ேமயவேன $ேதவா.1.0540.4 



 +8�%_ெப.எ�.(+8�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேபா+% +3@% 

ேபா+% ெசா4Gவ� உ� திறேம $ேதவா.1.0541.1 

 த8ச% இ4லா, ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� தா#_ெப.(தா#_ெப.) 

இைண6கீ>! பணிய $ேதவா.1.0541.2 

 ந8ைச உ�டா/6� எ� ெச/ேகேனா நாT% 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ேய� $ேதவா.1.0541.3 

 :வ8ச% உ��: எ�@ அ8�கி�ேற�-வலிவல% ேமயவேன $ேதவா.1.0541.4 

 :1Aசைடயா/ 1�ணியேன ந�ணலா� LஎயிG% $ேதவா.1.0542.1 

 எAய எ/தா/ எ%ெப.மா� : எ�@ இைமேயா� 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0542.2 

 கா8 உAயா/ காலகாலா ந<லமணி_ெப.(ந<லமணி_ெப.) மிட3@ $ேதவா.1.0542.3 

 வா8 அரவா வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந4கா/ வலிவல% 

ேமயவேன $ேதவா.1.0542.4 

 தாN% ந<ேய த*ைத_ெப.(த*ைத_ெப.) ந<ேய ச?கரேன அ�ேய� $ேதவா.1.0543.1 

 ஆN% நி�பா4 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) ஆதா86கி�ற+ 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) $ேதவா.1.0543.2 

 ஆய%_ெப.(ஆய%_ெப.) ஆய காய% த�D# ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�ற4 ஒ7டா� 

$ேதவா.1.0543.3 

 மாயேம எ�@ அ8�கி�ேற�-வலிவல% ேமயவேன $ேதவா.1.0543.4 

 ந<� ஒ�?�% ெச8சைடயா/ 

நி�Dைடய_திA.(நி�_பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.) ெபா�மைலைய 

$ேதவா.1.0544.1 



 ேவெரா�% ப>ீ*+ ஏ*த4 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) இராவணைன, $ேதவா.1.0544.2 

 ேதெரா�% ேபா/ வ <>*+_வி.எ�.(வ <>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அலற 

தி.விரலா4 அட�,த $ேதவா.1.0544.3 

 வா� ஒ�?�% ெகா?ைக ப?கா வலிவல% ேமயவேன $ேதவா.1.0544.4 

 ஆதி ஆய நா�'கD% மாG% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய $ேதவா.1.0545.1 

 ேசாதியாேன ந<தி இ4ேல� ெசா4Gவ� நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) திறேம 

$ேதவா.1.0545.2 

 ஓதி நாT% உ�ைன ஏ,+% எ�ைன விைன அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) 

$ேதவா.1.0545.3 

 வாதியாேம வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந4கா/ வலிவல% 

ேமயவேன $ேதவா.1.0545.4 

 ெபாதியிலாேன "வண,தா/ ெபா� 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கயிைல! 

$ேதவா.1.0546.1 

 பதியிலாேன ப,த� சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ப3@ விடாதவேன $ேதவா.1.0546.2 

 விதி இலாதா� ெவ8சமண� சா6கிய� எ�@ இவ�க# $ேதவா.1.0546.3 

 மதி இலாதா� எ� ெச/வாேரா வலிவல% ேமயவேன $ேதவா.1.0546.4 

 வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ம,த% ��% வலிவல% ேமயவைன! 

$ேதவா.1.0547.1 

 ெபா�னி நாட�-1கலி ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) ஞானச%ப*த�-ெசா�ன 

$ேதவா.1.0547.2 

 ப�D பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+% வ4லா� ெம/,தவ,ேதா� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0547.3 



 ம�D ேசாதி ஈசேனாேட ம�னி இ.!பாேர $ேதவா.1.0547.4 

 ெவ? க� ஆைன ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உAைவ ேபா�,+ 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெமாழி 

$ேதவா.1.0548.1 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த 

மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ைன ெகா4 ஆ% 

$ேதவா.1.0548.2 

 க?ைகேயா� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) க� 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா�ைற, 

$ேதவா.1.0548.3 

 ெதா?கலாேன �ய ந<3றா/ ேசா1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0548.4 

 விைட அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ�ம: 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி விA*+_வி.எ�.(விA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல?� $ேதவா.1.0549.1 

 சைட ஒ�?க_�ைற.எ�.(ஒ�?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1னைல, தா?கிய+ எ�ைன ெகா# ஆ% $ேதவா.1.0549.2 

 கைட உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) '%மதிG% 

கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அனG# அ:*த 

$ேதவா.1.0549.3 

 ெதாைட ெநகி>*த_ெப.எ�.(ெநகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ8சிைலயா/ ேசா1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0549.4 

 த<ய� ஆய வ4 அர6க� ெச*தழG# அ:*த� $ேதவா.1.0550.1 

 சாய எ/+ வானவைர, தா?கிய+ எ�ைன ெகா# ஆ% $ேதவா.1.0550.2 



 பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ஏ3ைற ஏறி பா/ 1லி,ேதா4 

உ�,த_ெப.எ�.(உ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0550.3 

 �ய ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ந<3றினாேன ேசா1ர% ேமயவேன 

$ேதவா.1.0550.4 

 ப4 இ4 ஓ� ைகயி4 ஏ*தி ப4கைடN% பலி 

ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0551.1 

 அ4ல4 வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) ேமல+ ஆன ஆதர2 எ�ைன ெகா4 

ஆ% $ேதவா.1.0551.2 

 வி4ைல ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) C� 1.வ 

ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) ெந�?க�ணிெயா�% $ேதவா.1.0551.3 

 ெதா4ைல ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�றா/ ேசா1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0551.4 

 நா3ற%_ெப.(நா3ற%_ெப.) மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) +�@ ெச8சைடேம4 மதிய% $ேதவா.1.0552.1 

 ஏ3ற% ஆக ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த காரண% 

எ�ைன ெகா4 ஆ% $ேதவா.1.0552.2 

 ஊ3ற% மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) கால�த�ைன ஒ4க உைத,+ அ.ளி 

$ேதவா.1.0552.3 

 ேதா3ற% ஈ@% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�றா/ 

ேசா1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0552.4 

 ெகா4 நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) L இைலேவ4 

F� ம:வா# பைடய� $ேதவா.1.0553.1 

 ெபா�ைன ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா�ைறமாைல ��% ெபா31 எ�ைன ெகா4 ஆ% $ேதவா.1.0553.2 



 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) நைடயா# 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைர ேச� $ேதவா.1.0553.3 

 +�ன வ�ண ஆைடயினா/ ேசா1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0553.4 

 :�3ற% இ�ைம உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) ந<: எ�@ உ� அ�யா� 

பணிவா� $ேதவா.1.0554.1 

 க3ற4 ேக#வி ஞான% ஆன காரண% எ�ைன ெகா4 ஆ% $ேதவா.1.0554.2 

 வ3ற4 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரவ% "�� அய� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) 

$ேதவா.1.0554.3 

 +3ற4 ஆன ெகா#ைகயாேன ேசா1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0554.4 

 வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

ெவ8சிைலயா6 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

விற4_ெப.(விற4_ெப.) அர6க� $ேதவா.1.0555.1 

 �ல?க# வா:% ஊ� எA,த ெகா#ைக இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) 

எ�ைன ெகா4 ஆ% $ேதவா.1.0555.2 

 இல?ைக ம�D வா#_ெப.(வா#_ெப.) அ2ண�ேகாைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

விரலா4 $ேதவா.1.0555.3 

 +ல?க ஊ�றிைவ,+ உக*தா/ ேசா1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0555.4 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) ெகா# நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) மா4வைரைய� 

�3றி_வி.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விAதிைர ந<� $ேதவா.1.0556.1 

 கைட*த ந8ைச உ�� உக*த காரண% எ�ைன ெகா4 ஆ% $ேதவா.1.0556.2 

 இட*+ ம�ைண உ�ட மாG% இ� மல�ேம4 அயD% $ேதவா.1.0556.3 



 ெதாட�*+_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) '�ன% 

காணமா7டா� ேசா1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0556.4 

 1,தேரா� 1�சமண� ெபா/ உைரேய உைர,+ $ேதவா.1.0557.1 

 பி,த� ஆக6 க�� உக*த ெப3றிைம எ�ைன ெகா4 ஆ% $ேதவா.1.0557.2 

 ம,தயாைன ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உAைவ ேபா�,+ வள� சைடேம4 

$ேதவா.1.0557.3 

 +,திநாக% ��னாேன ேசா1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0557.4 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) த�வய4 �> ேசா1ர% 

ேமயவைன $ேதவா.1.0558.1 

 சீல% மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ெதா41க> ஆ� சிர1ர6 ேகா�-நல,தா� 

$ேதவா.1.0558.2 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தமிழா� ஞானச%ப*த�-ெசா�ன $ேதவா.1.0558.3 

 ேகால% மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ4லா� F�வ� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலேக $ேதவா.1.0558.4 

 :மைற உைடயா/ ேதா4 உைடயா/ வா�சைட ேம4 

வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0559.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைடயா/ பி8ஞகேன : எ�@ உைன! ேபசி� 

அ4லா4 $ேதவா.1.0559.2 

 �ைற உைடயா� �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) ஓரா/ ெகா#ைகயினா4 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0559.3 

 நிைற உைடயா� இட� கைளயா/ ெந�?கள% ேமயவேன $ேதவா.1.0559.4 

 கைன,+ எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�திைர �> 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) இைட ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) த�ைன, $ேதவா.1.0560.1 



 திைன,தைனயா மிட3றி4 ைவ,த தி.*திய ேதவ நி�ைன $ேதவா.1.0560.2 

 மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) அக,ேதா� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேபணி இரா!பகG% $ேதவா.1.0560.3 

 நிைன,+_வி.எ�.(நிைன_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:வா� இட� கைளயா/ 

ெந�?கள% ேமயவேன $ேதவா.1.0560.4 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அ�ேய வழிப�வா� நிமலா நிைன6 க.த 

$ேதவா.1.0561.1 

 :எ� அ�யா� உயிைர வIேவ4 : எ�@ அட4 F3@ உைத,த 

$ேதவா.1.0561.2 

 ெபா� அ�ேய பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நாT% "ெவா� 

ந<� �ம6�% $ேதவா.1.0561.3 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அ�யா� இட� கைளயா/ ெந�?கள% ேமயவேன 

$ேதவா.1.0561.4 

 மைல 1A*த ம�னவ�த� மகைள ஓ�பா4 மகி>*தா/ $ேதவா.1.0562.1 

 அைல 1A*த க?ைக த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அவி� சைட ஆWரா $ேதவா.1.0562.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) 1A*த பலி மகி>வா/ தைலவ 

நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) தா#_ெப.(தா#_ெப.) நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) கீ> 

$ேதவா.1.0562.3 

 நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி4லா� இட� கைளயா/ 

ெந�?கள% ேமயவேன $ேதவா.1.0562.4 

 பா?கி� ந4லா� ப�ம% ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

பாAட'% பலி ேச� $ேதவா.1.0563.1 

 �?கி ந4லா� பாடேலா� ெதா: கழேல 

வண?கி_வி.எ�.(வண?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0563.2 



 தா?கி நி4லா அ�பிேனா�% தைலவ நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 

தா#_ெப.(தா#_ெப.) நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) கீ> $ேதவா.1.0563.3 

 நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி4லா� இட� கைளயா/ 

ெந�?கள% ேமயவேன $ேதவா.1.0563.4 

 வி.,த� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பால� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஓ� 

நா��_ெப.(நா��_ெப.) உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0564.1 

 க.,த� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) க?ைகயாைள6 கம> 

சைடேம4 கர*தா/ $ேதவா.1.0564.2 

 அ.,த� ஆய ஆதிேதவ� அ� இைணேய 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0564.3 

 நி.,த� கீத� இட� கைளயா/ ெந�?கள% ேமயவேன $ேதவா.1.0564.4 

 F@ ெகா�டா/ L�@% ஒ�றா6 F7� ஓ� ெவ?கைணயா4 $ேதவா.1.0565.1 

 மா@ ெகா�டா� 1ர% எA,த ம�னவேன ெகா�ேம4 $ேதவா.1.0565.2 

 ஏ@ ெகா�டா/ :சா*த% ஈ+: எ�@ எ%ெப.மா� 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0565.3 

 ந<@ ெகா�டா� இட� கைளயா/ ெந�?கள% ேமயவேன $ேதவா.1.0565.4 

 :��றி� உ�சிேம4 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �> இல?ைக $ேதவா.1.0566.1 

 அ�றி நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6க� ேகாைன அ. 

வைர6கீ> அட�,தா/ : $ேதவா.1.0566.2 

 எ�@ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வா/ெமாழியா4 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இரா!பகG% $ேதவா.1.0566.3 



 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைநவா� இட� கைளயா/ 

ெந�?கள% ேமயவேன $ேதவா.1.0566.4 

 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ%_ெப.) ெவ�ெகா%1 ஒசி,த மாG% 

விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா�'கD% 

$ேதவா.1.0567.1 

 �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ?�% ேநட ஆ?� ஓ� ேசாதிN# 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�றா/ : $ேதவா.1.0567.2 

 ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� ேக� இலா! 

ெபா� அ�யி� $ேதவா.1.0567.3 

 ந<ழ4 வா>வா� இட� கைளயா/ ெந�?கள% ேமயவேன $ேதவா.1.0567.4 

 ெவ8ெசா4 த% ெசா4 ஆ6கி நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவட% இலா� சமE% $ேதவா.1.0568.1 

 த8ச% இ4லா� சா6கிய.% த,+வ% ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0568.2 

 +8ச4 இ4லா வா/ெமாழியா4 ேதா,திர% நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 

அ�ேய $ேதவா.1.0568.3 

 ெந8சி4 ைவ!பா� இட� கைளயா/ ெந�?கள% ேமயவேன $ேதவா.1.0568.4 

 ந<ட_�ைற.எ�.(ந<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல வா� சைடயா� ேமய 

ெந�?கள,ைத� $ேதவா.1.0569.1 

 ேசட� வா:% மா ம@கி� சிர1ர6 ேகா� நல,தா4 $ேதவா.1.0569.2 

 நாட வ4ல பDவ4மாைல ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0569.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) பைறNேம $ேதவா.1.0569.4 



 ேதவராN% அ�ரராN% சி,த� ெச:மைற ேச� $ேதவா.1.0570.1 

 நாவராN% ந�E பா.% வி�_ெப.(வி�_ெப.) எA கா4 ந<.% $ேதவா.1.0570.2 

 ேமவ� ஆய விைர மலேரா� ெச?க�மா4 ஈச� எ�D% $ேதவா.1.0570.3 

 Lவ� ஆய 'த4 ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) ேமய+ '+��ேற 

$ேதவா.1.0570.4 

 ப3@%_ெப.எ�.(ப3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா�6� 

ப4 கதிேரா� மதி பா� $ேதவா.1.0571.1 

 எ3@ ந<� த< காG% ேமைலவி� இயமானேனா� $ேதவா.1.0571.2 

 ம3@ மா+ ஓ� ப4 உயி� ஆ/ மா4 அயD% மைறக# $ேதவா.1.0571.3 

 '3@% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவ@% ஆனா� 

ேமய+ '+��ேற $ேதவா.1.0571.4 

 வாA மாக% ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரவ% ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0572.1 

 நாA பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) "ேம4 நா�'க�த� 

தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.1.0572.2 

 சீA+ ஆக! பலி ெகா# ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) ெச3றG% ேதா�றிய+ ஓ� 

$ேதவா.1.0572.3 

 LA நாக,+ உAைவ ேபா�,தா� ேமய+ '+��ேற $ேதவா.1.0572.4 

 பா�வா.6� அ.T% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) பனி '+ெபௗவ '*ந<� 

$ேதவா.1.0573.1 

 ந<� பா.% ':+% ஓ� அ�ட� நிைலெகடG% $ேதவா.1.0573.2 



 நா�தாD% ஊ�% ஓ� ஞால'% நா�'கD% $ேதவா.1.0573.3 

 ஊ� காண L�%_ெப.எ�.(L�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெவ#ள,+ 

உய�*த+ '+��ேற $ேதவா.1.0573.4 

 வழ?� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) வ�னி ம,த% மா�ண% மீ+ அணவி 

$ேதவா.1.0574.1 

 ெச:? க4ேவ*த� ெச4வி_ெப.(ெச4வி_ெப.) காண ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

திைச வண?க $ேதவா.1.0574.2 

 தழ?� ெமா*ைத த6ைக மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ேப/6கண% "த% 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0574.3 

 'ழ?�_ஏவ.('ழ?�_வி.) ெச*த< ஏ*தி ஆ� ேமய+ '+��ேற $ேதவா.1.0574.4 

 �ழி*த க?ைக ேதா/*த_ெப.எ�.(ேதா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அரா 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இதழி $ேதவா.1.0575.1 

 சழி*த ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைசவேவட% தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

நிைன,+_வி.எ�.(நிைன_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐ%1லD% 

$ேதவா.1.0575.2 

 அழி*த_ெப.எ�.(அழி_வி.+*,_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) சி*ைத அ*தணாள�6� 

அற%_ெப.(அற%_ெப.) ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) $ேதவா.1.0575.3 

 ெமாழி*த வாயா� '6க� ஆதி ேமய+ '+��ேற $ேதவா.1.0575.4 

 மய?�_ஏவ.(மய?�_வி.) மாய% வ4ல� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வானிெனா� ந<.% 

$ேதவா.1.0576.1 

 இய?�ேவா.6� இைறவ� ஆய இராவண� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா8,த 

$ேதவா.1.0576.2 



 1ய?க ராக மாநட,த� 1ண� 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) மா+ உைமயா# 

$ேதவா.1.0576.3 

 'ய?�_ஏவ.('ய?�_வி.) மா�ப� 'னிவ� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேமய+ '+��ேற $ேதவா.1.0576.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) உ�ட மாG% ம3ைற நா�'கD%(%) அறியா6 

$ேதவா.1.0577.1 

 ேகால% அ�ட� சி*ைதெகா#ளா� 

ஆயிD%_நி.எ�.(ஆ/_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ%_சாA.) ெகா/ மலரா4 

$ேதவா.1.0577.2 

 ஏல இ�ைட க7� நாம% இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எ!ேபா+% ஏ,+% $ேதவா.1.0577.3 

 Lல '�ட ந<3ற� வாயா� ேமய+ '+��ேற $ேதவா.1.0577.4 

 உறி ெகா#ைகய� சீவர,த� உ�� உழ4 மி�ட� ெசா4ைல $ேதவா.1.0578.1 

 ெநறிக# எ�ன நிைன2 உறாேத நி,தG% ைகெதா:மி� $ேதவா.1.0578.2 

 மறி ெகா# ைகய� வ?க '*ந<� ெபா?� விட,ைத உ�ட $ேதவா.1.0578.3 

 'றி ெகா# ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ப?க� ேமய+ 

'+��ேற $ேதவா.1.0578.4 

 ெமா/,+ வாேனா� ப4கண?க# 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) '+��ைற 

$ேதவா.1.0579.1 

 பி,த�ேவட% ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) எ�D% பிரம1ர, தைலவ�..... 

$ேதவா.1.0579.2 

 ", ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆயன 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) ெபா� அ� $ேதவா.1.0580.1 



 ஏ,தாதா� இ4ைல எ�E?கா4 $ேதவா.1.0580.2 

 ஓ,�� ேமய ஒளி ம:வா# அ?ைக6 $ேதவா.1.0580.3 

 F,த<� உம �ண?கேள $ேதவா.1.0580.4 

 இைட ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ேபாகா இள'ைலயாைள ஓ� $ேதவா.1.0581.1 

 1ைடயேீர 1#ளிமா� உA $ேதவா.1.0581.2 

 உைடயேீர உ%ைம ஏ,++% ஓ,��� $ேதவா.1.0581.3 

 சைடயேீர உம தாேள $ேதவா.1.0581.4 

 உ#ேவ� ேபால ெநா�ைமயினா� திற%_ெப.(திற%_ெப.) $ேதவா.1.0582.1 

 ெகா#வ <� அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) ஓ� ேகாவண% $ேதவா.1.0582.2 

 ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) வாைழ6கனி ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசாA ஓ,��6 

$ேதவா.1.0582.3 

 க#வ <ேர உம காதேல $ேதவா.1.0582.4 

 ேதா7Sேர +,தி ஐ*தைல நாக,ைத $ேதவா.1.0583.1 

 ஆ7Sேர அ�யா� விைன $ேதவா.1.0583.2 

 ஓ7Sேர உ%ைம ஏ,++% ஓ,�� $ேதவா.1.0583.3 

 நா7Sேர அ.# ந4�ேம $ேதவா.1.0583.4 

 �ைழ ஆ� காத<� ெகா�ம:வா# பைட $ேதவா.1.0584.1 

 உைழ ஆ#வ <� தி. ஓ,�� $ேதவா.1.0584.2 

 பிைழயா வ�ண?க# பா� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�வா� $ேதவா.1.0584.3 

 அைழயாேம அ.# ந4�ேம $ேதவா.1.0584.4 



 மி6கா� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி.%பி! பலி இட, 

$ேதவா.1.0585.1 

 த6கா� த% ம6கள <� எ�@ $ேதவா.1.0585.2 

 உ7காதா� உளேரா தி. ஓ,�� $ேதவா.1.0585.3 

 ந6கீேர அ.# ந4�ேம $ேதவா.1.0585.4 

 :தா+ ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) தய?�% '� உைட $ேதவா.1.0586.1 

 நாதா : எ�@ நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0586.2 

 ஓதாதா� உளேரா தி. ஓ,�� $ேதவா.1.0586.3 

 ஆத<ேர அ.# ந4�ேம $ேதவா.1.0586.4 

 :எ�தா� இ% மைல : எ�ற அர6கைன $ேதவா.1.0587.1 

 ெவ�றா� ேபாG% விரலினா4 $ேதவா.1.0587.2 

 :ஒ�றா� '%மதி4 எ/தவ� ஓ,��: $ேதவா.1.0587.3 

 எ�றா� ேம4 விைன ஏ�ேம $ேதவா.1.0587.4 

 ந�றா நா4 மைறயாெனா� மாG% ஆ/� $ேதவா.1.0588.1 

 ெச�றா� ேபாG% திைச எலா% $ேதவா.1.0588.2 

 ஒ�றா/ உ# எA ஆ/ மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ,�� 

$ேதவா.1.0588.3 

 நி�ற<ேர உைம ேந�ேய $ேதவா.1.0588.4 

 கா� அம� கலி?க, +வ� ஆைடய� $ேதவா.1.0589.1 

 ேதர� ெசா4 அைவ ேதற� மி� $ேதவா.1.0589.2 

 ஓ� அ%பா4 எயி4 எ/தவ� ஓ,��� $ேதவா.1.0589.3 



 சீரவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேச�மிேன $ேதவா.1.0589.4 

 �.%ைப_ெப.(�.%ைப_ெப.) ஆ�பைன ஈ� �ைல ஓ,�� $ேதவா.1.0590.1 

 அ.%1 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ�கைள $ேதவா.1.0590.2 

 ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) 1கலிN# ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.1.0590.3 

 வி.%1வா� விைன வ <ேட $ேதவா.1.0590.4 

 ஊறி ஆ�த. ந8சிைன உ�� உைம $ேதவா.1.0591.1 

 ந<@ ேச� தி.ேமனிய� $ேதவா.1.0591.2 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) ேச� வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெத� தி.மா3 ேப3றி4 

$ேதவா.1.0591.3 

 மா@ இலா மணிக�டேர $ேதவா.1.0591.4 

 ெதாைட ஆ� மா மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ.ேபா+ உ%ைம $ேதவா.1.0592.1 

 அைடவா� ஆ% :அ�க# : என $ேதவா.1.0592.2 

 மைட ஆ� ந<� ம4� ம�னிய மா3ேப@ $ேதவா.1.0592.3 

 உைடயேீர உைம உ#கிேய $ேதவா.1.0592.4 

 :ைப ஆ.% அரவ% ெகா� ஆ7�ய $ேதவா.1.0593.1 

 ைகயா�: எ�@ வண?�வ� $ேதவா.1.0593.2 

 ைம ஆ� ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�� மா3ேப3@ இ.6கி�ற $ேதவா.1.0593.3 

 சால மா மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) :சர� 

: எ�@ $ேதவா.1.0594.1 

 ேமைலயா�க# வி.%1வ� $ேதவா.1.0594.2 

 மாலினா� வழிபா� ெச/ மா3ேப3@ $ேதவா.1.0594.3 



 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ஆ� க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி�ைனேய $ேதவா.1.0594.4 

 :மா@ இலா மணிேய : எ�@ வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேதவா.1.0595.1 

 ஏறேவ மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏ,+வ� $ேதவா.1.0595.2 

 Fறேன �ல2% தி. மா3ேப3றி4 $ேதவா.1.0595.3 

 ந<றேன எ�@% நி�ைனேய $ேதவா.1.0595.4 

 உைரயாதா� இ4ைல ஒ�@% நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) த�ைமைய 

$ேதவா.1.0596.1 

 பரவாதா� இ4ைல நா#கT% $ேதவா.1.0596.2 

 திைர ஆ� பாலியி� ெத� கைர மா3ேப3@ $ேதவா.1.0596.3 

 அைரயாேன அ.# ந4கிேட $ேதவா.1.0596.4 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

அளி6�%_வி.எ�.(அளி_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அர6க� அவ�தைன $ேதவா.1.0597.1 

 உைர ெக�,+_வி.எ�.(ெக�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ஒ4கிட $ேதவா.1.0597.2 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) மி�,த எ% மா3ேப3@ அ�கைள! $ேதவா.1.0597.3 

 பரவிட6 ெக�% பாவேம $ேதவா.1.0597.4 

 இ.வ�ேதவ.% ேத�, திA*+ இனி $ேதவா.1.0598.1 

 ஒ.வரா4 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�ணில� $ேதவா.1.0598.2 

 ம.2 ந<#கழ4 மா3ேப3@ அ�கைள! $ேதவா.1.0598.3 

 பர2வா� விைன பா@ேம $ேதவா.1.0598.4 



 �� ேபா�,+ உழ4வா� ைகயி4 +3@ உE% $ேதவா.1.0599.1 

 ந<ச�த% உைர ெகா#ேளG% $ேதவா.1.0599.2 

 :ேதச% ம4கிய ெத�தி.மா3ேப3றி� $ேதவா.1.0599.3 

 ஈச�: எ�@ எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+ேம 

$ேதவா.1.0599.4 

 ம�னி மாெலா� ேசாம� பணி ெசN% $ேதவா.1.0600.1 

 ம�D% மா3ேப3@ அ�கைள $ேதவா.1.0600.2 

 ம�D காழிN# ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.1.0600.3 

 ப�னேவ விைன பா@ேம $ேதவா.1.0600.4 

 கா� ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) '�யின� $ேதவா.1.0601.1 

 சீ� ஆ� சி*ைத ெசல� ெச/தா� $ேதவா.1.0601.2 

 பாரா� நாT% பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா3@ைற 

$ேதவா.1.0601.3 

 யா� ஆ� ஆதி 'த4வேர $ேதவா.1.0601.4 

 ந4லா.% அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த<ய� என!ப�% $ேதவா.1.0602.1 

 ெசா4லா� ந4மல� ��னா�_வி.'.(��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.1.0602.2 

 ப4 ஆ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல� ெச4வ� எ% பா3@ைற 

$ேதவா.1.0602.3 

 எ4லா.% ெதா:% ஈசேர $ேதவா.1.0602.4 



 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) Cதலின� 

$ேதவா.1.0603.1 

 எ�ணா� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா�டா� $ேதவா.1.0603.2 

 ப� ஆ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ெச/ பா3@ைற $ேதவா.1.0603.3 

 N# நா#நாT% உைறவேர $ேதவா.1.0603.4 

 "2% தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 1ைன*த '�யின� $ேதவா.1.0604.1 

 ஏவி� அ4லா� எயி4 எ/தா� $ேதவா.1.0604.2 

 பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) த<� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ம4கிய பா3@ைற 

$ேதவா.1.0604.3 

 ஓ எ� சி*ைத ஒ.வேர $ேதவா.1.0604.4 

 மாக% ேதா/ மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ $ேதவா.1.0605.1 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ெபா�நிற% ஆ6கினா� $ேதவா.1.0605.2 

 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ெப�E% உைடயவ� பா3@ைற 

$ேதவா.1.0605.3 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நயவேர 

$ேதவா.1.0605.4 

 ேபா+ ெபா� திக> ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 1ைன '� $ேதவா.1.0606.1 

 நாத� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

ெகா�டா� $ேதவா.1.0606.2 



 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ெதா�ட� 

பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா3@ைற $ேதவா.1.0606.3 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஓ+% விகி�தேர $ேதவா.1.0606.4 

 வாட4 ெவ�தைல ��ன� மா4விைட $ேதவா.1.0607.1 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�றி!பினா� $ேதவா.1.0607.2 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) ப� 

ெசN% பா3@ைற $ேதவா.1.0607.3 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைச,தாேர 

$ேதவா.1.0607.4 

 ெவIவ ேமனியரா/ ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ந<3றின� $ேதவா.1.0608.1 

 எIவ%_ெப.(எIவ%_ெப.) ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா�டா� $ேதவா.1.0608.2 

 பIவந8� அைட க�ட� எ% பா3@ைற $ேதவா.1.0608.3 

 மIவ4 ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம*தேர 

$ேதவா.1.0608.4 

 ஏன% அ�ன'% ஆனவ.6� எA $ேதவா.1.0609.1 

 ஆன வ�ண,+ எ% அ�ணலா� $ேதவா.1.0609.2 

 பான4 அ%மல� வி%மிய பா3@ைற $ேதவா.1.0609.3 

 வான ெவ�பிைற ைம*தேர $ேதவா.1.0609.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<3றின� ேவலின� Qலின� 

$ேதவா.1.0610.1 



 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெவௗவினா� $ேதவா.1.0610.2 

 ைப*_ெப.அ.(ைப%_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மாதவி �>த. பா3@ைற 

$ேதவா.1.0610.3 

 ைம*த�தா% ஓ� மணாளேர $ேதவா.1.0610.4 

 ப,த� ம�னிய பா3@ைற ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0611.1 

 ப,+-Q@ ெபயரைன $ேதவா.1.0611.2 

 ப,த� ஞானச%ப*தன+ இ� தமி> $ேதவா.1.0611.3 

 ப,+% பா�! பர2ேம $ேதவா.1.0611.4 

 ஒ#ளி+ உ#ள_ெப.அ.(உ#_ெப.) கதி6� ஆ% 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ஒளி $ேதவா.1.0612.1 

 ெவ#ளியா� உைற ேவ3கா� $ேதவா.1.0612.2 

 உ#ளியா� உய�*தா� இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) உலகினி4 $ேதவா.1.0612.3 

 ெத#ளியா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேதவேர $ேதவா.1.0612.4 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அள2 இ4ல+ ஓ� 

$ேதவா.1.0613.1 

 ேவட% ெகா�டவ� ேவ3கா� $ேதவா.1.0613.2 

 பா�N% பணி*தா� இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) உலகினி4 $ேதவா.1.0613.3 

 ேசட� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வேர 

$ேதவா.1.0613.4 

 "த% பாட! 1ற?கா7� இைட ஆ� $ேதவா.1.0614.1 



 ேவதவி,தக� ேவ3கா� $ேதவா.1.0614.2 

 ேபா+% சா*+% 1ைகN% ெகா�,தவ�6� $ேதவா.1.0614.3 

 ஏத% எ/+த4 இ4ைலேய $ேதவா.1.0614.4 

 ஆ>கட4 என6 க?ைக கர*தவ� $ேதவா.1.0615.1 

 வ <>சைடயின� ேவ3கா� $ேதவா.1.0615.2 

 தா>2 உைட மன,தா4 பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திட $ேதவா.1.0615.3 

 பா>ப�% அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) பாவேம $ேதவா.1.0615.4 

 கா7�னாD% அய�,திட6 காலைன $ேதவா.1.0616.1 

 வ <7�னா� உைற ேவ3கா� $ேதவா.1.0616.2 

 பா7�னா4 பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,திட 

வ4லவ� $ேதவா.1.0616.3 

 ஓ7�னா� விைன ஒ4ைலேய $ேதவா.1.0616.4 

 ேதாலினா4 உைட ேமவ வ4லா� �ட� $ேதவா.1.0617.1 

 ேவலினா� உைற ேவ3கா� $ேதவா.1.0617.2 

 Qலினா4 பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,திட வ4லவ� 

$ேதவா.1.0617.3 

 மாலினா� விைன மாNேம $ேதவா.1.0617.4 

 ம4ல4_ெப.(ம4ல4_ெப.) '%மதி4 மா/தர எ/த+ ஓ� $ேதவா.1.0618.1 

 வி4லினா� உைற ேவ3கா� $ேதவா.1.0618.2 

 ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல �.?கா மன,தவ� 

$ேதவா.1.0618.3 



 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ� த<�6கேம 

$ேதவா.1.0618.4 

 Lர4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மதி ��% '� உைட $ேதவா.1.0619.1 

 வ <ர�_ெப.(வ <ர�_ெப.) ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ3கா� $ேதவா.1.0619.2 

 வார% ஆ/ வழிபா� நிைன*தவ� $ேதவா.1.0619.3 

 ேச�வ� ெச/ கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) தி�ணேம $ேதவா.1.0619.4 

 பர6கினா� ப� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி $ேதவா.1.0620.1 

 விர6கினா� உைற ேவ3 கா7]� $ேதவா.1.0620.2 

 அர6க� ஆ�ைம_ெப.(ஆ�ைம_ெப.) அடர!ப7டா� இைற $ேதவா.1.0620.3 

 ெந.6கினாைன நிைனமிேன $ேதவா.1.0620.4 

 மா@ இலா மலராெனா� மா4 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) 

$ேதவா.1.0621.1 

 ேவ@ அலா� உைற ேவ3கா� $ேதவா.1.0621.2 

 ஈ@ இலா ெமாழிேய ெமாழியா எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) $ேதவா.1.0621.3 

 Fறினா�6� இ4ைல �3றேம $ேதவா.1.0621.4 

 வி�ட மா%ெபாழி4 �> தி. ேவ3கா� $ேதவா.1.0622.1 

 க�� ந%ப� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேபணி $ேதவா.1.0622.2 

 ச�ைப ஞானச%ப*த� ெச*தமி> $ேதவா.1.0622.3 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) ஆேம 

$ேதவா.1.0622.4 



 அAN% ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைன உ#ளன ஆ� அற $ேதவா.1.0623.1 

 வா8 ெகா# மாமணி ேபா4 க�ட% $ேதவா.1.0623.2 

 கா8யவ� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கரவ <ர,+ 

எ% $ேதவா.1.0623.3 

 ெபா8யவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேபணேவ $ேதவா.1.0623.4 

 த?�ேமா விைன தா>சைட ேமலவ� $ேதவா.1.0624.1 

 தி?கேளா� உட���ய $ேதவா.1.0624.2 

 க?ைகயா� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கரவ <ர,+ 

எ% $ேதவா.1.0624.3 

 ச?கர� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) சாரேவ $ேதவா.1.0624.4 

 ஏத% வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடயா இனி 

ந4லன_�றி.வி.'.(ந4_ெப.+அ�_ெபா..உ..+அ_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0625.1 

 "த% ப4பைட ஆ6கிய $ேதவா.1.0625.2 

 காதலா� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கரவ <ர,+ 

எ% $ேதவா.1.0625.3 

 நாத� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) நEகேவ $ேதவா.1.0625.4 

 பைறN% ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைன உ#ளன பா>பட $ேதவா.1.0626.1 

 மைறN% மாமணி ேபா4 க�ட% $ேதவா.1.0626.2 

 கைறயவ� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கரவ <ர,+ 

எ% $ேதவா.1.0626.3 

 இைறயவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,தேவ $ேதவா.1.0626.4 

 ப�ணி� ஆ� மைற பாடல� ஆடல� $ேதவா.1.0627.1 



 வி�ணி� ஆ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) '6 $ேதவா.1.0627.2 

 க�ணினா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கரவ <ர,ைத $ேதவா.1.0627.3 

 ந�Eவா� விைன நாசேம $ேதவா.1.0627.4 

 நிழலி� ஆ� மதி ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<# சைட 

$ேதவா.1.0628.1 

 அழலினா� அன4 ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0628.2 

 கழலினா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கரவ <ர,ைத, $ேதவா.1.0628.3 

 ெதாழ வ4லா�6� இ4ைல +6கேம $ேதவா.1.0628.4 

 வ�ட� '%மதி4 மா/தர எ/தவ� $ேதவா.1.0629.1 

 அ�ட� ஆ� அழ4 ேபா4 ஒளி� $ேதவா.1.0629.2 

 க�டனா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கரவ <ர,+, $ேதவா.1.0629.3 

 ெதா�ட�ேம4 +ய� �ரேம $ேதவா.1.0629.4 

 :1ன4 இல?ைகய� ேகா� '�ப,+ இற� $ேதவா.1.0630.1 

 சின வ4 ஆ�ைம_ெப.(ஆ�ைம_ெப.) ெச�,தவ� $ேதவா.1.0630.2 

 கனலவ� உைறகி�ற கரவ <ர%: $ேதவா.1.0630.3 

 என வ4லா�6� இட� இ4ைலேய $ேதவா.1.0630.4 

 ெவ#ள, தாமைரயாெனா� மாG% ஆ/, $ேதவா.1.0631.1 



 ெத#ள த<,திர# ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0631.2 

 க#ள,தா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கரவ <ர,ைத $ேதவா.1.0631.3 

 உ#ள, தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) விைன ஓNேம $ேதவா.1.0631.4 

 ெச� அமெணா� சீவர,தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0632.1 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) ெவI உைர ெகா#ேள� மி� $ேதவா.1.0632.2 

 க�யவ� உைறகி�ற கரவ <ர,+ $ேதவா.1.0632.3 

 அ�யவ�6� இ4ைல அ4லேல $ேதவா.1.0632.4 

 வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) இலா� 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கரவ <ர,+ எ% 

$ேதவா.1.0633.1 

 ேசட� ேம4 கசிவா4-தமி> $ேதவா.1.0633.2 

 நா�%_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஞானச%ப*த� ெசா4 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0633.3 

 பா�வா�6� இ4ைல பாவேம $ேதவா.1.0633.4 

 ஒ�?�% பிணி பிறவி ேக� எ�@ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

உைட,+_வி.எ�.(உைட_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆய 

வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) ஒழிய, தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) $ேதவா.1.0634.1 

 அட?�% இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�ற<� 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) அ�க# அ� நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) கீ> ஆ# ஆ% 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) $ேதவா.1.0634.2 



 கிட?�% மதிG% �லாவி எ?�% ெக: மைனக# ேதா@% மைறயி� ஒலி 

$ேதவா.1.0634.3 

 ெதாட?�%_ெப.எ�.(ெதாட?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட*ைத, 

தட?ேகாயி4 ேச� �?காைனமாட% ெதா:மி�கேள $ேதவா.1.0634.4 

 பிணி ந<ர சாத4 பிற,த4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) பிAய! பிAயாத 

ேப� இ�ப,ேதா� $ேதவா.1.0635.1 

 அணி ந<ர ேம4 உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) எ/த4 உறி4 அறிமி� �ைற2 

இ4ைல ஆ� ஏ@ உைட $ேதவா.1.0635.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<லக�ட% உைடய பிரா� மைலமகT% தாD% 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா:% $ேதவா.1.0635.3 

 +ணி ந<�6 கட*ைத, தட?ேகாயி4 ேச� �?காைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ெதா:மி�கேள $ேதவா.1.0635.4 

 சா% நாT% வா> நாT% ேதா3ற% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) சலி!1 

ஆய வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) ஒழிய, தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) $ேதவா.1.0636.1 

 ஆ% ஆ@ அறியா+_வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) அலம*+ ந<� 

அய�*+% �ைற2 இ4ைல ஆ� ஏ@ உைட! $ேதவா.1.0636.2 

 " மா� அல?க4 இல?� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

ெபாதி*த 1�சைடயினா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0636.3 

 � மா� கட*ைத, தட?ேகாயி4 ேச� �?காைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ெதா:மி�கேள $ேதவா.1.0636.4 

 ஊ�@% பிணி பிறவி ேக� எ�@ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

உைட,+_வி.எ�.(உைட_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆய 

வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) ஒழிய, தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) $ேதவா.1.0637.1 



 மா�@ மன%_ெப.(மன%_ெப.) க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற<� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) மன%_ெப.(மன%_ெப.) திA*+ 

ம�ணி4_ெப.(ம�_ெப.+இ4_இட.ேவ.) மய?கா+ ந<� $ேதவா.1.0637.2 

 L�@_ெப.(L�@_ெப.) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) Lவா� சிைல 'த4வ�6� 

இட%ேபாG% 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ேதா/ ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

$ேதவா.1.0637.3 

 ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட*ைத, 

தட?ேகாயி4 ேச� �?காைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ெதா:மி�கேள 

$ேதவா.1.0637.4 

 மய4 த<�ைம இ4லாத ேதா3ற% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

மரண,ெதா� ஒ,+ அழிN% ஆ@ஆதலா4 $ேதவா.1.0638.1 

 விய4_ெப.(விய4_ெப.) த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேம4 

உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) எ/த4 உறி� மி6� ஒ�@% ேவ�டா விமல� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.0638.2 

 உய� த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாம?களா4 ஓவா+ 

நாT% அ� பரவ4ெச/ $ேதவா.1.0638.3 

 +ய� த<�-கட*ைத, தட?ேகாயி4 ேச� �?காைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ெதா:மி�கேள $ேதவா.1.0638.4 

 ப4-ந<�ைம ��றி ெசவி ேக71 இலா பட� ேநா6கி� க� பவளநிற $ேதவா.1.0639.1 

 ந�ந<�ைம ��றி திைரேதாெலா� நைர 

ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கால%_ெப.(கால%_ெப.) நம6�_பதி.ெப.(ந%_த�.ப�.+6�_ெகா.ேவ.) 

ஆத4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) '� $ேதவா.1.0639.2 



 ெபா� ந<�ைம +�ற! 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) 

ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெபாதி*த 

1�சைடயினா�_உைறN% $ேதவா.1.0639.3 

 ெதா4-ந<�6 கட*ைத, தட?ேகாயி4 ேச� �?காைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ெதா:மி�கேள $ேதவா.1.0639.4 

 இைற ஊ� +கேளா� இ�6க� 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இழி!1 ஆய 

வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) ஒழிய, தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) $ேதவா.1.0640.1 

 நிைற ஊ� ெநறி க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�ற<� 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ந<# கழேல நாT% நிைனமி� ெச�னி! 

$ேதவா.1.0640.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �> அல?க4 இல?� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

பிைணN% ெப.மா� பிAயாத ந<�, $ேதவா.1.0640.3 

 +ைற �> கட*ைத, தட?ேகாயி4 ேச� �?காைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ெதா:மி�கேள $ேதவா.1.0640.4 

 ப4 வ <>*+_வி.எ�.(வ <>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா, தள�*+ ெம/யி4 

வா� பழி!1 ஆய வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) ஒழிய, தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

$ேதவா.1.0641.1 

 இ4 �> இட%_ெப.(இட%_ெப.) க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற<� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) இைறேய பிAயா+ 

எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா+% $ேதவா.1.0641.2 

 க4 �> அர6க� கதற� ெச/தா� காதலிN% தாD% 

க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா:% $ேதவா.1.0641.3 

 ெதா4சீ�6 கட*ைத, தட?ேகாயி4 ேச� �?காைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ெதா:மி�கேள $ேதவா.1.0641.4 



 ேநாN% பிணிN% அ.*+யர'% Cக� உைடய வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) 

ஒழிய, தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) $ேதவா.1.0642.1 

 வாN% மன%_ெப.(மன%_ெப.) க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற<� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) மல�மிைசய நா�'கD% ம�E% 

வி�E% $ேதவா.1.0642.2 

 தாய அ� அள*தா� காணமா7டா, தைலவ�6� இட%ேபாG% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

$ேதவா.1.0642.3 

 ேதாN% கட*ைத, தட?ேகாயி4 ேச� �?காைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ெதா:மி�கேள $ேதவா.1.0642.4 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) ஊ�பசி நலிய_�ைற.எ�.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) வ.தலா4 பழி!1 ஆய வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) 

ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

$ேதவா.1.0643.1 

 'க� ஊ� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) க�*த ெச/ைகயா.% L� +வ� ஆைடயா.% 

நா�� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0643.2 

 திக> த<�*த_ெப.எ�.(த<�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா/%ெமாழிக# 

ேதறேவ�டா தி.*திைழN% தாD% 

ெபா.*தி_வி.எ�.(ெபா.*+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா:% $ேதவா.1.0643.3 

 +க#_ெப.(+க#_ெப.) த<� கட*ைத, தட?ேகாயி4 ேச� �?காைன 

மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ெதா:மி�கேள $ேதவா.1.0643.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ� 'ழ2 அதி.% மாட வ <தி வய4_ெப.(வய4_ெப.) காழி 

ஞானச%ப*த� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.0644.1 

 ெப�ணாகட,+! ெப.?ேகாயி4 ேச� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உA8�% 

�?காைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ேமயா� $ேதவா.1.0644.2 



 க� ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) பர2 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+% க.,+ 

உணர6 க3றா.% ேக7டா.% ேபா/ $ேதவா.1.0644.3 

 வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ேமவி வா:% விதி அ+ேவ 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விைன மாNேம 

$ேதவா.1.0644.4 

 வ� தர?க! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) கமல ம+ மா*தி! ெபைடயிெனா�% 

$ேதவா.1.0645.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) தர?க இைச பா�% அளி அரேச ஒளி மதிய, 

$ேதவா.1.0645.2 

 +�ட� அ?க!"� மா�ப� தி., ேதாணி1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0645.3 

 ப�டர?க�6� எ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) பா8*+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

கா4 பகராேய $ேதவா.1.0645.4 

 எறி �றவ% கழி6 கான4_ெப.(கான4_ெப.) இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) �.ேக 

எ� பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) $ேதவா.1.0646.1 

 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) உறா+ ஒழிவ+2% அ.விைனேய� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ�ேற $ேதவா.1.0646.2 

 ெசறி சிறா� பத%_ெப.(பத%_ெப.) ஓ+% தி., ேதாணி1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0646.3 

 ெவறி நிற_ெப.(நிற%_ெப.) ஆ� மல�6க�ணி ேவதிய�6� விள%பாேய 

$ேதவா.1.0646.4 

 ப� பழன6 ேகா7� அக,+ வா7ட% இலா� ெச8�7�6 $ேதவா.1.0647.1 

 க�1 அக,தி� வாரணேம க�விைனேய� உ@ பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) 

$ேதவா.1.0647.2 



 ெச�பக% ேச� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1ைட �> தி., ேதாணி1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0647.3 

 ப�பD6� எ� பா8� உைர,தா4 பழி ஆேமா ெமாழியாேய $ேதவா.1.0647.4 

 கா� தைகய_�ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெச?கா4 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) கழி நாரா/ :காதலா4 $ேதவா.1.0648.1 

 "� தைகய_�ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) 

ெமலி*+_வி.எ�.(ெமலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா� பய*தா#: எ�@ 

வள� $ேதவா.1.0648.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) தைகய_�ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட, தி., ேதாணி1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0648.3 

 ஆ�தைகயா3� இ�ேற ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ� அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உண�,தாேய $ேதவா.1.0648.4 

 பாராேர எைன ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா4 ெதா:கி�ேற� பா?� 

அைம*த_ெப.எ�.(அைம_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0649.1 

 கா� ஆ.% ெச: நிற,+! பவள6கா4 கேபாதக?கா# $ேதவா.1.0649.2 

 ேத� ஆ.% ெந�வ <தி, தி., ேதாணி1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0649.3 

 ந<� ஆ.% சைடயா.6� எ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) நிக>,த<ேர 

$ேதவா.1.0649.4 

 ேச3@ எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மல�6கமல� 

ெச8சாலி6 கதி� வ <ச_�ைற.எ�.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0650.1 

 வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�ன?கா# 

வி�ேணா� ம�_ெப.(ம�_ெப.) மைறக# $ேதவா.1.0650.2 

 ேதா3@வி,த தி., ேதாணி1ர,+ ஈச� +ள?காத $ேதவா.1.0650.3 



 F3@ உைத,த தி.வ�ேய F�மா Fற<ேர $ேதவா.1.0650.4 

 '�றி4வா/ மட4_ெப.(மட4_ெப.) ெப�ைண6 �ர%ைப_ெப.(�ர%ைப_ெப.) 

வா> 'ய?�_ஏவ.('ய?�_வி.) சிைற $ேதவா.1.0651.1 

 அ�றி4கா# பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) உ@% ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) அறியாத<� 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4^� $ேதவா.1.0651.2 

 ெத�றலா� 1�*+ உல2% தி., ேதாணி1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0651.3 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வா�சைடயா�6� எ� F� 

பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) Fற<ேர $ேதவா.1.0651.4 

 பா4 நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மல�� �த! 

ப4லவ?க# அைவ ேகாதி $ேதவா.1.0652.1 

 ஏேனா�6�% இனி+ ஆக ெமாழிN% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) இள?�யிேல 

$ேதவா.1.0652.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1ைட �> தி., 

ேதாணி1ர,+ அமர� $ேதவா.1.0652.3 

 ேகானாைர எ�னிைட6ேக வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா4 Fவாேய $ேதவா.1.0652.4 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பத?க# மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அறிவா/ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) உ�ைன ேவ��கி�ேற� 

$ேதவா.1.0653.1 

 ெபா31 அைம*த_ெப.எ�.(அைம_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா/ அலகி� 

"ைவந4லா/ ேபா3@கி�ேற� $ேதவா.1.0653.2 

 ெசா4பத% ேச� மைறயாள� தி., ேதாணி1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0653.3 



 வி4 ெபாலி ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) விகி�தD6� எ� ெம/! 

பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) விள%பாேய $ேதவா.1.0653.4 

 சிைற ஆ.% மட6கிளிேய இ?ேக வா ேதேனா� பா4 $ேதவா.1.0654.1 

 'ைறயாேல உண, த.வ� ெமா/ பவள,ெதா� தரள% $ேதவா.1.0654.2 

 +ைற ஆ.% கட4_ெப.(கட4_ெப.) ேதாணி 1ர,+ ஈச� +ள?�% 

இள%_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) $ேதவா.1.0654.3 

 பிைறயாள� தி. நாம% என6� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா4 ேபசாேய 

$ேதவா.1.0654.4 

 ேபா� மி�,த வய4-ேதாணி1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1Aசைட எ% 

$ேதவா.1.0655.1 

 கா� மி�,த கைற6 க�ட,+ இைறயவைன வ�கமல, $ேதவா.1.0655.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) மி�,த வைரமா�ப�-ச%ப*த�-உைரெச/த $ேதவா.1.0655.3 

 சீ� மி�,த தமி> வ4லா� சிவேலாக% ேச�வாேர $ேதவா.1.0655.4 

 நைற ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மல� �வி விைர 

அளி!ப நா#_ெப.(நா#_ெப.) ேதா@% $ேதவா.1.0656.1 

 'ைற ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�யா� '7டாேம பணி 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0656.2 

 சிைற ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைறN% ெச?கா7ட?�� அதD# $ேதவா.1.0656.3 

 கைற ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ட,தா�-

கணபத<��ர,தாேன $ேதவா.1.0656.4 



 வா� ஏ3ற பைற ஒலிN% ச?� ஒலிN% 

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

இய%ப_�ைற.எ�.(இய%1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0657.1 

 ஊ� ஏ3ற ெச4வ,ேதா� ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ� 

விழ2 ஓவா� $ேதவா.1.0657.2 

 சீ� ஏ3ற% உைட,+_வி.எ�.(உைட_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆய 

ெச?கா7ட?�� அதD# $ேதவா.1.0657.3 

 கா� ஏ3ற ெகா�ைறயா�-கணபத<��ர,தாேன $ேதவா.1.0657.4 

 வர*ைதயா� ேசா1ர,தா� ம*திர,தா� த*திர,தா� $ேதவா.1.0658.1 

 கிர*ைதயா� ேகாவண,தா� கி�கிணியா� ைகய+ ஓ� $ேதவா.1.0658.2 

 சிர*ைதயா� ெச?கா7ட?��யா� ெச8சைட� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0658.3 

 கர*ைதயா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றா�-கணபத<��ர,தாேன 

$ேதவா.1.0658.4 

 ெதா?கG% கம>சா*+% அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) 1ைகN% ெதா�ட� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0659.1 

 அ?ைகயா4 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.��ன3� அ�@ 

அ.#ெச/தா� $ேதவா.1.0659.2 

 ெச?கய4 பா/ வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

உ�,த_ெப.எ�.(உ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச?கா7ட?�� அதD# 

$ேதவா.1.0659.3 

 க?ைக ேச� வா�சைடயா�-கணபத<��ர,தாேன $ேதவா.1.0659.4 

 பாலினா4 ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) ெந/யா4 பழ,தினா4 பயி�@ 

ஆ7�_வி.எ�.(ஆ7�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0660.1 



 Qலினா4 மணமாைல ெகாண�*+ அ�யா� 1A*+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0660.2 

 ேசலி� ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) 1ைட �> ெச?கா7ட?�� அதD# 

$ேதவா.1.0660.3 

 காலினா4 F3@ உைத,தா�-கணபத<��ர,தாேன $ேதவா.1.0660.4 

 C�ணியா� மிக! ெபா8யா� ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) உளா� வா/ உளா� 

$ேதவா.1.0661.1 

 த�ணியா� ெவ/யா� ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) தைலேமலா� 

மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) உளா� $ேதவா.1.0661.2 

 தி�ணியா� ெச?கா7ட?��யா� ெச8சைட மதிய6 $ேதவா.1.0661.3 

 க�ணியா� க� Cதலா�-கணபத<��ர,தாேன $ேதவா.1.0661.4 

 ைமயி� ஆ� மல� ெந�?க� மைலமக# ஓ� 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ% $ேதவா.1.0662.1 

 ெம/யினா� ைப அரவ% அைர6� அைச,தா� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) பிற> 

அ�_�7.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ3.) $ேதவா.1.0662.2 

 ெச/யி� ஆ� அக� கழனி� ெச?கா7ட?�� அதD# $ேதவா.1.0662.3 

 ைகயி� ஆ� F� எAயா�-கணபத<��ர,தாேன $ேதவா.1.0662.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உைடயா� �ைழ உைடயா� அர6க�த� 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அட�,த $ேதவா.1.0663.1 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைடயா� ேபா� விைடயா� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) மிக! ெபா8யா� $ேதவா.1.0663.2 

 ேச� உைடயா� ெச?கா7ட?�� உைடயா� 

ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% $ேதவா.1.0663.3 



 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைடயா� நா� உைடயா�-கணபத<��ர,தாேன 

$ேதவா.1.0663.4 

 ஆ� ஊரா உழி த.வா� அ�@ இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) 

ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உணரா $ேதவா.1.0664.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஊரா� ைவயக,தா� வா>,+வா� 

மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) உளா� $ேதவா.1.0664.2 

 ேத\ரா� ெச?கா7ட?��யா� சி3ற%பல,தா� $ேதவா.1.0664.3 

 கா\ரா� க:மல,தா�-கணபத<��ர,தாேன $ேதவா.1.0664.4 

 ெச� Cக.%_ெப.எ�.(Cக�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சமண�கT% 

சீவர,த சா6கிய.% $ேதவா.1.0665.1 

 ப� Cகரா+ அய� உழ!பா�6� 

அ.ளாத_எதி�.ம.ெப.எ�.(அ.#_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�பினா� 

$ேதவா.1.0665.2 

 ெபா� Cக.%_ெப.எ�.(Cக�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி@, 

ெதா�ட�6� அ.# ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா.7டாக6 $ேதவா.1.0665.3 

 க� நக� ஆ/ வ <3றி.*தா�-கணபத<��ர,தாேன $ேதவா.1.0665.4 

 கைற இல?� மல�6�வைள க� கா7ட6 க�ெபாழிலி� $ேதவா.1.0666.1 

 நைற இல?� வய4_ெப.(வய4_ெப.) காழி, தமி> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.1.0666.2 

 சிைற இல?� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) பட!ைப� ெச?கா7ட?�� ேச�,+% 

$ேதவா.1.0666.3 

 மைற இல?� தமி> வ4லா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) இ.!பாேர $ேதவா.1.0666.4 



 நா#_ெப.(நா#_ெப.) ஆய ேபாகாேம ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அணிN% க�டD6ேக 

$ேதவா.1.0667.1 

 ஆ# ஆய அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச/ேவா%_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஓ%_த�.ப�.) மட 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) அர� நாம% $ேதவா.1.0667.2 

 ேகளா/ ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) கிைள 

கிைள6�_ெப.எ�.(கிைள_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேக� படா, திற%_ெப.(திற%_ெப.) அ.ளி6 $ேதவா.1.0667.3 

 ேகா# ஆய ந<6�மவ�-ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0667.4 

 ஆ� அரவ,+ அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அணி 

ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) ஆ�,த $ேதவா.1.0668.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அரவ,+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) காத� +ைண மல� 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேசவ�6ேக $ேதவா.1.0668.2 

 பா� அரவ,+ இைச பயி�@ 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:வா� த% 

மன,தி4_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.1.0668.3 

 ேகாடரவ% த<�6�மவ�-ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0668.4 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) ந� நா#மலரா4 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இ.6� ம*திர% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0669.1 

 ஒ�றி வழிபா� ெசய4_ெதா.ெப.(ெச/_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) உ3றவ� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) உயி�ேம4 $ேதவா.1.0669.2 

 க�றி வ. கால� உயி� க�� அவD6� அ�@ அளி,தா� $ேதவா.1.0669.3 

 ெகா�ைறமல� ெபா� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0669.4 



 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மணலா4 இலி?க% 

ம�ணியி� க� பா4 ஆ7�% $ேதவா.1.0670.1 

 சி*ைத ெச/ேவா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) க.ம% 

ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சிைத!பா� வ.% 

அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) $ேதவா.1.0670.2 

 த*ைததைன� சா�தG% :ச�Sச�: எ�@ அ.ளி $ேதவா.1.0670.3 

 ெகா*+ அண2% மல� ெகா�,தா�-ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0670.4 

 வ8ச மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) அ8� ஒ�6கி ைவகG% 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) "சைனயா4 $ேதவா.1.0671.1 

 :ந8� அ'+ ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.T% 

ந%பி: எனேவ நிைனN% $ேதவா.1.0671.2 

 ப8சவா84 பா�,தD6�! பா�பத% ஈ*+_ெப.(ஈ*+_ெப.) உக*தா� 

$ேதவா.1.0671.3 

 ெகா8�கிளி ம8� அண2% ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0671.4 

 தாவியவ� உட� இ.*+% காணாத த3பரைன $ேதவா.1.0672.1 

 ஆவிதனி4 அ8� ஒ�6கி :அ?கண�: எ�@ ஆதா86�% $ேதவா.1.0672.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) இய4 சீ� நமி ந*திய�கT6� ந4�மவ� $ேதவா.1.0672.3 

 ேகா இயG% " எ: ேகா4 ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0672.4 

 க4-நவிG% மா4வைரயா� கா� 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மாமிட3றா� 

$ேதவா.1.0673.1 

 ெசா4-நவிG% மாமைறயா� ேதா,திர% ெச/ வாயி� உளா� $ேதவா.1.0673.2 

 மி� நவிG% ெச8சைடயா� ெவ�ெபா�யா� அ% ைகயினி4 $ேதவா.1.0673.3 



 ெகா4-நவிG% �ல,தா�-ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0673.4 

 அ*தர,தி4-ேத� ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அர6க� 

மைல அ�@ எ�!ப_�ைற.எ�.(எ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0674.1 

 �*தர, த�_பதி.ெப.(த�_திA.) தி.விரலா4 

ஊ�ற_�ைற.எ�.(ஊ�@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெநா8*+ 

$ேதவா.1.0674.2 

 ம*திர,த மைற பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அவD6� ஈ*தாD% $ேதவா.1.0674.3 

 ெகா*+ அர,த மதி� ெச�னி6 ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0674.4 

 நாண%_ெப.(நாண%_ெப.) உைட ேவதியD% நாரணD% ந�ண ஒணா, 

$ேதவா.1.0675.1 

 தாE எைன ஆ# உைடயா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ�யா�6� 

அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $ேதவா.1.0675.2 

 பாண�_ெப.(பாண�_ெப.) இைச ப,திைமயா4 பா�தG% பா8*+ அளி,தா� 

$ேதவா.1.0675.3 

 ேகாண4 இள%பிைற� ெச�னி6 ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0675.4 

 த�6� அம.% சமணெரா� த�6க சா,திர,தவ� ெசா4 $ேதவா.1.0676.1 

 இ�6க� வ.% ெமாழி ேகளா+ ஈசைனேய ஏ,+மி�க# $ேதவா.1.0676.2 

 ந�6க% இலா அம.லக% ந�ணG% ஆ% அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) $ேதவா.1.0676.3 

 ெகா�6ககிலா வர%_ெப.(வர%_ெப.) 

ெகா�6�%_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாளிலி எ%ெப.மாேன $ேதவா.1.0676.4 



 ந%பைன ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அ�யா�க# :நா% உைட மா�: எ�@ 

இ.6�%_ெப.எ�.(இ.6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0677.1 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) அைனயா# பாக� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ேகாளிலி 

எ%ெப.மாைன $ேதவா.1.0677.2 

 வ%1 அம.% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காழி� ச%ப*த� வ� தமி> 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0677.3 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) அமர வ4லா�க# எ/+வ�க# ஈசைனேய $ேதவா.1.0677.4 

 எA ஆ� ம: ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி அ?ைக இ�தைலேய கலனா 

$ேதவா.1.0678.1 

 வா8 ஆ� வைளயா� ஐய% வIவா/ மா நல%_ெப.(நல%_ெப.) வI2திேய 

$ேதவா.1.0678.2 

 சா8யா நாவி� ேவதகீத� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நா�'க,த� 

$ேதவா.1.0678.3 

 ெபா8யா� பிரம� ேபணி ஆ�ட பிரம1ர,தாேன $ேதவா.1.0678.4 

 பிய4 ஆ� சைட6� ஓ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெப/ பலி6� எ�@ அயேல 

$ேதவா.1.0679.1 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) ஆ� தட?க� அ% ெசா4 ந4லா� க� +யி4 வI2திேய 

$ேதவா.1.0679.2 

 இயலா4 நடாவி இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) ஆ# 

ம�ேம4 $ேதவா.1.0679.3 

 விய4_ெப.(விய4_ெப.) ஆ� 'ரச%_ெப.('ரச%_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) 

ெச%ைம ேவE1ர,தாேன $ேதவா.1.0679.4 

 நக4 ஆ� தைலN% ெவ�பிைறN% நளி� சைட மா7� அயேல $ேதவா.1.0680.1 



 பகலா! பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐய% வIவா/ 

பா/ கைல வI2திேய $ேதவா.1.0680.2 

 அகலா+ உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா 

நில,தி4_ெப.(நில%_ெப.+அ,+_சாA.+இ4_இட.ேவ.) அய4 இ�ைமயா4 அமர� 

$ேதவா.1.0680.3 

 1கலா4 மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "% 1கலி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�ணியேன $ேதவா.1.0680.4 

 ச?ேகா� இல?க, ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ெப/+_வி.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) காதி4 ஒ� தா>�ைழய� 

$ேதவா.1.0681.1 

 அ% ேகா4வைளயா� ஐய% வIவா/ ஆ/நல% வI2திேய $ேதவா.1.0681.2 

 ெச?ேகா4_ெப.(ெச?ேகா4_ெப.) நடாவி! ப4 உயி�6�% ெச/ விைன ெம/ 

ெதா8ய $ேதவா.1.0681.3 

 ெவ? ேகா, த.ம� ேமவி ஆ�ட ெவ?�. ேமயவேன $ேதவா.1.0681.4 

 தணி ந<� மதிய% ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந<� 

தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா>சைடய� 

$ேதவா.1.0682.1 

 பிணி ந<� மடவா� ஐய% வIவா/ ெப/ கைல வI2திேய $ேதவா.1.0682.2 

 அணி ந<� உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ?�% ஆ>கடலா4 

அ:?க_�ைற.எ�.(அ:?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0682.3 

 +ணி ந<� பணிய தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) மித*த ேதாணி1ர,தாேன 

$ேதவா.1.0682.4 

 கவ� "%1னG% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மதிN% கம> சைட மா7� அயேல 

$ேதவா.1.0683.1 



 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) "% பலிேயா� ஐய% வIவா/ ஆ/ 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) வI2திேய $ேதவா.1.0683.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) "� அைரய�6� ஆதி ஆய அட4 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ# ம�ேம4 $ேதவா.1.0683.3 

 தவ� "% பதிக# எ?�% 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த?� தராயவேன 

$ேதவா.1.0683.4 

 'ைலயா> ெக:ம ெமா*ைத ெகா7ட '� கைட மா7� அயேல $ேதவா.1.0684.1 

 நிைலயா! பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐய% 

வIவா/ ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) நல%_ெப.(நல%_ெப.) வI2திேய 

$ேதவா.1.0684.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ/6 கிட*+_வி.எ�.(கிட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) ைவய% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) தன+ ஓ� 

ஆைண நடா/ $ேதவா.1.0684.3 

 சிைலயா4 மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ�� சில%ப� 

சிர1ர% ேமயவேன $ேதவா.1.0684.4 

 :எ.ேத ெகாண�க : எ�@ ஏறி அ?ைக இ� தைலேய கலனா $ேதவா.1.0685.1 

 க.+ ஏ� மடவா� ஐய% வIவா/ க� +யி4 வI2திேய $ேதவா.1.0685.2 

 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ேத� கடாவி ஆ� அம.# ஒ.ப+ ேத� ெதாைலய! 

$ேதவா.1.0685.3 

 ெபா. ேத� வலவ� ேமவி ஆ�ட 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அம� 1�ணியேன 

$ேதவா.1.0685.4 

 +வ� ேச� கலி?க! ேபா�ைவயா.% �/ைம இலா� சமE% $ேதவா.1.0686.1 



 கவ� ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழல6 

க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) காAைக வா� �ழலா� $ேதவா.1.0686.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) "% பலிேயா� ஐய% வIவா/ ஆ/ 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) வI2திேய $ேதவா.1.0686.3 

 தவ� ெச/ ெந�ேவ4 ச�ட� ஆள� ச�ைப அம�*தவேன $ேதவா.1.0686.4 

 நிழலா4 மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந<@ ெம/ "சி ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.0687.1 

 �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ஆ� மடவா� ஐய% வIவா/ ேகா4வைள வI2திேய 

$ேதவா.1.0687.2 

 அழ4 ஆ/ உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) கIைவ 

த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஐ*தைல ந<# 

'�ய_�ைற.எ�.('�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0687.3 

 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) நாகஅைரய� காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) ஆக6 காழி 

அம�*தவேன $ேதவா.1.0687.4 

 க7� ஆ� +ழாய� தாமைரயா� எ�@ இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

கா�1 அAய $ேதவா.1.0688.1 

 சி7டா� பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐய% வIவா/ 

ெச/ கைல வI2திேய $ேதவா.1.0688.2 

 ந7டா� ந�ேவ ந*த� ஆள ந4விைனயா4 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0688.3 

 ெகா7டா@ உ�,த_ெப.எ�.(உ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�வய4 �> 

ெகா�ைச அம�*தவேன $ேதவா.1.0688.4 



 கைட ஆ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாட வ <தி6 க:மல 

ஊ�6 க2ணி $ேதவா.1.0689.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆ� பDவ4 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆக ஞானச%ப*த�-

ந4ல $ேதவா.1.0689.2 

 பைட ஆ� ம:வ�ேம4 ெமாழி*த ப4ெபய�!ப,+% வ4லா�6� $ேதவா.1.0689.3 

 அைடயா விைனக# உலகி4 நாT% அம.ல� ஆ#பவேர $ேதவா.1.0689.4 

 அைற ஆ� 1னG% மா மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆ� அர2 ஆ� சைடேம4 $ேதவா.1.0690.1 

 �ைற ஆ� மதிN% ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா+ ஓ� F@ 

உைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.1.0690.2 

 'ைறயா4 '� ேச� ெத�ன� ேசர� ேசாழ�க# தா% 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0690.3 

 திைற_ெப.(திைற_ெப.) ஆ� ஒளி ேச� ெச%ைம 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெத� தி.!"வணேம 

$ேதவா.1.0690.4 

 ம.வா� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) ஒ�ற எ/+ 

மாமைலயா� மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) $ேதவா.1.0691.1 

 ஒ.பா4 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக� 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ%ப�பிரா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ஊ� $ேதவா.1.0691.2 

 க. ஆ� சாலி ஆைல ம4கி கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) கா,+ 

அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0691.3 

 தி.வா4 மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசட� வா:% 

ெத�தி.!"வணேம $ேதவா.1.0691.4 

 ேபா� ஆ� மதமா உAைவ ேபா�,+ ெபா� அணி ேமனியனா/ $ேதவா.1.0692.1 



 கா� ஆ� கடலி4_ெப.(கட4_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ந8ச% உ�ட க�Eத4 

வி�ணவ� ஊ� $ேதவா.1.0692.2 

 பா� ஆ� ைவைக! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வா/ 

பர!பி_வி.எ�.(பர!1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ப4மணி ெபா� ெகாழி,+ 

$ேதவா.1.0692.3 

 சீ� ஆ� வாA ேசர நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெத�தி.!"வணேம $ேதவா.1.0692.4 

 க� ஆ� அல?க4 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) காதி4 ஓ� வா��ைழய� 

$ேதவா.1.0693.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஆ� ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ஏ@ உக*த 

ேகாவணவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.1.0693.2 

 ப�யா� F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந<�_வி.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப41கழா4 பரவ 

$ேதவா.1.0693.3 

 ெச� ஆ� ைவைக �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத�தி.!"வணேம 

$ேதவா.1.0693.4 

 F� ஆ� வாளி சிைலயி4 ேகா,+6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

F7� அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0694.1 

 பா� ஆ� வி4லி ெம4லியலா# ஓ� பா4 மகி>*தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.1.0694.2 

 ஆரா அ�பி4 ெத�ன� ேசர� ேசாழ�க# ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) இைச!ப 

$ேதவா.1.0694.3 

 ேத� ஆ� வ <தி மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந<�% ெத� தி.!"வணேம $ேதவா.1.0694.4 



 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) த<+_ெப.(த<+_ெப.) எ�@ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலாத 

நா4மைறேயா� கழேல $ேதவா.1.0695.1 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபணி 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதவ�பிரா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.1.0695.2 

 ��றி4 ஒ�றி ஓ?க ம4� �ளி� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மல�ேம4 

$ேதவா.1.0695.3 

 ெத�ற4 ஒ�றி '�A4_ெப.('�றி4_ெப.) ஆ.% ெத� தி.!"வணேம 

$ேதவா.1.0695.4 

 ைபவா/ அரவ% அைரயி4 சா,தி பாAட% ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) இைச!ப 

$ேதவா.1.0696.1 

 ெம/ வா/ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந<@ "சி ஏ@ உக*தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ% $ேதவா.1.0696.2 

 ைக வா> வைளயா� ைம*தேரா�% கலவியினா4 ெந.?கி� $ேதவா.1.0696.3 

 ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) ெதாழிலி� 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஓவா, ெத� தி.!"வணேம $ேதவா.1.0696.4 

 மாட வ <தி ம� இல?ைக ம�னைன மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0697.1 

 Fட ெவ�றிவா# ெகா�,+ ஆ# ெகா#ைகயினா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ% $ேதவா.1.0697.2 

 பாடேலா�% ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ப4மணி ெபா� ெகாழி,+ 

$ேதவா.1.0697.3 

 ஓ� ந<ரா4 ைவைக �:% உய� தி.!"வணேம $ேதவா.1.0697.4 



 ெபா/யா ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவினாD% மக#_ெப.(மக#_ெப.) 

காதலD% $ேதவா.1.0698.1 

 ைகயா4 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கழ4க# 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கன4_ெப.(கன4_ெப.) எA 

ஆனவ� ஊ� $ேதவா.1.0698.2 

 ைம ஆ� ெபாழிலி� வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவைக மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெகாழி,+ $ேதவா.1.0698.3 

 ெச/ ஆ� கமல% ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

அ.%1%_ெப.எ�.(அ.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெத�தி.!"வணேம $ேதவா.1.0698.4 

 அைல ஆ� 1னைல ந<,தவ.% ேதர.% அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0699.1 

 நிைலயா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) மாய% ைவ,த நி�மல� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.1.0699.2 

 மைல ேபா4 +�னி_வி.எ�.(+�D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவ�றி 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மாளிைக 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அயேல $ேதவா.1.0699.3 

 சிைல ஆ� 1Aைச பா8� ப�E% ெத�தி.!"வணேம $ேதவா.1.0699.4 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ஆ� 1Aைச மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெத�தி.!"வண,+! 

$ேதவா.1.0700.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ% இைறைய ேப� இய4 

இ�தமிழா4 $ேதவா.1.0700.2 



 ந�ணா� உ7க6 காழி ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஞானச%ப*த� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0700.3 

 ப� ஆ� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+% வ4லா� பயி4வ+ வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

இைடேய $ேதவா.1.0700.4 

 அைடயா� த% 1ர?க# L�@% ஆ� அழலி4 அ:*த $ேதவா.1.0701.1 

 விைட ஆ� ேமனியரா/� சீ@% வி,தக� ேமய இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.0701.2 

 கைட ஆ� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந<�_வி.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ?�% க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) தடவ $ேதவா.1.0701.3 

 பைட ஆ� 1Aைச! ப7�ன% ேச� ப4லவன<��ரேம $ேதவா.1.0701.4 

 எ�ணா� எயி4க# L�@% சீ@% எ*ைதபிரா� இைமேயா� $ேதவா.1.0702.1 

 க� ஆ/ உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) கா6க 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�Eத4 ந�E% 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.0702.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ� ேசாைல6 ேகால வ��_ெப.(வ��_ெப.) ைவகG% 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ.*தி_வி.எ�.(அ.*+_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0702.3 

 ப� ஆ� ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப7�ன,+! 

ப4லவன<��ரேம $ேதவா.1.0702.4 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) அ?� ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) நில2_ெப.(நில2_ெப.) ஆ� சைடேம4 $ேதவா.1.0703.1 

 க?ைக அ?ேக வாழைவ,த க#வ� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.0703.2 



 ெபா?� அய% ேச� 1ணா8 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) மீ+ உய� ெபா/ைகயி� ேம4 

$ேதவா.1.0703.3 

 ப?கய% ேச� ப7�ன,+! ப4லவன<��ரேம $ேதவா.1.0703.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெபா� தய?க� சா,திய 

மா�1-அகல% $ேதவா.1.0704.1 

 ந<� ஆ� ந<@ சா*த%_ெப.(சா*த%_ெப.) ைவ,த நி�மல� ம�D% 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.0704.2 

 ேபா� ஆ� ேவ4க� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ைம*த� 16� இைசபாடலினா4 

$ேதவா.1.0704.3 

 பா� ஆ�கி�ற ப7�ன,+! ப4லவன<��ரேம $ேதவா.1.0704.4 

 ைம ேச� க�ட� அ�டவாண� வானவ.% +தி!ப $ேதவா.1.0705.1 

 ெம/ ேச� ெபா�ய� அ�யா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேமவி 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.0705.2 

 ைக ேச� வைளயா� விைழவிேனா� காத�ைமயா4 கழேல $ேதவா.1.0705.3 

 ைப ேச� அர2 ஆ� அ4�லா� ேச� ப4லவன<��ரேம $ேதவா.1.0705.4 

 �ழலி� ஓைச வ <ைண ெமா*ைத ெகா7ட 'ழ2 அதிர $ேதவா.1.0706.1 

 கழலி� ஓைச ஆ�6க ஆ�% கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.0706.2 

 �ழியி4 ஆ.% கடலி4_ெப.(கட4_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

ெத�திைர ெமா�� எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0706.3 

 பழி இலா�க# பயி4 1காA4 ப4லவன<��ரேம $ேதவா.1.0706.4 



 ெவ*த4 ஆய ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) ேவ#வி ேவ� அற� சா� 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) $ேதவா.1.0707.1 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எலா% '� ேபண 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) 

மகி>*த_ெப.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.0707.2 

 ம*த4 ஆய ம4லிைகN% 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) வள� �ரவி� 

$ேதவா.1.0707.3 

 ப*த4 ஆ.% ப7�ன,+! ப4லவன<��ரேம $ேதவா.1.0707.4 

 ேத� அர6க� மா4வைரைய, ெத3றி 

எ�6க_�ைற.எ�.(எ�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) $ேதவா.1.0708.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அர6�% தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) '�க# 

ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச?கர� ஊ� 

$ேதவா.1.0708.2 

 கா� அர6�% கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

கிள�*த_ெப.எ�.(கிள�_ெப.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கால%_ெப.(கால%_ெப.) 

எலா% உணர_�ைற.எ�.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0708.3 

 பா� அர6க% பயி4 1காA4 ப4லவன<��ரேம $ேதவா.1.0708.4 

 அ?க% ஆ@% ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) நா��% ஓ+% அய� ெந�மா4 

$ேதவா.1.0709.1 

 த% கணாG% ேநட நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச?கர� 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.0709.2 

 வ?க% ஆ.% ',த%_ெப.(',த%_ெப.) இ!பி வா� கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஊ� 

அைல!ப $ேதவா.1.0709.3 



 ப?க% இ4லா� பயி4 1காA4 ப4லவன<��ரேம $ேதவா.1.0709.4 

 உ�� உ�6ைக_ெப.(உ�6ைக_ெப.) இ�றிேய 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ� நகேவ திAவா� 

$ேதவா.1.0710.1 

 க�� உ�6ைக_ெப.(உ�6ைக_ெப.) ெம/யி4 ேபா�,தா� க�� அறியாத 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.0710.2 

 த��_ெப.(த�+_ெப.) உ�6ைக தாள% த6ைக சார நட% பயி4வா� 

$ேதவா.1.0710.3 

 ப�� இ�6க� த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப4லவன<��ரேம 

$ேதவா.1.0710.4 

 ப,த� ஏ,+% ப7�ன,+! ப4லவன<��ர,+ எ% $ேதவா.1.0711.1 

 அ,த�த�ைன அணி ெகா# காழி ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.1.0711.2 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ேசர� ெச!1% மா*த�_ெப.(மா*த�_ெப.) த<விைன 

ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) இலரா/ $ேதவா.1.0711.3 

 ஒ,+ அைம*த_ெப.எ�.(அைம_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ%ப�வானி4 

உய�விெனா� ஓ?�வேர $ேதவா.1.0711.4 

 ப?க% ஏ@ மதி ேச� சைடயா� விைடயா� பலேவத% $ேதவா.1.0712.1 

 அ?க% ஆ@% மைற நா��_ெப.(நா��_ெப.) அைவN% ஆனா� 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஆ.% $ேதவா.1.0712.2 

 வ?க% ேம2 கட4_ெப.(கட4_ெப.) வா> பரத�_ெப.(பரத�_ெப.) மைன6ேக Cைன 

L6கி� $ேதவா.1.0712.3 

 ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) ஏறி ',த%_ெப.(',த%_ெப.) 

ஈD%_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ச�ைப 

நகராேர $ேதவா.1.0712.4 



 �+_ெப.(�+_ெப.) அக%_ெப.(அக%_ெப.) ேச� ெகா?ைகயா# ஓ�ப?க� �ட�6 

கமல! $ேதவா.1.0713.1 

 ேபா+ அக%_ெப.(அக%_ெப.) ேச� 1�ணியனா� "தகண நாத� $ேதவா.1.0713.2 

 ேமதக% ேச� ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) அ% த�ேசாைலயி4 வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

ஆ�*த $ேதவா.1.0713.3 

 சாதக% ேச� பாைள ந<� ேச� ச�ைப நகராேர $ேதவா.1.0713.4 

 மகர,+ ஆ� ெகா�ேயா� உடல% ெபா� 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவDைடய $ேதவா.1.0714.1 

 நிக�-ஒ!1 இ4லா, ேதவி6� அ.#ெச/ ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) க�டனா� 

$ேதவா.1.0714.2 

 பகர, தாரா அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) பக�றி4 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0714.3 

 தகர! 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) தாைழ!ெபாழி4 ேச� ச�ைப நகராேர 

$ேதவா.1.0714.4 

 ெமா/ வ4 அ�ர�_ெப.(அ�ர�_ெப.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) கைட*த ': 

ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�ட $ேதவா.1.0715.1 

 ெத/வ� ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ.வ� கா8ய க�ட� 

திக> �,தி6 $ேதவா.1.0715.2 

 ைகய� க7ட?க,த� கா8யி� உAய� காதலா4 $ேதவா.1.0715.3 

 ைசவ� பா�பத�க# 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ச�ைப நகராேர 

$ேதவா.1.0715.4 

 கல%_ெப.(கல%_ெப.) ஆ� கடG# விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�� அமர�6� 

அ'த% அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0716.1 



 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஆ� கயிைல6��@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

உைடய� ெகா4ைல எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி $ேதவா.1.0716.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ� ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) நாளிேகர% விAயா 

ந@%பாைள $ேதவா.1.0716.3 

 சல% ஆ� கா8யி� ம.!16 கா7�% ச�ைப நகராேர $ேதவா.1.0716.4 

 மா கர%_ெப.(கர%_ெப.) ேச� அ,தியி� ேதா4 ேபா�,+ ெம/% மா4 ஆன 

$ேதவா.1.0717.1 

 �கர% ேச� எயி@_ெப.(எயி@_ெப.) 

"�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாதிய�-ேமத6க 

$ேதவா.1.0717.2 

 ஆகர% ேச� இ!பி',ைத அ% த�வயG6ேக $ேதவா.1.0717.3 

 சாகர% ேச� திைரக# உ*+% ச�ைபநகராேர $ேதவா.1.0717.4 

 இ.ைள! 1ைரN%_ெப.எ�.(1ைர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நிற,தி� 

அர6க� தைன ஈ� அழிவி,+ $ேதவா.1.0718.1 

 அ.ைள� ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ%மா�-

ஏ� ஆ� அ% த�க*த,தி� $ேதவா.1.0718.2 

 ம.ைள� �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) பா� அள6க� வைர ஆ� திைர6ைகயா4 

$ேதவா.1.0718.3 

 தரள,ேதா� பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) 

ஈD%_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ச�ைப 

நகராேர $ேதவா.1.0718.4 

 ம�தா� ':+% உ�ட மாG% மல�மிைச-ேம4 அயD% $ேதவா.1.0719.1 

 எ�தா� அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இைறவ� மைற ஓதி $ேதவா.1.0719.2 



 த��_ெப.(த�+_ெப.) ஆ� �வைள6 க# 

அ.*தி_வி.எ�.(அ.*+_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ�.�றி.) தாமைர,தாதி� ேம4 

$ேதவா.1.0719.3 

 ப� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

பா�% ச�ைபநகராேர $ேதவா.1.0719.4 

 ேபாதியா.% பி��யா.% 1க> அல ெசா�னாG% $ேதவா.1.0720.1 

 ந<தி ஆக6 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� 

அ.T% நிமல� இ.-நா�கி� $ேதவா.1.0720.2 

 மாதி சி,த� மாமைறயி� ம�னிய ெதா4-Qல� $ேதவா.1.0720.3 

 சாதி கீத வ�,தமான� ச�ைப நகராேர $ேதவா.1.0720.4 

 வ*திேயா� "ைச அ4லா! ேபா>தி4 மைற 

ேபசி_வி.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0721.1 

 ச*திேபாதி4 சமாதி ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ச�ைப நக� ேமய $ேதவா.1.0721.2 

 அ*தி வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) த�ைன அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.1.0721.3 

 சி*ைத ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� சிவகதி ேச�வாேர 

$ேதவா.1.0721.4 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஓதி ெவ�Q4 "�� ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) 

எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி $ேதவா.1.0722.1 

 "த% �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ.வா� 1லியி� உA-

ேதாலா� $ேதவா.1.0722.2 



 :நாதா : என2% :ந6கா : என2% :ந%பா : என 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0722.3 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ெதா:வா� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) த<�!பா� பழனநகராேர 

$ேதவா.1.0722.4 

 க� ேம4 க�E% சைடேம4 பிைறN% உைடயா� காலைன! $ேதவா.1.0723.1 

 1� ஆ� உதிர% எதி� ஆ@ ஓட! ெபா�ற! 1ற%தாளா4 $ேதவா.1.0723.2 

 எ�ணா+ உைத,த எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப.மா�-இமவா� மகேளா�% 

$ேதவா.1.0723.3 

 ப� ஆ� களி வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற "8ேசாைல! பழன நகராேர 

$ேதவா.1.0723.4 

 பிைறN% 1னG% சைடேம4 உைடயா� பைற ேபா4 விழி க� 

ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) $ேதவா.1.0724.1 

 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மயான% இடமா 

உைடயா� உலக� தைலமக� $ேதவா.1.0724.2 

 அைறN% மல�ெகா�� அ�யா� பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ெச/ 

$ேதவா.1.0724.3 

 பைறN% ச?�% பலிN% ஓவா! பழன நகராேர $ேதவா.1.0724.4 

 உர%_ெப.(உர%_ெப.) ம� உய�ேகா7� உல@ Fைக அல@ மயான,தி4 

$ேதவா.1.0725.1 

 இரவி4 "த% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� அல�ேமைல! $ேதவா.1.0725.2 

 பிரம� தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) நறவ% ஏ3ற ெப%மா� எைம 

ஆT% $ேதவா.1.0725.3 



 பரம� பகவ� பரேம��வர�-பழன நகராேர $ேதவா.1.0725.4 

 �ல ெவ8சிைலயா4 மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,த 

ெகா4 ஏ@ உைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0726.1 

 கலவமயிG% �யிG% பயிG% கட4_ெப.(கட4_ெப.) ேபா4 காேவா8 

$ேதவா.1.0726.2 

 நல ம8� உைடய ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) மா?கனிக# �திெகா�� எதி� உ*தி 

$ேதவா.1.0726.3 

 பலவி� கனிக# திைர '� 

ேச�6�%_ெப.எ�.(ேச�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பழன 

நகராேர $ேதவா.1.0726.4 

 வ <ைள6 �ரG% விளி ச?� ஒலிN% விழவி� ஒலி ஓவா $ேதவா.1.0727.1 

 Lைள,தைல ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�யா� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெபா�யா மதி# எ/தா� 

$ேதவா.1.0727.2 

 ஈைள! ப�கி4 இைல ஆ� ெத?கி� �ைல ஆ� வாைழயி� $ேதவா.1.0727.3 

 பாைள6க'கி� பழ% வ <> ேசாைல! பழன நகராேர $ேதவா.1.0727.4 

 ெபா/யா ெமாழியா� 'ைறயா4 ஏ,தி! 1க>வா� தி.ேமனி $ேதவா.1.0728.1 

 ெச/யா�_வி.'.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) கா8ய மிட3றா� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Q4 

ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அகல,தா� $ேதவா.1.0728.2 

 ைக ஆடலினா� 1னலா4 ம4� சைடேம4 பிைறேயா�% $ேதவா.1.0728.3 

 ைப ஆ� அரவ% உடேன ைவ,தா� பழன நகராேர $ேதவா.1.0728.4 

 ம8� ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) உயர% உைடயா� மைலைய மா@ ஆ/ எ�,தா� 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) $ேதவா.1.0729.1 



 அ8ேசா� அ8�% ஆ@% நா��% அடர ஊ�றினா� $ேதவா.1.0729.2 

 ந8சா� �டைல! ெபா�-ந<@ 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந%பா�-வ%1 ஆ.% 

$ேதவா.1.0729.3 

 ைப*தாமைரக# கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பழன நகராேர $ேதவா.1.0729.4 

 க� ஆ� ெகா�ைற� �.%பி� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கம> 1� சைடயா� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) $ேதவா.1.0730.1 

 '�யா! ப� L அ�யா4 உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) ':+% தாவிய 

$ேதவா.1.0730.2 

 ெந�யா� ந<# தாமைரேம4 அயD% ேந�6 காணாத $ேதவா.1.0730.3 

 ப�யா� ெபா� ஆ� அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) உைடயா� பழன நகராேர 

$ேதவா.1.0730.4 

 க� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) க:வா '�ேன ஓ�6 கலைவ6 க8சிைய 

$ேதவா.1.0731.1 

 உ�� ஆ?� அவ�க# உைர6�% சி@ ெசா4 

ஓரா�_வி.'.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

பாரா7ட_ெப.எ�.(பாரா7�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0731.2 

 வ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) இ�மல� ேம4 நறவ% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) வா/ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ�� $ேதவா.1.0731.3 

 ப� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ெக:ம வ��_ெப.(வ��_ெப.) யா> 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பழன நகராேர 

$ேதவா.1.0731.4 



 ேவ/ ',+ ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விைர '� 

பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவE1ர% த�D# $ேதவா.1.0732.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) உ/,தைனய திறலா4 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0732.2 

 ேபச3� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயிG% ெப.மா� 

பழன,ைத_ெப.(பழன% _ெப.(பழன%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.1.0732.3 

 வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) 

ெபாலி*த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ப,+% வ4லா� ந4லாேர $ேதவா.1.0732.4 

 ெபா� ெகா# உ.வ� 1லியி� அதள� 1AQ4 திக> 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.1.0733.1 

 க� ெகா# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<3ற� கைற ேச� க�ட,த� 

$ேதவா.1.0733.2 

 இ�ய �ரலா4 இAN%_ெப.எ�.(இA_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மட?க4 

ெதாட?� 'ைன�சார4 $ேதவா.1.0733.3 

 க�ய விைட ேம4 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� 

கயிைல மைலயாேர $ேதவா.1.0733.4 

 1A ெகா# சைடயா� அ�ய�6� எளியா� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேச� ெமாழி 

ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) $ேதவா.1.0734.1 

 ெதா8ய உ.வி4 ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெப.மானா� $ேதவா.1.0734.2 

 பா8ய களி3ைற அர2 வி:?கி ம:?க இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) F�*த 

$ேதவா.1.0734.3 



 கா8ய மிட3ற� ெச/யேமனி கயிைலமைலயாேர $ேதவா.1.0734.4 

 மாவி� உAைவ ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ெவ.வ L� '�த� ேம4 

$ேதவா.1.0735.1 

 ேம2% மதிN% நதிN% ைவ,த விைனவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

உ�D%_ெப.எ�.(உ�D_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0735.2 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேதவ� திA�ல,த� திர?க4 'கவ� ேச� $ேதவா.1.0735.3 

 கா2% ெபாழிG% க�?க4 �ைன �> கயிைலமைலயாேர $ேதவா.1.0735.4 

 '*ந<� �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந8ச% உ�ட 

'த4வ� மதன� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.1.0736.1 

 ெத� ந<� உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) அழிய, தி.6க� 

சிவ*த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Cதலினா� $ேதவா.1.0736.2 

 ம� ந<� ம�2% ப� க4லைறயி� உ:ைவ சின%_ெப.(சின%_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0736.3 

 க4-ந<� வைரேம4 இைர '� 

ேத�%_ெப.எ�.(ேத�_ெப.எ�.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கயிைல மைலயாேர 

$ேதவா.1.0736.4 

 ஒ�@% பல2% ஆய ேவட,+ ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ேச�வா� $ேதவா.1.0737.1 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நாட3� உAயா� F�, திர��_வி.எ�.(திர#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ?�% $ேதவா.1.0737.2 

 ெத�றி இ.ளி4 திைக,த கா8 த�சார4 ெநறி ஓ� $ேதவா.1.0737.3 

 க�@% பி�N% அ�வார% ேச� கயிைல மைலயாேர $ேதவா.1.0737.4 



 தா+_ெப.(தா+_ெப.) ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) தய?�% '�ய� 

'ய?�_ஏவ.('ய?�_வி.) மடவாைள! $ேதவா.1.0738.1 

 ேபா+ ஆ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக ைவ,த 1னித� பனி 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0738.2 

 Lதா� உலகி4 'னிவ� உட� ஆ/ அற%_ெப.(அற%_ெப.) 

நா��_ெப.(நா��_ெப.) அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0738.3 

 கா+ ஆ� �ைழய� ேவத, திரள� கயிைல மைலயாேர $ேதவா.1.0738.4 

 ெதா�,தா� 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எAய� சிைலேம4 அA 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) பகழியா4 $ேதவா.1.0739.1 

 எ�,தா� திர# ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) '�க# ப,+% இ�ய 

விர4_ெப.(விர4_ெப.) ைவ,தா� $ேதவா.1.0739.2 

 ெகா�,தா�_வி.'.(ெகா�_வி.+,,_இ.கா._ஆ�_பட�.ப�.) பைடக# ெகா�டா� 

ஆளா �@கி வ.% F3ைற6 $ேதவா.1.0739.3 

 க�,+ ஆ?� அவைன6 கழலா4 உைத,தா� கயிைல மைலயாேர 

$ேதவா.1.0739.4 

 ஊணா! பலி ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலகி4 

ஏ3றா� இல� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) $ேதவா.1.0740.1 

 � நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) ஆக! "�டா� 

1க:%_ெப.எ�.(1க>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ.வ�தா% 

$ேதவா.1.0740.2 

 ேபணா ஓ� ேநட எ?�% பிற?�% எA 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0740.3 

 காணா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) உய�*தா� ேபாG% கயிைல மைலயாேர 

$ேதவா.1.0740.4 



 வி.+ பக.%_ெப.எ�.(பக�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெவ8ெசா4 

சமண� வ8ச� சா6கிய� $ேதவா.1.0741.1 

 ெபா.+ பக.%_ெப.எ�.(பக�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெமாழிைய6 

ெகா#ளா�_வி.'.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 1க>வா�6� 

அணியரா/ $ேதவா.1.0741.2 

 எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைக,+ இ?� இ�வா� த%பா4 

இர*+_வி.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�� இக>வா�க# 

$ேதவா.1.0741.3 

 க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) உைடயா� ேபாG% கயிைல மைலயாேர 

$ேதவா.1.0741.4 

 ேபா� ஆ� கடலி4_ெப.(கட4_ெப.+இ4_இட.ேவ.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> காழி! 

1க> ஆ� ச%ப*த� $ேதவா.1.0742.1 

 கா� ஆ� ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) ��ெகா# சார4_ெப.(சார4_ெப.) கயிைல 

மைலயா� ேம4 $ேதவா.1.0742.2 

 ேதரா உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச8ெசா4 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெச!1% அ�யா� ேம4 $ேதவா.1.0742.3 

 வாரா பிணிக# வாேனா� உலகி4 ம.2% மன,தாேர $ேதவா.1.0742.4 

 " ஆ� மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�யா� 

ெதா:வா� 1க>வா� வாேனா�க# $ேதவா.1.0743.1 

 Lவா� 1ர?க# எA,த அ�@ Lவ�6� அ.# ெச/தா� $ேதவா.1.0743.2 

 � மாமைழ நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அதிர ெவ.வி, 

ெதா@வி� நிைரேயா�% $ேதவா.1.0743.3 

 ஆமா% பிைண வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) அ�ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0743.4 



 ம8ைச! ேபா>*த மதிய% ��% வாேனா� ெப.மானா� $ேதவா.1.0744.1 

 ந8ைச6 க�ட,+ அட6�ம+2% ந�ைம! ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

ேபாG% $ேதவா.1.0744.2 

 ெவ8ெசா4 ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேவட� 

மடவா� இதண% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி $ேதவா.1.0744.3 

 அ% ெசா4 கிளிக# :ஆேயா : எ�D% அ�ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0744.4 

 ஞான,திர# ஆ/ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா�-

ந4ல அ�யா� ேம4 $ேதவா.1.0745.1 

 ஊன,திரைள ந<6�ம+2% உ�ைம! ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ேபாG% 

$ேதவா.1.0745.2 

 ஏன,திரேளா� இனமா� கர� இழிN% இரவி�க� $ேதவா.1.0745.3 

 ஆைன,திர# வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) அ�ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0745.4 

 இைழ,த_ெப.எ�.(இைழ_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைடயா# உைமயா# 

ப?க� இைமேயா� ெப.மானா� $ேதவா.1.0746.1 

 தைழ,த சைடயா� விைட ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏறி, தா8யா� 1ர% எ/தா� 

$ேதவா.1.0746.2 

 பிைழ,த பி�ைய6 காணா+ ஓ�! ெப.?ைக மதேவழ% $ேதவா.1.0746.3 

 அைழ,+, திA*+ அ?� 

உற?�%_ெப.எ�.(உற?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) அ�ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0746.4 

 உ.வி4-திக:% உைமயா# ப?க� இைமேயா� ெப.மானா� $ேதவா.1.0747.1 

 ெச. வி4 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா4 வைளய ஊ�றி� ெச*த< எ:வி,தா� 

$ேதவா.1.0747.2 



 ப. வி4 �றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) 1ன,தி4 

�வி,த_ெப.எ�.(�வி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப. மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) $ேதவா.1.0747.3 

 அ.வி,திரேளா� இழிN% சார4_ெப.(சார4_ெப.) அ�ணாமைலயாேர 

$ேதவா.1.0747.4 

 எைன,+ ஓ� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அ�யா� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைமேயா� ெப.மானா� 

$ேதவா.1.0748.1 

 நிைன,+, ெதா:வா� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) த<�6�% நிமல� உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0748.2 

 கைன,த ேமதி காணா+ ஆய� ைக%ேம4 �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ஊத 

$ேதவா.1.0748.3 

 அைன,+% ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திரT% 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) அ�ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0748.4 

 வ*தி,தி.6�% அ�யா� த?க# வ. ேம4 விைனேயா� $ேதவா.1.0749.1 

 ப*தி,தி.*த பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) த<�6�% பரம� உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0749.2 

 '*தி எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 'ழவி� ஓைச '+ 

க4 வைரக# ேம4 $ேதவா.1.0749.3 

 அ*தி! பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைணN% சார4_ெப.(சார4_ெப.) அ�ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0749.4 

 மற%_ெப.(மற%_ெப.) தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வலிைய 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா@ ஆ/ எ�,தா� 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) $ேதவா.1.0750.1 



 நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 'Aய ெநா8ய 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# ெச/தா� $ேதவா.1.0750.2 

 :திற% தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) கா7� அ.ளா/ : எ�@ 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேவ�ட 

$ேதவா.1.0750.3 

 அற%தா� கா7� அ.ளி� ெச/தா� அ�ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0750.4 

 ேத�6 காணா� தி.மா4 பிரம� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெப.மாைன 

$ேதவா.1.0751.1 

 L� ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) '+ேவ/ 

உ�,த_ெப.எ�.(உ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ',த%பல 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0751.2 

 F�6 �றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) மடவா� 

�வி,+_வி.எ�.(�வி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) :ெகா#ள வ%மி� : எ�@ 

$ேதவா.1.0751.3 

 ஆ�! பா� அள6�% சார4_ெப.(சார4_ெப.) அ�ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0751.4 

 த7ைட இ�6கி, தைலைய! பறி,+� சமேண 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�E%_ெப.எ�.(உ�E_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0752.1 

 பி7ட� ெசா4G6 ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ�டா 

ேபணி, ெதா:மி�க# $ேதவா.1.0752.2 

 வ7ட 'ைலயா# உைமயா# ப?க� ம�னி உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0752.3 

 அ7ட% ஆளி,திர# வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% 

அ�ணாமைலயாேர $ேதவா.1.0752.4 



 அ4 ஆ� அரவ% இய?�%_ெப.எ�.(இய?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) அ�ணாமைலயாைர $ேதவா.1.0753.1 

 ந4லா� பரவ!ப�வா� காழி ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0753.2 

 ெசா4லா4 மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆன ப,+% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) க3@ 

$ேதவா.1.0753.3 

 வ4லா� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) வாேனா� வண?க ம�னி வா>வாேர 

$ேதவா.1.0753.4 

 வான,+_ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.) உய� த�மதி ேதா/ சைடேம4 

ம,தமல� ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0754.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஒ,தன ெம�ெமாழி மா�விழியா# ேதவி பாகமா 

$ேதவா.1.0754.2 

 கான,+_ெப.(கான,+_ெப.) இரவி4 எA 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% 

கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0754.3 

 ஏன,திர# வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழிN% 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) ஈ?ேகா/ மைலயாேர $ேதவா.1.0754.4 

 �ல! பைட ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி இரவி4 ��கா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆக $ேதவா.1.0755.1 

 ேகால� சைடக# தாழ �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) யா> ெமா*ைத ெகா7டேவ 

$ேதவா.1.0755.2 

 பா4 ஒ,தைனய ெமாழியா# காண ஆ�% பரமனா� $ேதவா.1.0755.3 



 ஏல,ெதா� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இலவ%_ெப.(இலவ%_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஈ?ேகா/ மைலயாேர 

$ேதவா.1.0755.4 

 க� ெகா# Cதலா� கைற ெகா# மிட3றா� கா8யி� உA-ேதாலா� 

$ேதவா.1.0756.1 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெகா# மதி ேச� சைடயா� விைட ஆ� ெகா�யா� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ $ேதவா.1.0756.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ெகா# தி.மா�1 அதனி4 "�% ெப%மா� எைம ஆ#வா� 

$ேதவா.1.0756.3 

 எ��% அAN% திAN% சார4_ெப.(சார4_ெப.) ஈ?ேகா/மைலயாேர 

$ேதவா.1.0756.4 

 மைறயி� இைசயா� ெநறிெம� F*த4_ெப.(F*த4_ெப.) மைலயா� 

மகேளா�% $ேதவா.1.0757.1 

 �ைற ெவ�பிைறN% 1னG% நில2% �ளி�1�சைட தாழ $ேதவா.1.0757.2 

 பைறN% �ழG% கழG% ஆ�!ப_�ைற.எ�.(ஆ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ப� 

கா7� எA ஆ�% $ேதவா.1.0757.3 

 இைறவ� சிைற வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற "8சார4 ஈ?ேகா/மைலயாேர 

$ேதவா.1.0757.4 

 ெநா*த �டைல! ெபா�-ந<@ அணிவா� Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) ேச� க�ணினா� 

$ேதவா.1.0758.1 

 க*த மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) பல2% நில2_ெப.(நில2_ெப.) கம> 1�சைட 

தாழ $ேதவா.1.0758.2 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அ� விரலா# பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக 

ப�கா7� எA ஆ�% $ேதவா.1.0758.3 



 எ%த% அ�க# க� ெகா# சார4_ெப.(சார4_ெப.) ஈ?ேகா/மைலயாேர 

$ேதவா.1.0758.4 

 ந<@ ஆ� அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) உைடயா� நிைர ஆ� 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அரேவா�% $ேதவா.1.0759.1 

 ஆ@ ஆ� சைடயா� அயி4ெவ?கைணயா4 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) 1ர% 

L�@% $ேதவா.1.0759.2 

 சீறா எA ெச/ ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெப.மா� ெச?க� அட4 

ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) $ேதவா.1.0759.3 

 ஏ@ ஆ� ெகா�யா� உைமயாேளா�% ஈ?ேகா/மைலயாேர $ேதவா.1.0759.4 

 விைன ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) த<�,+ அ.ேள 1AN% 

விகி�த� விAெகா�ைற $ேதவா.1.0760.1 

 நைன ஆ� '�ேம4 மதிய% ��% ந%பா� நல%_ெப.(நல%_ெப.) ம4� 

$ேதவா.1.0760.2 

 தைன ஆ� கமலமல� ேம4 உைறவா� தைலேயா� அன4 ஏ*+% 

$ேதவா.1.0760.3 

 எைன ஆ# உைடயா�-உைமயாேளா�% ஈ?ேகா/மைலயாேர $ேதவா.1.0760.4 

 பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) இல?ைக எ�D% பதியி4 ெபாலி2 ஆய 

$ேதவா.1.0761.1 

 அர6க�6� இைறவ� '�N%_ெப.எ�.('�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேதாT% அணி ஆ� விர4_ெப.(விர4_ெப.) த�னா4 $ேதவா.1.0761.2 

 ெந.6கி அட�,+ :நிமலா 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) : எ�@ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0761.3 



 இர6க% 1A*தா� உைமயாேளா�% ஈ?ேகா/மைலயாேர $ேதவா.1.0761.4 

 வா8 ஆ� 1லியி� உA-ேதா4 உைடயா� மைலயா� மகேளா�% 

$ேதவா.1.0762.1 

 பிAயா+ உட� ஆ/ ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� தி.ேமனி 

$ேதவா.1.0762.2 

 அAேயா� அயD% அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) அள2 இ4 ெப.ைமேயா� $ேதவா.1.0762.3 

 எA ஆ/ நிமி�*த_ெப.எ�.(நிமி�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ?க# ெப.மா�-

ஈ?ேகா/மைலயாேர $ேதவா.1.0762.4 

 பி�� ஏ�@ ெபயரா 

நி3�%_ெப.எ�.(நி4_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பிண?� 

சமண.% $ேதவா.1.0763.1 

 ம�ைட கலனா6 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

திAN% மதி இ4 ேதர.% $ேதவா.1.0763.2 

 உ�� வயிறா� உைரக# 

ெகா#ளா+_எதி�.ம.வி.எ�.(ெகா#_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ..) உைமேயா� 

உட� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0763.3 

 இ�ைட� சைடயா� இைமேயா� ெப.மா�-ஈ?ேகா/மைலயாேர 

$ேதவா.1.0763.4 

 விழ2 ஆ� ஒலிN% 'ழ2% ஓவா ேவE1ர% த�D# $ேதவா.1.0764.1 

 அழ4 ஆ� வ�ண,+ அ�க# அ.# ேச� அணி ெகா# ச%ப*த� $ேதவா.1.0764.2 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� �ைனN% ெபாழிG% 1ைட �> ஈ?ேகா/மைல ஈச� 

$ேதவா.1.0764.3 



 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேச� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+% வ4லா� 

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) கைளவாேர $ேதவா.1.0764.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெகா# சைடய� 1லியி� உAய� ேப>வா/ நாக,த� 

$ேதவா.1.0765.1 

 கைற ெகா# க�ட� கபால% ஏ*+% ைகய� க?காள� $ேதவா.1.0765.2 

 மைற ெகா# கீத% பாட� ேசட� மைனயி4 மகி>2 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0765.3 

 சிைற ெகா# வ��_ெப.(வ��_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� நைறR�� 

சி,த<��ர,தாேர $ேதவா.1.0765.4 

 ெபா?� ஆ� சைடய� 1னல� அனல� "த% பாடேவ $ேதவா.1.0766.1 

 த% காதலிN% தா'% உட� ஆ/, தனி ஓ� விைட ஏறி $ேதவா.1.0766.2 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வ�னி ம,த% 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �ளி�ெபா/ைக� $ேதவா.1.0766.3 

 ெச?கா4 அன'% ெபைடN% ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி,த<��ர,தாேர $ேதவா.1.0766.4 

 '� ெகா# சைடய� 'ைள ெவ�மதிய� Lவா ேமனிேம4 $ேதவா.1.0767.1 

 ெபா� ெகா# Qல� 1லியி� அதள� 1A1� சைட தாழ $ேதவா.1.0767.2 

 க� ெகா# ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> ம�வி4 

கய4_ெப.(கய4_ெப.) ஆ� இன%_ெப.(இன%_ெப.) பாய6 $ேதவா.1.0767.3 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெகா# மாட6�ழா% ஆ� நைறR�� சி,த<��ர,தாேர 

$ேதவா.1.0767.4 

 பி� தா> சைடேம4 ந�ெவ�தைலய� பிரம� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ*தி 

$ேதவா.1.0768.1 



 மி� தா> உ.வி4 ச?� ஆ� �ைழதா� மிளி.% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) காத� 

$ேதவா.1.0768.2 

 ெபா� தா> ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) 

1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ெபா.*+_வி.(ெபா.*+_வி.) ெச�பக% 

$ேதவா.1.0768.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� ெச4வ, தி. ஆ� 

நைறR�� சி,த<��ர,தாேர $ேதவா.1.0768.4 

 ந<� ஆ� '�ய� கைற ெகா# க�ட� மைறக# நிைற நாவ� $ேதவா.1.0769.1 

 பா� ஆ� 1கழா4 ப,த� சி,த� பா� ஆடேவ $ேதவா.1.0769.2 

 ேத� ஆ� வ <தி 'ழ2 ஆ� விழவி� ஒலிN% திைச 

ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0769.3 

 சீ� ஆ� ேகால% ெபாலிN% நைறR�� சி,த<��ர,தாேர $ேதவா.1.0769.4 

 ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைடய� நிைர ெகா# 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) விைர ெகா# மல�மாைல $ேதவா.1.0770.1 

 ��� �ட� ெபா� ஒளி ெகா# ேமனி!_ெப.(ேமனி_ெப.+!_ஒ3.) பவள,+ 

எழிலா� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0770.2 

 ஈ�� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இல?� ேகா1ர%_ெப.(ேகா1ர%_ெப.) $ேதவா.1.0770.3 

 த<��_ஏவ.(த<��_வி.) மதிய% 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நைறR�� 

சி,த<��ர,தாேர $ேதவா.1.0770.4 

 �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ஆ� சைடய� ெகா6கி� இறக� ேகால நிற_ெப.(நிற%_ெப.) 

ம,த% $ேதவா.1.0771.1 

 தழ4 ஆ� ேமனி,_ெப.(ேமனி_ெப.+,_ஒ3.) தவள ந<3ற� சா8 ேகாவண6கீள� 

$ேதவா.1.0771.2 



 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 1லியி� உைடேம4 இைச,+ 

விைட ஏறி $ேதவா.1.0771.3 

 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஆ� சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) 

1ல%ப_�ைற.எ�.(1ல%1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ.வா� சி,த<��ர,தாேர 

$ேதவா.1.0771.4 

 கைர ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> இல?ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

கயிைலமைல த�ைன $ேதவா.1.0772.1 

 வைர ஆ� ேதாளா4 எ�6க_�ைற.எ�.(எ�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) '�க# 

ெநா8*+ மன%_ெப.(மன%_ெப.) ஒ�றி $ேதவா.1.0772.2 

 உைர ஆ� கீத% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) உல!1 இ4 அ.# ெச/தா� $ேதவா.1.0772.3 

 திைர ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> ெச4வ நைறR�� சி,த<��ர,தாேர 

$ேதவா.1.0772.4 

 ெந�யா� பிரம� ேந�6 காணா� நிைன!பா� மன,தாரா/ $ேதவா.1.0773.1 

 அ�யா� அவ.% அ.மா மைறN% அ�ட,+ அர.% $ேதவா.1.0773.2 

 '�யா4 வண?கி6 �ண?க# 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) :'த4வா அ.# : எ�ன 

$ேதவா.1.0773.3 

 ெச� ஆ� ெச*ெந4 திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நைறR�� சி,த<��ர,தாேர $ேதவா.1.0773.4 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� சமண� 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� ேதர� 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா�ைவயா� $ேதவா.1.0774.1 

 ஒ�@% உணரா ஊம� வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) உைர 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வ <�கா# $ேதவா.1.0774.2 



 க�@_ெப.(க�@_ெப.) உ� பய!பா4 

உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 'ைலயி4 கபால% அய4 

வழிய $ேதவா.1.0774.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�� 

ஆ�*+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நைறR�� சி,த<��ர,தாேர $ேதவா.1.0774.4 

 �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) ஆ� ேகால மாதவிக# �ளி� "8�ர 

1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) $ேதவா.1.0775.1 

 ெசயி4 ஆ� ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நைறR�� சி,த<��ர,தாைர $ேதவா.1.0775.2 

 மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காழி ம4� ச%ப*த� 

$ேதவா.1.0775.3 

 பயி4வா�6� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா� 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) நாசேம $ேதவா.1.0775.4 

 வா� ஆ� ெகா?ைக மா+ ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக வா�சைட 

$ேதவா.1.0776.1 

 ந<� ஆ� க?ைக தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) 

ஒ3ைற6க� $ேதவா.1.0776.2 

 F� ஆ� ம: ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) �ழக�-

�டL6கி4 $ேதவா.1.0776.3 

 கா� ஆ� க�ட,+ எ�ேதா# எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) காேராண,தாேர 

$ேதவா.1.0776.4 

 '� ஆ� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மடமா� விழியா� L 

உல�%_ெப.(உல�_ெப.+உ%_சாA.) ஏ,+% $ேதவா.1.0777.1 



 ப�யா� பவள வாயா� பல.% பரவி! 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0777.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஆ� விைடயா� மாட வ <தி6 �ட*ைத �ழ� ஆ.% 

$ேதவா.1.0777.3 

 க� ஆ� ேசாைல6 கலவமயி4 ஆ� காேராண,தாேர $ேதவா.1.0777.4 

 மைலயா� ம?ைகப?க� அ?ைக அனல� மட4_ெப.(மட4_ெப.) ஆ.% 

$ேதவா.1.0778.1 

 �ைல ஆ� ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) �ளி� ெகா# வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� �ட L6கி4 $ேதவா.1.0778.2 

 'ைலயா� அணி ெபா� 'ைள ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நைகயா� Lவா 

மதியினா� $ேதவா.1.0778.3 

 கைல ஆ� ெமாழியா� காத4_ெப.(காத4_ெப.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) காேராண,தாேர 

$ேதவா.1.0778.4 

 ேபா+ ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ேச� க*த% உ*தி! 

ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ.% 

$ேதவா.1.0779.1 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 

1றவி4 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) �ட L6கி4 $ேதவா.1.0779.2 

 மா+ ஆ� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக 

மைனக# பலி ேத�வா� $ேதவா.1.0779.3 

 கா+ ஆ� �ைழய� காளக�ட� காேராண,தாேர $ேதவா.1.0779.4 



 " ஆ� ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) அல� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெச?க:ந<� 

1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0780.1 

 ேத2 ஆ� சி*ைத அ*தணாள� சீரா4 அ� 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0780.2 

 F ஆ� �யி4க# ஆG% மயி4க# இ�ெசா4 கிளி!பி#ைள $ேதவா.1.0780.3 

 கா ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

�ட*ைத6 காேராண,தாேர $ேதவா.1.0780.4 

 L!1 ஊ� நலிய_�ைற.எ�.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெநதி ஆ� விதி ஆ/ 

'�ேன அன4 வாளி $ேதவா.1.0781.1 

 ேகா!பா� பா�,த� நிைல க�� அ.T% �ழக� �டL6கி4 $ேதவா.1.0781.2 

 த<�!பா� உடலி4 அ�ேநா/ அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) விைனக# நலியாைம 

$ேதவா.1.0781.3 

 கா!பா� கால� அைடயா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) காேராண,தாேர 

$ேதவா.1.0781.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக ஏ*தி 

உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உழ4 வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) $ேதவா.1.0782.1 

 மா� ஆ� ேதாலா� 1லியி� உைடயா� கா8யி� உA ேபா�ைவ $ேதவா.1.0782.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� ெமாழியா� திைள,+ அ?� ஆ�, 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �டL6கி4 

$ேதவா.1.0782.3 

 கா� ஆ� ந7ட% உைடயா� ெச4வ6 காேராண,தாேர $ேதவா.1.0782.4 



 வைர ஆ� திர# ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) மதவா# அர6க� 

எ�!ப_�ைற.எ�.(எ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மைல ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0783.1 

 விைர ஆ� பாதCதியா4 ஊ�ற_�ைற.எ�.(ஊ�@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெநா8*+ சிர% ப,+% $ேதவா.1.0783.2 

 உைர ஆ� கீத% பாட6 ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� 

ஒளிவா# ெகா�,தா.% $ேதவா.1.0783.3 

 கைர ஆ� ெபா�னி �> த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) �ட*ைத6 காேராண,தாேர 

$ேதவா.1.0783.4 

 கா8ய மாG% ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) "ேம4 அயD% 

கழறி! ேபா/ $ேதவா.1.0784.1 

 அAய அ�ட% ேத�! 16�% அள6க ஒ�கிலா� $ேதவா.1.0784.2 

 ெதா8ய அAய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �டL6கி4 

$ேதவா.1.0784.3 

 கா8ய க�ட� காலகால� காேராண,தாேர $ேதவா.1.0784.4 

 நாணா� அமண� ந4ல+_ெப.(ந4ல+_ெப.) 

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

�ர,திக# $ேதவா.1.0785.1 

 ேபணா� �/ைம மா� கழியா� ேபேச4 அவேரா�% $ேதவா.1.0785.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆ� மதி ேதா/ மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ம4� ெச4வ 

ெந�வ <தி6 $ேதவா.1.0785.3 

 ேகாணாகர% ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� �ட*ைத6 காேராண,தாேர 

$ேதவா.1.0785.4 



 க. ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

ெச4வ6 காேராண,தாைர $ேதவா.1.0786.1 

 தி. ஆ� ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ம4� ச�ைப, 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ச%ப*த� 

$ேதவா.1.0786.2 

 உ. ஆ� ெச8ெசா4மாைல இைவப,+ உைர!பா� உலக,+6 $ேதவா.1.0786.3 

 க. ஆ� இ�%ைப! பிற!1 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) 

கழிவாேர $ேதவா.1.0786.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� ேசாதி ம�D ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) வ�னி 

1ன6ெகா�ைற, $ேதவா.1.0787.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� ேபா+ தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ஆ� க?ைக 

தி?கெளா�_ெப.(தி?க#_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0787.2 

 மா� ஏ� ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) க�� அ?� 

உவ!ப_�ைற.எ�.(உவ!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ஆ�வா� $ேதவா.1.0787.3 

 கா\� ேமய க� ஆ� ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ஆ� ஊ� ெச4வேர 

$ேதவா.1.0787.4 

 ந<*த4 ஆகா ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) L>� ந<#சைடத� ேம4 ஓ� 

$ேதவா.1.0788.1 

 ஏ/*த ேகாண4 பிைறேயா� அர2 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0788.2 



 ேபா*த ெம�ெசா4 இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

பய*த_ெப.எ�.(பய_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம*த� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபா4 ஆ% $ேதவா.1.0788.3 

 க*த#_ெப.(கா*த#_ெப.) வி%' கா\� ேமய சா*த ந<3றாேர $ேதவா.1.0788.4 

 சிைற ஆ� வ��% ேதD% வி%' 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மல�6ெகா�ைற $ேதவா.1.0789.1 

 மைற ஆ� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆடேலா� மா4விைடேம4 வ.வா� 

$ேதவா.1.0789.2 

 இைறயா� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� இ4 1�*+ எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) நல'% ெகா�டா� $ேதவா.1.0789.3 

 கைற ஆ� ேசாைல6 கா\� ேமய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ� சைடயாேர 

$ேதவா.1.0789.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) க�ணி 

ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0790.1 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ� அ6ேகா� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) "�� 

தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) 1�சைட தாழ $ேதவா.1.0790.2 

 எ�ணா வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� இ4 1�*+ அ?� 

எIவ%_ெப.(எIவ%_ெப.) ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) ெச/தா� $ேதவா.1.0790.3 

 க� ஆ� ேசாைல6 கா\� ேமய வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெப.மாேன 

$ேதவா.1.0790.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெகா# ெகா�ைற6 க�ணிேயா�% த�மதிய% 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0791.1 



 சீ� ெகா# பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆடேலா� ேசடரா/ 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0791.2 

 ஊ�க# ேதா@% ஐய% ஏ3@ எ� உ# ெவ*ேநா/ ெச/தா� $ேதவா.1.0791.3 

 கா� ெகா# ேசாைல6 கா\� ேமய கைற6க�ட,தாேர $ேதவா.1.0791.4 

 'ளிெவ# எG%1% ந<@% QG% L>�% மா�பரா/ $ேதவா.1.0792.1 

 எளிவ*தா� ேபா4 :ஐய%: எ�@ எ� இ4ேல 1�*+ உ#ள, $ேதவா.1.0792.2 

 ெதளி2% நாE%_ெப.எ�.(நாE_வி.+உ%_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க#வ� ேதற4 ஆ� 

"வி4 $ேதவா.1.0792.3 

 களிவ�� யா>ெச/ கா\� ேமய ஒளிெவ� பிைறயாேர $ேதவா.1.0792.4 

 Lவா வ�ண� 'ைள ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிைறய� 

'@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ?ேக $ேதவா.1.0793.1 

 " ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) 

வ*தா�_வி.'.(வா_வி.+*,_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) ெபா6க%பல ேபசி! 

$ேதவா.1.0793.2 

 ேபாவா� ேபால மா4 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 16க 1AQல� $ேதவா.1.0793.3 

 ேத2 ஆ� ேசாைல6 கா\� ேமய ேதவேதவேர $ேதவா.1.0793.4 

 தமிழி� ந<�ைம ேபசி_வி.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தாள% வ <ைண 

ப�ணி ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.0794.1 

 'ழவ% ெமா*ைத ம4� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ெச/ைக இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஓவா� $ேதவா.1.0794.2 



 �மிழி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த*+_வி.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேகால ந<�ைம அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகா�டா� $ேதவா.1.0794.3 

 கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேசாைல6 கா\� ேமய 

பவளவ�ணேர $ேதவா.1.0794.4 

 அ*த% ஆதி அயD% மாG% ஆ�6�% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAயா� 

$ேதவா.1.0795.1 

 சி*ைதN#T% நாவி�ேமG% ெச�னிN% ம�னினா� $ேதவா.1.0795.2 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

1�*+ மாைலகாைல ஆ�வா� $ேதவா.1.0795.3 

 க*த% ம4� கா\� ேமய எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப%மாேன $ேதவா.1.0795.4 

 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அரேவா� ஏன ெவ�ெகா%1 அ6�மாைல "�� 

$ேதவா.1.0796.1 

 ஆ% ஓ� க#வ� ெவ#ள� ேபால உ# ெவ*ேநா/ ெச/தா� $ேதவா.1.0796.2 

 ஓம ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நா�'கD% ேகா# நாகைணயாD% 

$ேதவா.1.0796.3 

 ேசம% ஆய ெச4வ� கா\� ேமய ேசடேர $ேதவா.1.0796.4 

 க:+_ெப.(க:+_ெப.) +8�%_ெப.எ�.(+8�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) ஆ�% கா\� ேமயாைன $ேதவா.1.0797.1 

 ப:+ இ4 ஞானச%ப*த� ெசா4ப,+% பா�ேய $ேதவா.1.0797.2 

 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா:+_ெப.(ெபா:+_ெப.) 

ேதா,திர?க# ெசா4லி, +தி,+-வி.எ�.(+தி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0797.3 



 அ:+% ந6�% அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) அ4ல4 அ@!பாேர 

$ேதவா.1.0797.4 

 நறவ% நிைற வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற தா�6ெகா�ைற 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நயன,தா4 $ேதவா.1.0798.1 

 �றவ% ெசறி வ� ெகா�ேயா� உடல% ெபா�யா விழிெச/தா� $ேதவா.1.0798.2 

 1றவ% உைற வ�பதியா மதியா� 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0798.3 

 இைறவ� அறவ�_�றி.வி.'.(அற_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) இைமேயா� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைமேயா� இ.*தாேன 

$ேதவா.1.0798.4 

 உரவ� 1லியி� உA-ேதா4 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உைடேம4 பட 

நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) $ேதவா.1.0799.1 

 விரவி விA "?க�சா அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விகி�த� உகி�த�னா4 $ேதவா.1.0799.2 

 ெபா. ெவ?களி@ பிளிற உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

1றவ% பதி ஆக $ேதவா.1.0799.3 

 இர2% பகG% இைமேயா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உைமேயா� இ.*தாேன $ேதவா.1.0799.4 

 ப*த% உைடய "த% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஆ�6க $ேதவா.1.0800.1 

 க*த% ம4� �ழலி காண கா8கா7� எA ஆ� $ேதவா.1.0800.2 

 அ% த�கட4 �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 1றவ% பதியா அம�2 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0800.3 



 எ% த%ெப.மா� இைமேயா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உைமேயா� இ.*தாேன $ேதவா.1.0800.4 

 நிைனவா� நிைனய இனியா� பனி ஆ� மல� �/ நி,தG% $ேதவா.1.0801.1 

 கைன ஆ� விைட ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� க?ைக 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) கம>ெகா�ைற $ேதவா.1.0801.2 

 1ைன வா�சைடயி� '�யா� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> 1றவ% பதி ஆக 

$ேதவா.1.0801.3 

 எைன ஆ# உைடயா� இைமேயா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உைமேயா� இ.*தாேன $ேதவா.1.0801.4 

 ெச?க� அர2% ந�ெவ�தைலN% 'கி> ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தி?கT% $ேதவா.1.0802.1 

 த?� சைடய� விைடய� உைடய� சா8 ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

$ேதவா.1.0802.2 

 ெபா?� திைர வ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

1றவ% பதி ஆக $ேதவா.1.0802.3 

 எ?�% பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைமேயா� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைமேயா� இ.*தாேன 

$ேதவா.1.0802.4 

 பி�Dசைடக# தாழ6 ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) எயி@_ெப.(எயி@_ெப.) பிறழ! 

ேபா/ $ேதவா.1.0803.1 

 அ�ன நைடயா� மைனக# ேதா@% அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� பலி 

ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0803.2 



 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) மடலி� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

1றவ% பதி ஆக $ேதவா.1.0803.3 

 எ�ைன உைடயா� இைமேயா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உைமேயா� இ.*தாேன $ேதவா.1.0803.4 

 உ�ண3� அAய ந8ைச உ�� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ேதாழ%ேதவ� 

$ேதவா.1.0804.1 

 வி�ணி4 ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ'த% 

அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைட ேச� 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0804.2 

 ப�ணி4 சிைறவ�� அைற "8ேசாைல! 1றவ% பதி ஆக $ேதவா.1.0804.3 

 எ�ணி4 சிற*த_ெப.எ�.(சிற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைமேயா� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைமேயா� இ.*தாேன 

$ேதவா.1.0804.4 

 வி�தா� அதிர விய� ஆ� கயிைல ேவேரா� எ�,தா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

$ேதவா.1.0805.1 

 தி�ேதா# உடG% '�N%_ெப.எ�.('�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெநா8ய� சிறிேத ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0805.2 

 1�தா� ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.#ெச/ ெப.மா� 

1றவ% பதி ஆக $ேதவா.1.0805.3 

 எ�ேதா# உைடயா� இைமேயா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உைமேயா� இ.*தாேன $ேதவா.1.0805.4 

 ெந�யா� ந<# தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம4 அயD% ேந�6 கா�கி4லா! 

$ேதவா.1.0806.1 



 ப� ஆ% ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைடயா� பவளவைர ேபா4-தி.மா�பி4 

$ேதவா.1.0806.2 

 ெபா� ஆ� ேகால% உைடயா� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> 1றவ% பதி ஆக 

$ேதவா.1.0806.3 

 இ� ஆ� 'ழ2 ஆ� இைமேயா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உைமேயா� இ.*தாேன $ேதவா.1.0806.4 

 ஆG% மயிலி� பலீி அமண� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இ4 சி@ேதர� 

$ேதவா.1.0807.1 

 ேகாG% ெமாழிக# ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �:2% 

தழG% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வாD% $ேதவா.1.0807.2 

 ேபாG% வ�2% உைடயா� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> 1றவ% பதி ஆக 

$ேதவா.1.0807.3 

 ஏG% வைகயா4 இைமேயா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உைமேயா� இ.*தாேன $ேதவா.1.0807.4 

 ெபா� ஆ� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந<�% ெச4வ! 1றவ% பதி ஆக $ேதவா.1.0808.1 

 மி� ஆ� இைடயா# உைமயாேளா�% 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமலைன $ேதவா.1.0808.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஆ�வ% ெச/ தமிழி� விரக� 

உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி>மாைல 

$ேதவா.1.0808.3 

 ப4-நா# பா� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பிAயா� 

பரேலாக%தாேன $ேதவா.1.0808.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ந4மாமல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 



பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைகெதா: மாணிைய6 க@,த 

ெவ?கால� $ேதவா.1.0809.1 

 ஓல% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) '� உயிெரா� மாள உைத,தவ� 

உைமயவ# வி.!ப� எ%ெப.மா� $ேதவா.1.0809.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அEக 

ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலவி 

மறிதிைர ச?ெகா� பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) '� உ*தி $ேதவா.1.0809.3 

 ேவைல வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% ேசாைலக# 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ?�. ேமவி உ# 

வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0809.4 

 ெப�ணிைன! பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச8சைடேம4 

பிைறெயா�% அரவிைன அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக! $ேதவா.1.0810.1 

 ப�ணிைன! பா� ஆ� '� பலி ெகா# பரம� எ% அ�களா� பா8�க# ேபணி 

$ேதவா.1.0810.2 

 ம�ணிைன L� வா�'க� ஏறி மறிதிைர கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

'க*+_வி.எ�.('க_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ�!ப_�ைற.எ�.(எ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம3@ 

உய�*+_வி.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0810.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) அள2 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ெவ?�. ேமவி உ# வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0810.4 

 ஓ� இய41_ெப.(இய41_ெப.) இ4லா உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 



ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ�திற4 ேவடன+ உ. 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0811.1 

 காAைக காண, தன8சய� த�ைன6 க@,+ அவ3� அளி,+ உட� 

காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ ெப.மா� $ேதவா.1.0811.2 

 ேநா8ைச ஆக அ@பத% 'ர�@ நிைர மல�, தா+க# Lச 

வி��_ெப.(வி��_ெப.) உதி�*+_வி.எ�.(உதி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0811.3 

 ேவா8க# எ?�% வி%மிய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெவ?�. ேமவி உ# 

வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0811.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைண ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வ�னிN% 

ம,த% ம.விய Fவிள% எ.6ெகா� மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) $ேதவா.1.0812.1 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அணி சைடய� 

விைடயின� த% ெகா�ெகா7� �ட'ழா6 F�N% 'ழவ! $ேதவா.1.0812.2 

 ப� திக>2 ஆக! பா� ஒ� ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) பயி4வ� '� பா/ 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) க?ைகைய� சைடேம4 $ேதவா.1.0812.3 

 ெவ�பிைற ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உைமயவேளா�% 

ெவ?�. ேமவி உ# வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0812.4 

 சைடயின� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந<@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) "சி 

த6ைக ெகா# ெபா6கண% இ7� உட� ஆக6 $ேதவா.1.0813.1 

 கைடெதா@% வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பலி 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

மன%_ெப.(மன%_ெப.) அைவ கவ�*+_வி.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக! $ேதவா.1.0813.2 



 பைட அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏ*தி ைப?கய4 க�ணி உைமயவ# 

பாக'% அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#ெச/+ 

$ேதவா.1.0813.3 

 விைடெயா� த% �>தர� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ?�. ேமவி உ# வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0813.4 

 கைர ெபா. கடலி4_ெப.(கட4_ெப.+இ4_இட.ேவ.) திைர 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ேமாத_�ைற.எ�.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) 

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

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச?க'% இ!பி $ேதவா.1.0814.1 

 உைர உைட ',த%_ெப.(',த%_ெப.) மண4_ெப.(மண4_ெப.) இைட ைவகி 

ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) அற, +ர!ப 

எ�திைசN% $ேதவா.1.0814.2 

 1ைர மலி ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) �ர�க# 1A*தவ� 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# ஆ�தியினி� 

நிைற*த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0814.3 

 விைர மலி �ப% வி�%பிைன 

மைற6�_ெப.எ�.(மைற_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ?�. ேமவி உ# வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0814.4 

 வ4லி C� இைடயா# உைமயவ# த�ைன ம@கிட வ. மதகளி3றிைன 

மய?க_�ைற.எ�.(மய?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0815.1 

 ஒ4ைலயி4 பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� 

உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ#_பதி.ெப.(அ_�7.+அ#_பட�.ெப�.ஒ..) ெவ.வ4 ெக�,தவ� விAெபாழி4 

மி� தி. ஆலி4 $ேதவா.1.0815.2 



 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அற%_ெப.(அற%_ெப.) உைர,+ ஞானேமா� இ.!ப 

நலி*திட4 உ3@ வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) க.!1 $ேதவா.1.0815.3 

 வி4லிைய! ெபா�பட விழி,தவ� 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவ?�. ேமவி உ# 

வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0815.4 

 பா?� இலா அர6க� கயிைல அ�@ 

எ�!ப_�ைற.எ�.(எ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பலதைல '�ெயா� 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அைவ ெநா8ய $ேதவா.1.0816.1 

 ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விரலா4 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�@ அவ3ேக ஒளி திக> 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகா�,+ 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய $ேதவா.1.0816.2 

 ேகா?ெகா� ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) Fவிள% ம,த% ெகா�ைறN% 

�லாவிய ெச8சைட� ெச4வ� $ேதவா.1.0816.3 

 ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) ெபா�மல� ஆ� விைர த. 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ெவ?�. ேமவி உ# வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0816.4 

 ஆ@ உைட� சைட எ% அ�கைள6 காண அAெயா� பிரமD% அள!பத3� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0817.1 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) இைட திக> வான,+_ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.) இைட 

16�% ெசல2 அற, தவி�*தன� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) உைட, திக> 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) $ேதவா.1.0817.2 

 ந<@ உைட6 ேகால ேமனிய� ெந3றி6க�ணின� 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ைகெதா:+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0817.3 



 ேவ@ எைம ஆள வி.%பிய_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விகி�த� ெவ?�. ேமவி உ# வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0817.4 

 பா� உைட6 ��ட� சா6கிய� சமண� பயி4த.% மற உைர வி7� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக $ேதவா.1.0818.1 

 ஏ� உைட மலரா# ெபா.7� வ�த6க� எ4ைல_ெப.(எ4ைல_ெப.) இ4 

ேவ#விைய, தக�,+ அ.#ெச/+ $ேதவா.1.0818.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) இைட6 க�நா/ 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட� 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

ெவ. உற விளி,+ ெவ/+ ஆய $ேதவா.1.0818.3 

 ேவ� உைட6 ேகால% வி.%பிய_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விகி�த� ெவ?�. ேமவி உ# வ <3றி.*தாேர $ேதவா.1.0818.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) இய4 விமான% 

வி.%பிய_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� ெவ?�. 

ேமவி உ# வ <3றி.*தாைர $ேதவா.1.0819.1 

 ந�ணிய Qல�-ஞானச%ப*த�-நவி�ற இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) 

வா/ெமாழி நல%_ெப.(நல%_ெப.) மி� ப,+% $ேதவா.1.0819.2 

 ப� இய41_ெப.(இய41_ெப.) ஆக! ப,திைமயாேல பா�N% ஆ�N% பயில 

வ4லா�க# $ேதவா.1.0819.3 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) விமான% ெகா�வர ஏறி விய� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ�� வ <3றி.!பவ� தாேம $ேதவா.1.0819.4 

 மைலயினா� ப.!பத% +.,தி மா3ேப@ மா� இலா� சீ� மைற6கா� ெந/, 

தான% $ேதவா.1.0820.1 



 நிைலயினா� என+ உைர தன+ உைர ஆக ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ@ உக*+ 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிமல� $ேதவா.1.0820.2 

 கைலயி� ஆ� மட!பிைண +ைணெயா�% +யில கான4_ெப.(கான4_ெப.) அ% 

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 14கி6 கணமயி4 ஆG% $ேதவா.1.0820.3 

 இைலயி� ஆ� ைப%ெபாழி4 இல%ைபய?ேகா7]� இ.6ைகயா! ேபணி எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப $ேதவா.1.0820.4 

 தி. மல�6ெகா�ைறயா� நி�றிR� ேமயா� 

ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) தைலமக� தி.6கழி!பாைல 

$ேதவா.1.0821.1 

 நி.மல� என+ உைர தன+ உைர ஆக ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ@ உக*+ 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிமல� $ேதவா.1.0821.2 

 க.மல�6 கம> �ைன ந<# மல�6�வைள கதி� 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) 

இைளயவ� மதி'க,+ உல2% $ேதவா.1.0821.3 

 இ.மல�, த�ெபா/ைக இல%ைபய?ேகா7]� இ.6ைகயா! ேபணி எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப $ேதவா.1.0821.4 

 பால� ஆ% வி.,த� ஆ% ப�பதிதா� ஆ% ப�� ெவ?F3@ உைத,+ 

அ�யவ�6� அ.T% $ேதவா.1.0822.1 

 கால� ஆ% என+ உைர தன+ உைர ஆக கன4_ெப.(கன4_ெப.) எA அ?ைகயி4 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

$ேதவா.1.0822.2 

 ந<லமாமல�� �ைன வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப� 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<� மல�6�வைளக# 

தா+_ெப.(தா+_ெப.) வி��_ெப.(வி��_ெப.) 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0822.3 



 ஏல% நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இல%ைபய?ேகா7]� இ.6ைகயா! ேபணி எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப $ேதவா.1.0822.4 

 உள% ெகா#வா� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ஆ� க�சி ஏக%ப� ஒ3றிR� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�ணாமைல 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0823.1 

 விள%1வா� என+ உைர தன+ உைர ஆக ெவ#ள ந<� விAசைட, 

தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமல� $ேதவா.1.0823.2 

 �ள%1 உற6 கைல +ள மைலகT% சில%ப ெகா:?ெகா� 

எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ?�% Fவிள% 

ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0823.3 

 இள%பிைற தவ> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இல%ைபய?ேகா7]� 

இ.6ைகயா! ேபணி எ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப 

$ேதவா.1.0823.4 

 ேதD% ஆ/ அ'த% ஆ/, ெத/வ'% தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ஆ/, 

த<ெயா� ந<� உட� வாN ஆ% ெதா8யி4 $ேதவா.1.0824.1 

 வாD% ஆ% என+ உைர தன+ உைர ஆக வா8 அரா அைர6� 

அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழித. 

ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) $ேதவா.1.0824.2 

 கானமா� ெவ. உற6 க.விர4 ஊக% க�வேனா� 

உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ� க4 க�8சார4 

$ேதவா.1.0824.3 

 ஏன% ஆ� உழித.% இல%ைபய?ேகா7]� இ.6ைகயா! ேபணி எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப $ேதவா.1.0824.4 

 மன%_ெப.(மன%_ெப.) உலா% அ�யவ�6� அ.# 1Aகி�ற வைக அலா4 பலி 

திA*+ உ�1 இலா� ம3@ ஓ� $ேதவா.1.0825.1 



 தன%_ெப.(தன%_ெப.) இலா� என+ உைர தன+ உைர ஆக தா>சைட 

இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $ேதவா.1.0825.2 

 1ன%_ெப.(1ன%_ெப.) எலா% அ.விக# இ.வி_ெப.(இ.வி_ெப.) ேச� 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) ெபா�ெனா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி,+ ஈ�� 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ?�% $ேதவா.1.0825.3 

 இன%_ெப.(இன%_ெப.) எலா% அைடகைர இல%ைபய? ேகா7]� இ.6ைகயா! 

ேபணி எ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப $ேதவா.1.0825.4 

 ந<� உளா� த< உளா� அ*தர,+ உ#ளா� நிைன!பவ� 

மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) உளா� நி,தமா ஏ,+% $ேதவா.1.0826.1 

 ஊ� உளா� என+ உைர தன+ உைர ஆக ஒ3ைற ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

ஏ@ உக*+ ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) $ேதவா.1.0826.2 

 பா� உளா� பாடேலா� ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அறாத ப� 

'ர�@ அ8சிைற வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) பா�% 

$ேதவா.1.0826.3 

 ஏ� உளா� ைப%ெபாழி4 இல%ைபய?ேகா7]� இ.6ைகயா! ேபணி எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப $ேதவா.1.0826.4 

 ேவ� உலா% ஆ>கட4 வ. திைர இல?ைக ேவ*தன தட6ைகக# அட�,தவ� 

உலகி4 $ேதவா.1.0827.1 

 ஆ� உலா% என+ உைர தன+ உைர ஆக ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ஓ� அர2 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழி த.% 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0827.2 

 வா� உலா% ந4லன_�றி.வி.'.(ந4_ெப.+அ�_ெபா..உ..+அ_பட�.ப�.) 

மா6கT% சார வாரண%_ெப.(வாரண%_ெப.) உழித.% ம4ல4_ெப.(ம4ல4_ெப.) 

அ% கான4_ெப.(கான4_ெப.) $ேதவா.1.0827.3 



 ஏ� உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி இல%ைபய?ேகா7]� 

இ.6ைகயா! ேபணி எ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப 

$ேதவா.1.0827.4 

 கிள� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தா?கினா� நா�'க% உைடேயா� கீ> அ� 

ேம4'� ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அள6கி4லா 

$ேதவா.1.0828.1 

 உள% அைழ என+ உைர தன+ உைர ஆக ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) அழ4 

அ?ைகயி4 ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) $ேதவா.1.0828.2 

 வள மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என6 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள� +ளி ேசார மா�ண% 

உழித. மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.1.0828.3 

 இளமைழ தவ> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இல%ைபய?ேகா7]� 

இ.6ைகயா! ேபணி எ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப 

$ேதவா.1.0828.4 

 உA8சன Fைறக# உட%பின� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உழித. சமண.% சா6கிய!ேப/க# $ேதவா.1.0829.1 

 ெப.8ெச4வ� என+ உைர தன+ உைர ஆக ெப/ பலி6� எ�@ உழ4 

ெபா8யவ� ெப.மா� $ேதவா.1.0829.2 

 க.8�ைன '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) ந�ெபா� அைட ேவ?ைக6 களி 'க 

வ�ெடா�_ெப.(வ�+_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) 'ரG% $ேதவா.1.0829.3 

 இ.8�ைன ம4கிய இல%ைபய?ேகா7]� இ.6ைகயா! ேபணி எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா#வ+ இய4ேப $ேதவா.1.0829.4 

 க*தைன மலி கைனகட4 ஒலி ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) கான4_ெப.(கான4_ெப.) 

அ% கழி வள� க:மல% எ�D% $ேதவா.1.0830.1 



 ந*தியா� உைற பதி நா4மைற நாவ�-ந4-தமி>6� இ�+ைண ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.1.0830.2 

 எ*ைதயா� வள நக� இல%ைபய?ேகா7]� இைசெயா� F�ய ப,+% வ4லா� 

ேபா/ $ேதவா.1.0830.3 

 ெவ*+ய� ெக�கிட வி�ணவேரா�% வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) 

ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ%ைமயி� 

வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) எளி+ ஆேம $ேதவா.1.0830.4 

 ெபா� திர�ட�ன 1Aசைட 1ரள ெபா.கட4 பவளெமா� அழ4 

நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) 1ைரய $ேதவா.1.0831.1 

 ��@ இற��_ெப.(இர��_ெப.) அ�ன ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) உைட 

அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) �லாய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Qெலா� 

ெகா:%ெபா� அணிவ� $ேதவா.1.0831.2 

 மி� திர�ட�ன C� இைட அAைவ ெம4லியலாைள ஓ�பாகமா! ேபணி 

$ேதவா.1.0831.3 

 அ�@ இற��_ெப.(இர��_ெப.) உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) ஆய எ% அ�க# 

அ�சி@பா6க% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர 

$ேதவா.1.0831.4 

 ேதனிD% இனிய� பா4 அன ந<3ற� த<%க.%1 அைனய� த% தி.வ� ெதா:வா� 

$ேதவா.1.0832.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ.க 

உவைகக# த.வா� உ�சிேம4 உைறபவ� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அலா+ 

ஊரா�_�றி.வி.'.(ஊ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0832.2 

 வானக% இற*+_வி.எ�.(இற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ைவயக%_ெப.(ைவயக%_ெப.) வண?க வய% ெகாள நி3ப+ ஓ� வ�விைன 

உைடயா� $ேதவா.1.0832.3 



 ஆைனயி� உAைவ ேபா�,த எ% அ�க# அ�சி@பா6க% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர $ேதவா.1.0832.4 

 கா� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) உ.வ மா4வைர 1ைரய6 களி3றின+ உAைவ 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அAைவ ேம4 ஓ� 

$ேதவா.1.0833.1 

 ந<� உ.மகைள நிமி�சைட, தா?கி ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ@ உக*+ 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிமல� $ேதவா.1.0833.2 

 ேப� அ.ளாள� பிறவியி4 ேசரா� பிணி இல� ேக� இல� ேப/6கண% 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0833.3 

 ஆ� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆ�% எ% அ�க# 

அ�சி@பா6க% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர 

$ேதவா.1.0833.4 

 :ைம%மல�6ேகாைத மா�பின�: என2% :மைலமக# அவெளா� 

ம.வின�: என2% $ேதவா.1.0834.1 

 :ெச%மல�!பிைறN% சிைற அணி 1னG% ெச�னிேம4 உைடய� எ% 

ெச�னிேம4 உைறவா�: $ேதவா.1.0834.2 

 த% மல� அ� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அ�யவ� பரவ தமி>�ெசாG% வடெசாG% 

தா#_ெப.(தா#_ெப.) நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) ேசர $ேதவா.1.0834.3 

 அ% மல�6ெகா�ைற அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% 

அ�க# அ�சி@பா6க% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர 

$ேதவா.1.0834.4 

 :வி� உலா% மதிய% ��ன�: என2% :விAசைட உ#ள+ ெவ#ளந<�: 

என2% $ேதவா.1.0835.1 

 :ப� உலா% மைறக# பா�ன�: என2% :பல 1க> அ4ல+ பழி இல�: 

என2% $ேதவா.1.0835.2 



 எ�ண4 ஆகாத இைமயவ� நாT% ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) அரவ?கேளா� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0835.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆ� ஊ�தி ஏ@% எ% அ�க# அ�சி@பா6க% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர $ேதவா.1.0835.4 

 ந<� இ.8சைடேம4 இள%பிைற +ள?க நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) திக> 

ம:ெவா� ந<@ ெம/ "சி $ேதவா.1.0836.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) காதினி4 

ெப/+_வி.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ/+ ஆய �டைலயி4 

ஆ�வ� ேதா4 உைட ஆக $ேதவா.1.0836.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அர?� ஆக க?�G% பகG% க:ெதா� பாAட% 

ைகெதா:+ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0836.3 

 ஆ�அர2 ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ�% எ% அ�க# 

அ�சி@பா6க% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர 

$ேதவா.1.0836.4 

 ஏ@% ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏறி ந<@ ெம/ "சி இள?கிைள அAைவெயா� 

ஒ.?� உட� ஆகி6 $ேதவா.1.0837.1 

 F@% ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அ.ளி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ%தா.% 

�ளி� இளமதிய'% Fவிளமல.% $ேதவா.1.0837.2 

 நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம4லிைகN% 

எ.6ெகா� '.6�% மகி> இளவ�னிN% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) பகர_�ைற.எ�.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0837.3 

 ஆ@% ஓ� சைடேம4 அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% 

அ�க# அ�சி@பா6க% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர 

$ேதவா.1.0837.4 



 க��% ஒ#வாT% க7�ய உைடய� கதி� '� �ட�விட6 கவா8N% �ைடN% 

$ேதவா.1.0838.1 

 பி�ச'% பிற2% ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அண?� ஆய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

Cதலவ� தைம! ெபா8யவ� ேபண $ேதவா.1.0838.2 

 ப�ச'% வலிN% க.திய_ெப.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6க� 

ப.வைர எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�ேதா#கைள 

அட�வி,+ $ேதவா.1.0838.3 

 அ�ச'% அ.T% ெகா�,த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% 

அ�க# அ�சி@பா6க% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர 

$ேதவா.1.0838.4 

 ேநா3றலாேரD% ேவ7டலாேரD% Cக� 1க�_ெப.(1க�_ெப.) சா*தேமா� 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாைல6 $ேதவா.1.0839.1 

 F3றலாேரD% இ�ன ஆ@ எ�@% எ/த4 ஆகாத+ ஓ� இய4பிைன 

உைடயா� $ேதவா.1.0839.2 

 ேதா3றலா� மாG% நா�'க% உைடய ேதா�றG% அ�ெயா� '� உற 

த?க# $ேதவா.1.0839.3 

 ஆ3றலா4 காணா� ஆய எ% அ�க# அ�சி@பா6க% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர $ேதவா.1.0839.4 

 வா+ ெச/ சமE% சா6கிய!ேப/க# ந4விைன ந<6கிய வ4விைனயாள� 

$ேதவா.1.0840.1 

 ஓதிN% ேக7�% உண�விைன இலாதா� உ#க4 ஆகாத+ ஓ� இய4பிைன 

உைடயா� $ேதவா.1.0840.2 

 ேவத'% ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெநறிகT% 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விமல ேவட,ெதா� கமல மா 

மதி ேபா4 $ேதவா.1.0840.3 



 ஆதிN% ஈ@% ஆய எ% அ�க# அ�சி@பா6க% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ7சி ெகா�டாேர $ேதவா.1.0840.4 

 ைம� ெசறி �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) தவைள_ெப.(தவைள_ெப.) வா/ 

நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம+மல�! ெபா/ைகயி4 

1+மல� கிழிய! $ேதவா.1.0841.1 

 ப�சிற2 எறி வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெவறி கம> காழி!பதியவ� அதிபதி 

க2ணிய� ெப.மா� $ேதவா.1.0841.2 

 ைக� சி@மறியவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அலா4 ேபணா6 க.,+ உைட 

ஞானச%ப*த�-தமி> ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0841.3 

 அ�சி@பா6க,+ அ�கைள ஏ,+% அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைட அ�யவ� 

அ.விைன இலேர $ேதவா.1.0841.4 

 வா8 வள� அவி� ஒளி அர2 அைர தாழ வா� சைட '�மிைச வள�மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0842.1 

 கா8 வள�த. கழ4கா4 வல� ஏ*தி கன4_ெப.(கன4_ெப.) எA ஆ�வ� 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) அர?� ஆக $ேதவா.1.0842.2 

 விA வள�த. ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இனமயி4 ஆல 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நிற,+_ெப.(நிற%_ெப.+அ,+_சாA.) அ.விக# 

தி�ெணன வ <:%_ெப.எ�.(வ <>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0842.3 

 எA வள� இனமணி 1ன%_ெப.(1ன%_ெப.) அணி சார4_ெப.(சார4_ெப.) 

இைட��ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0842.4 

 ஆ3ைறN% ஏ3ற+ ஓ� அவி�சைட உைடய� அழகிைன அ.Tவ� �ழ� அல+ 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0843.1 

 F3@ உயி� ெச�!ப+ ஓ� ெகா�ைமைய உைடய� ந� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) 

ஆ�வ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ%தாரா� $ேதவா.1.0843.2 



 ேச3@ அய4 மிளி�வன கய4_ெப.(கய4_ெப.) இளவாைள ெச.� 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ�!பன ெச%'க ம*தி 

$ேதவா.1.0843.3 

 ஏ3ைறெயா� உழித.% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> சார4_ெப.(சார4_ெப.) 

இைட��ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0843.4 

 வான'% நிலைமN% இ.ைமN% ஆனா� வண?க2% இண?க2% 

வா>,த2% ப�வா� $ேதவா.1.0844.2 

 நான'% 1ைக ஒளி விைரெயா� கமழ_�ைற.எ�.(கம>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நளி�ெபாழி4 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம8ைஞ_ெப.(ம8ைஞ_ெப.) ம�னிய 

பா?க� $ேதவா.1.0844.3 

 ஏன'% பிைணயG% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> சார4_ெப.(சார4_ெப.) 

இைட��ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0844.4 

 கட மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா�பின� கட4_ெப.(கட4_ெப.) தனி4 உைறவா� 

காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) த<+_ெப.(த<+_ெப.) இல� கன4_ெப.(கன4_ெப.) 

ம:வாள� $ேதவா.1.0845.1 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) அணி மிடறின� மிளி�வ+ ஓ� அரவ� ேவ@% ஓ� 

சா8ைதய� ேவட'% உைடய� $ேதவா.1.0845.2 

 வட%_ெப.(வட%_ெப.) உைல அயலன க.?�.*+ ஏறி வாைழயி� த<%கனி 

வா�*+ ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ7�% $ேதவா.1.0845.3 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) அAைவய� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

திக> சார4_ெப.(சார4_ெப.) இைட��ர% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0845.4 



 கா� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க� கம> 

விAமல�6 ெகா�ைற6 க�ணிய� வள�மதி கதி�விட க?ைக $ேதவா.1.0846.1 

 ந<� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைடயின� விைட 

உய� ெகா�ய� நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) திக> ம:வின� அழ4 திக> நிற,த� 

$ேதவா.1.0846.2 

 சீ� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம�சிைறவ�� 

ப�ெச/N% ெச:% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அைனயன ெச?�ைல 

வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) $ேதவா.1.0846.3 

 ஏ� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பலவிெனா� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> சார4_ெப.(சார4_ெப.) இைட��ர% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0846.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அணி �ைழயின� ��ண ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<3ற� �டைலயி� ஆ�வ� ேதா4 உைட ஆக! $ேதவா.1.0847.1 

 ப�ீ� உய� ெச/த+ ஓ� ெப.ைமைய உைடய� ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) உட� 

ஆ�வ� ெபா8யவ� ெப.மா� $ேதவா.1.0847.2 

 ேகாட4க# ஒ:�வ ':�வ +%பி_ெப.(+%பி_ெப.) �ரவ'% மரவ'% 

ம�னிய பா?க� $ேதவா.1.0847.3 

 ஏ� அவி> 1+மல� க� கம> சார4_ெப.(சார4_ெப.) இைட��ர% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0847.4 

 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ம4� காலின� ேவலின� Qல� கவ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அரெவா� க��N% "�ப� $ேதவா.1.0848.1 

 அழ4 ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எAெயா�% 

அணி ம: ஏ*தி ஆ�வ� பா�வ� ஆ� அண?� உைடய� $ேதவா.1.0848.2 



 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� ந<�ய_ெப.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அரவ'% மரவ%_ெப.(மரவ%_ெப.) ம�னிய கவ7�_ெப.(கவ7�_ெப.) இைட! 

1ண��யி4 ஆG% $ேதவா.1.0848.3 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ம4� ேசாைலயி4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச பா�% 

இைட��ர% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0848.4 

 ேத% கம> ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ% தி.மல� 1ைனவா� திக>த. 

சைடமிைச, தி?கT% ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0849.1 

 வ <*தவ� �டைல ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ ெம/ "சி ேவ@% ஓ� 

சா8ைதய� ேவட'% உைடய� $ேதவா.1.0849.2 

 சா*த'% அகிெலா� 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ெபாதி*+ அல%பி தவ> கன 

மணிெயா� மி� பளி?� இடறி $ேதவா.1.0849.3 

 ஏ*+ ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) அ.விக# எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) இைட��ர% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0849.4 

 பல இல% இ� பலி ைகயி4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ3ப� பல1க> அ4ல+ பழி 

இல� தா'% $ேதவா.1.0850.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) இல?� அவி� ஒளி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) '� 

அர6க� தட6ைகக# அட�,த+ ஓ� த�ைமைய உைடய� $ேதவா.1.0850.2 

 மைல இல?� அ.விக# மண'ழ2 அதிர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தவ> 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம8ைஞ_ெப.(ம8ைஞ_ெப.) ம4கிய 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) $ேதவா.1.0850.3 

 இைல இலவ?க'% ஏல'% 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைட��ர% 



ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0850.4 

 ெப.ைமக# த.6கி ஓ� ேப+ உ@கி�ற ெப.?கட4 வ�ணD% பிரமD% 

ஓரா $ேதவா.1.0851.1 

 அ.ைமய� அ� நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

உைட அ�யவ�6� அணிய.% ஆவ� $ேதவா.1.0851.2 

 க.ைம ெகா# வ�ெவா� �ைன வள� �வைள6 கய4_ெப.(கய4_ெப.) 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) இளவாைளக# இAய 

$ேதவா.1.0851.3 

 எ.ைமக# ப�தர இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அன% ஆG% இைட��ர% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வண% எ�ேன $ேதவா.1.0851.4 

 மைட��ர% மறிவன வாைளN% கயG% ம.விய வய4_ெப.(வய4_ெப.) தனி4 

வ.1ன4 காழி� $ேதவா.1.0852.1 

 சைட��ர,+ உைறவ+ ஓ� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைட 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) சா8ைதக# 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ.� ச%ப*த� 

$ேதவா.1.0852.2 

 1ைட� �ர,+_ெப.(�ர%_ெப.+அ,+_சாA.) அ. வைர! "6 கம> 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) 1ண� மட நைடயவ� 1ைட இைட ஆ�*த $ேதவா.1.0852.3 

 இைட��ர% ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைசெயா� 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ெசால வ4லவ� 

பிணி இல�தாேம $ேதவா.1.0852.4 



 அயி4 உ@ பைடயின� விைடயின� '�ேம4 அரவ'% மதிய'% விரவிய 

அழக� $ேதவா.1.0853.1 

 மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) உ@ சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) வன'ைல ஒ.பா4 

மகி>பவ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) 14�% மிடற� 

$ேதவா.1.0853.2 

 பயி42 உ@ சா8ைதய� எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) உக*+ ஏறி! பா�N% ஆ�N% 

பலி ெகா#வ� வலி ேச� $ேதவா.1.0853.3 

 கயிைலN% ெபாதியிG% இட%_ெப.(இட%_ெப.) என உைடயா� க:மல% 

நிைனய ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைனகா8� அ@ேம $ேதவா.1.0853.4 

 ெகா�டG% ந<ல'% 1ைர தி.மிடற� ெகா� '� உைறபவ� ப�தைல6 ைகய� 

$ேதவா.1.0854.1 

 ப�� அல� அய� சிர% அA*தவ� ெபா.*+% பட� சைட அ�களா� பதி அத� 

அயேல $ேதவா.1.0854.2 

 வ�டG% வ?க'% ச?க'% �ற2% மறிகட4-திைர ெகாண�*+ எ3றிய 

கைரேம4 $ேதவா.1.0854.3 

 க�டG% ைகைதN% ெந/தG% �ல2% க:மல% நிைனய 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைன கா8� அ@ேம $ேதவா.1.0854.4 

 எ� இைட ஒ�றின� இர��ன� உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) எA இைட 

L�றின� நா4 மைறயாள� $ேதவா.1.0855.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) இைட ஐ*தின� ஆறின� அ?க% வ�,தன� ஏ> இைச எ7� 

இ.?கைல ேச� $ேதவா.1.0855.2 

 ப� இைட ஒ�ப+% உண�*தவ� ப,த� பா� 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� ெதாழ மதனைன 

ெவ��ட $ேதவா.1.0855.3 



 க� இைட6 கனலின� க.திய_ெப.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) க:மல% நிைனய ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) 

விைனகா8� அ@ேம $ேதவா.1.0855.4 

 எA ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கர,தின� இைமயவ�6� இைறவ� ஏ@ உக*+ 

ஏ@வ� ந<@ ெம/ "சி, $ேதவா.1.0856.1 

 திAத.% இய4பின� அயலவ� 1ர?க# த< 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விழி,தன� ேவ/ 1ைர ேதாளி 

$ேதவா.1.0856.2 

 வா8 த. க� இைண மடவ�4_ெப.(மடவ�4_ெப.) அ8ச ம8� உற நிமி�*த+ 

ஓ� வ�ெவா�% வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0856.3 

 கா8 உA ம.விய அ�கT6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% க:மல% நிைனய 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைன கா8� அ@ேம $ேதவா.1.0856.4 

 ஊ� எதி�*+ இ� பலி தைல_ெப.(தைல_ெப.) கல� ஆக உ�பவ� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெபாலி*+_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல?கிய உ.வ� $ேதவா.1.0857.1 

 பா� எதி�*+ அ� ெதாழ விைர த.% மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பட 

அர2 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அ6� அணி*தவ�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.1.0857.2 

 ந<� எதி�*+ இழி_வி.(இழி_வி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நி,தில 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) நிைர ெசாA ச?கெமா� ஒ�மணி வர�றி 

$ேதவா.1.0857.3 

 கா� எதி�*+ ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) வ� திைர கைர6� எ3@% க:மல% நிைனய 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைன கா8� அ@ேம $ேதவா.1.0857.4 

 '� உயி�, ேதா3ற'% இ@திN% 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) '� உைட அமர�க# அ� 



பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0858.1 

 பி�னிய சைடமிைச! பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நிைறவி,த ேப� அ.ளாளனா� 

ேபணிய ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0858.2 

 ெபா� இய4 ந@மல� 1னெலா� �ப% சா*த'% 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகயின� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0858.3 

 க�னிய� நா#ெதா@% ேவடேம 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க:மல% நிைனய 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைனகா8� அ@ேம $ேதவா.1.0858.4 

 ெகாைல6� அணி,தா வ. F3@ உைதெச/தா� �ைர கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

பணி*தவ�6� அ.ளிய ெபா.ளி� $ேதவா.1.0859.1 

 நிைல6� அணி,தா வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) நிைனய வ4லா� 

த% ெந�*_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) +ய� தவி�,த எ% நிமல.6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.1.0859.2 

 மைல6� அணி,தா வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) வ� திைர 'ரல 

ம+ விA 1�ைனக# ',+ என அ.%ப $ேதவா.1.0859.3 

 கைல6கண% கானலி� ந<ழலி4 வா:% க:மல% நிைனய 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைனகா8� அ@ேம $ேதவா.1.0859.4 

 1ய%பல உைடய ெத� இல?ைகய� ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) ெபா.வைர 

எ�,தவ� ெபா�'� தி�ேதா# $ேதவா.1.0860.1 

 பய%பல பட அட�,+ அ.ளிய ெப.மா� பா8ெவா�% இனி+ உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0860.2 

 விய�பல வி�ணிD% ம�ணிD% எ?�% ேவ@ ேவ@ உக?களி4 ெபய� 

உள+ எ�ன $ேதவா.1.0860.3 



 இய%பல பட6 கட4-திைர கைர6� எ3@% க:மல% நிைனய 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைனகா8� அ@ேம $ேதவா.1.0860.4 

 வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

ஏ*தி வ�மைழ த�,ேதாD% ெவறி கம> தாமைரேயாD% எ�@ 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) த% $ேதவா.1.0861.1 

 பல?களா4 ேந�N% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அA+ ஆய பா8சின� ம.வி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி+ உைறேகாயி4 

$ேதவா.1.0861.2 

 மல?கி வ� திைர வைர என! பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ?�% மறிகட4 ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) இ!பிN% �ம*+ $ேதவா.1.0861.3 

 கல?க# த% சர6ெகா� நிர6க வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ@% க:மல% நிைனய ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைன கா8� அ@ேம 

$ேதவா.1.0861.4 

 ஆ% பலதவ% 'ய�@_வி.எ�.('ய4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அற உைர 

ெசா4G% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இலா� சமண.% ேதர.% கணி ேச� 

$ேதவா.1.0862.1 

 ேநா% பலதவ% அறியாதவ� ெநா�*த L+ைர ெகா#கிலா 'த4வ� த% 

ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ3.) $ேதவா.1.0862.2 

 சா%பG% "சி ெவ�தைல கல� ஆக, ைதயலா� இ� பலி ைவயக,+ ஏ3@ 

$ேதவா.1.0862.3 

 கா%1_ெப.(கா%1_ெப.) அன ேதாளிெயா� இனி+ உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) க:மல% நிைனய ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) 

விைனகா8� அ@ேம $ேதவா.1.0862.4 



 கலி ெக: பா� இைட ஊ� என உள+ ஆ% க:மல% 

வி.%பிய_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ெகா�டவ� ேம4 $ேதவா.1.0863.1 

 வலி ெக: மன%_ெப.(மன%_ெப.) மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ,தவ� மைற ேச�வ.% கைல ஞானச%ப*த� தமிழி� $ேதவா.1.0863.2 

 ஒலிெக:மாைல எ�@ உைரெச/த ப,+% உ�ைமயினா4 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�ேம4 $ேதவா.1.0863.3 

 ெமலி �: +ய� அைடயா விைன சி*+% வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ஆ3றலி� மிக! ெப@வாேர $ேதவா.1.0863.4 

 க3றா?� எA ஓ%பி கலிைய வாராேம $ேதவா.1.0864.1 

 ெச3றா� வா> தி4ைல� சி3ற%பல% ேமய $ேதவா.1.0864.2 

 '3றா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

'த4வ�_ெப.('த4வ�_ெப.) பாதேம $ேதவா.1.0864.3 

 ப3றா நி�றாைர! ப3றா பாவேம $ேதவா.1.0864.4 

 பற!ைப! ப�,+_வி.எ�.(ப�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ?�% 

ப�_ெப.(ப�_ெப.) ேவ7� எA ஓ%1% $ேதவா.1.0865.1 

 சிற!ப� வா> தி4ைல� சி3ற%பல% ேமய $ேதவா.1.0865.2 

 பிற!1 இ4ெப.மாைன பி� தா>சைடயாைன $ேதவா.1.0865.3 

 மற!1 இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) க�S� 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) த<�வாேர $ேதவா.1.0865.4 

 ைம ஆ� ஒ�க�ணா� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ெந�வ <தி6 $ேதவா.1.0866.1 

 ைகயா4 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) ஓ��% கழி �> தி4ைலN# $ேதவா.1.0866.2 



 ெபா/யா மைற பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 1A*தா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ,த� 

$ேதவா.1.0866.3 

 ெச/யா�_வி.'.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ..) உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) சி3ற%பல%தாேன $ேதவா.1.0866.4 

 நிைற ெவ�ெகா� மாட ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ேந� த<�ட! $ேதவா.1.0867.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற 

தா6�% ேபர%பல% தி4ைல� $ேதவா.1.0867.2 

 சிைறவ�� அைற ஓவா� சி3ற%பல% ேமய $ேதவா.1.0867.3 

 இைறவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,+% இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) இ�பேம 

$ேதவா.1.0867.4 

 ெச4வ ெந�மாட% ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஓ?கி� $ேதவா.1.0868.1 

 ெச4வ மதி ேதாய ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) உய�கி�ற $ேதவா.1.0868.2 

 ெச4வ� வா> தி4ைல� சி3ற%பல% ேமய $ேதவா.1.0868.3 

 ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,+% 

ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ெச4வேம $ேதவா.1.0868.4 

 வ. மா*தளி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மா+ ஓ�பாக% ஆ% $ேதவா.1.0869.1 

 தி. மா* தி4ைலN# சி3ற%பல% ேமய $ேதவா.1.0869.2 

 க.மா� உA-ஆைட6 கைற ேச� க�ட,+ எ% $ேதவா.1.0869.3 

 ெப.மா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ4லா4 ேபணா+ உ#ளேம $ேதவா.1.0869.4 

 அைல ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஆக,+_ெப.(ஆக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஒ.பாக% $ேதவா.1.0870.1 



 மைலயா� மகேளா�% மகி>*தா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ,த� 

$ேதவா.1.0870.2 

 சிைலயா4 எயி4 எ/தா� சி3ற%பல% த�ைன, $ேதவா.1.0870.3 

 தைலயா4 வண?�வா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆனா�கேள $ேதவா.1.0870.4 

 F�வா# அர6க� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) வலிைய6 �ைறவி,+ $ேதவா.1.0871.1 

 சீராேல ம4� சி3ற%பல% ேமய $ேதவா.1.0871.2 

 ந<� ஆ� சைடயாைன நி,த4 ஏ,+வா� $ேதவா.1.0871.3 

 த<ரா ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

த<�த4_ெதா.ெப.(த<�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) தி�ணேம $ேதவா.1.0871.4 

 ேகா# நாக(அ)ைணயாD% �ளி�தாமைரயாD% $ேதவா.1.0872.1 

 காணா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆ/ ஓ?கினா� $ேதவா.1.0872.2 

 ேசணா� வா> தி4ைல� சி3ற%பல% 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0872.3 

 மாணா ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) வாளா மாNேம 

$ேதவா.1.0872.4 

 ப7ைட, +வ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ப�ம% ெகா�டா�% $ேதவா.1.0873.1 

 '7ைட6 க7�ைர ெமாழிவ ேகளாேத $ேதவா.1.0873.2 

 சி7ட� வா> தி4ைல� சி3ற%பல% ேமய $ேதவா.1.0873.3 

 ந7ட!ெப.மாைன நாT% ெதா:ேவாேம $ேதவா.1.0873.4 

 ஞால,+ உய� காழி ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0874.1 

 சீல,தா� ெகா#ைக� சி3ற%பல% ேமய $ேதவா.1.0874.2 



 �ல!பைடயாைன� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தமி>மாைல $ேதவா.1.0874.3 

 ேகால,தா4 பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� ந4லாேர 

$ேதவா.1.0874.4 

 ந4லா� த< ேம2% ெதாழிலா� நா4ேவத8 $ேதவா.1.0875.1 

 ெசா4லா� ேக�ைமயா� �ட� ெபா�கழ4 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0875.2 

 வி4லா4 1ர% ெச3றா� ேம2% பதிேபாG% $ேதவா.1.0875.3 

 க4 ஆ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காழி நக�தாேன $ேதவா.1.0875.4 

 +ளி வ� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இதழி ம,த% 

$ேதவா.1.0876.1 

 ெதளி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) மா�ண% ந<� திக> 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.1.0876.2 

 ஒளி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைலமாைல உக*தா� ஊ�ேபாG% 

$ேதவா.1.0876.3 

 களி வ��_ெப.(வ��_ெப.) யா> 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) காழி நக�தாேன 

$ேதவா.1.0876.4 

 ஆல6 ேகால,தி� ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�� அ'த,ைத� $ேதவா.1.0877.1 

 சால, ேதவ�6� ஈ*+_ெப.(ஈ*+_ெப.) அளி,தா� த�ைமயா4 $ேதவா.1.0877.2 

 பால3� ஆ/ ந�@% பா8*+ பாத,தா4 $ேதவா.1.0877.3 

 கால3 கா/*தா� ஊ� காழி நக�தாேன $ேதவா.1.0877.4 



 இரவி4-திAேவா�க7� இைற ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இைணப,+% 

$ேதவா.1.0878.1 

 நிரவி கர வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ேந�*தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேபாG% 

$ேதவா.1.0878.2 

 பரவி, திAேவா�6�% பா4 ந<@ அணிேவா�6�% $ேதவா.1.0878.3 

 கர2 இ4-தட6ைகயா� காழி நக�தாேன $ேதவா.1.0878.4 

 மாG% பிரமD% அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மா7சியா� $ேதவா.1.0879.1 

 ேதாG% 1AQG% +ைத*த வைரமா�ப� $ேதவா.1.0879.2 

 ஏG% பதிேபாG% இர*ேதா�6� எ*நாT% $ேதவா.1.0879.3 

 கால%_ெப.(கால%_ெப.) பகராதா� காழி* நக�தாேன $ேதவா.1.0879.4 

 த% ைக இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ�பா� தா> சீவர,தா�க# 

$ேதவா.1.0880.1 

 ெப?ைக உணராேத ேபணி, ெதா:மி�க# $ேதவா.1.0880.2 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ.பாக% மகி>*தா� மல�� ெச�னி6 $ேதவா.1.0880.3 

 க?ைக தா8,தா� ஊ� காழி நக�தாேன $ேதவா.1.0880.4 

 வாச% கம> காழி மதி ெச8சைட ைவ,த $ேதவா.1.0881.1 

 ஈச� நக�த�ைன இைண இ4 ச%ப*த� $ேதவா.1.0881.2 

 ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தமி> வ4ேலா� ெப.ந<� 

உலக,+! $ேதவா.1.0881.3 

 பாச%தைன அ3@! பழி இ4 1கழாேர $ேதவா.1.0881.4 

 இ.%_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) ெபா�மைல வி4லா எA அ%பா நாணி4 

$ேதவா.1.0882.1 



 திA*த 1ர% L�@% ெச3றா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0882.2 

 ெதா8*த அ�யா�க# ெச�ற_ெப.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

திைசேதா@% $ேதவா.1.0882.3 

 வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எதி�ெகா#வா� வ <ழி 

மிழைலேய $ேதவா.1.0882.4 

 வாைத!ப�கி�ற வாேனா� +ய� த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0883.1 

 ஓத6கட4 ந8ைச உ�டா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0883.2 

 கீத,+ இைசேயா�% ேக#வி6 கிைடேயா�% $ேதவா.1.0883.3 

 ேவத,+ ஒலி ஓவா வ <ழி மிழைலேய $ேதவா.1.0883.4 

 பயிG% மைறயாள� தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0884.1 

 +யிG% ெபா:+_ெப.(ெபா:+_ெப.) ஆ�% ேசாதி உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0884.2 

 மயிG% மடமாD% மதிN% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவN% $ேதவா.1.0884.3 

 ெவயிG% ெபாலி மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) வ <ழி மிழைலேய $ேதவா.1.0884.4 

 இரவ� பகேலாD% எ�ச,+ இைமேயாைர $ேதவா.1.0885.1 

 நிரவி7� அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிமல� 

உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0885.2 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) �ர1�ைன �ளி� ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) $ேதவா.1.0885.3 

 விர2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வ <ழி 

மிழைலேய $ேதவா.1.0885.4 



 க�ணி� கனலாேல காம� ெபா� ஆக $ேதவா.1.0886.1 

 ெப�E6� அ.#ெச/த ெப.மா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0886.2 

 ம�ணி4_ெப.(ம�_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ெப. ேவ#வி வள� த<!1ைக நாT% 

$ேதவா.1.0886.3 

 வி�ணி4 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) கா7�% வ <ழி மிழைலேய $ேதவா.1.0886.4 

 மா4 ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மல�6க� 

இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆழி $ேதவா.1.0887.1 

 ஏலா வலய,ேதா� ஈ*தா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0887.2 

 ேச4 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா/ைக�_ெப.(ெபா/ைக_ெப.+�_ஒ3.) ெச: ந<�6 கமல?க# $ேதவா.1.0887.3 

 ேமலா4 எA கா7�% வ <ழி மிழைலேய $ேதவா.1.0887.4 

 மதியா4 வழிப7டா� வா>நா# ெகா�ேபாவா� $ேதவா.1.0888.1 

 ெகாதியா வ. F3ைற6 �ைம,தா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0888.2 

 ெநதியா4 மி� ெச4வ� நி,த%_ெப.(நி,த%_ெப.) நியம?க# $ேதவா.1.0888.3 

 விதியா4 நி3கி�றா� வ <ழி மிழைலேய $ேதவா.1.0888.4 

 எ�,தா� த.6கிைன இழி,தா� விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0889.1 

 ெகா�,தா� வா#_ெப.(வா#_ெப.) ஆளா6 

ேகா�டா�_வி.'.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0889.2 



 ப�,தா� மைற ேவ#வி பயி�றா� 

பாவ,ைத_ெப.(பாவ%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.1.0889.3 

 வி�,தா� மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா:% வ <ழி மிழைலேய 

$ேதவா.1.0889.4 

 கிட*தா� இ.*தாD% கீ> ேம4 காணா+ $ேதவா.1.0890.1 

 ெதாட�*+_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ?� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ஏ,த� �ட� ஆயவ� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0890.2 

 பட% தா?� அர2 அ4�4 பவள,+வ� வா/ ேம4 $ேதவா.1.0890.3 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க�ணா� வ <ழி மிழைலேய $ேதவா.1.0890.4 

 சி6� ஆ� +வ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) சி@ த7� உைடயா.% $ேதவா.1.0891.1 

 ந6� ஆ?� அல� �3@% ந%பா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0891.2 

 த6கா� மைற ேவ#வி, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ/ உல�6� $ேதவா.1.0891.3 

 மி6கா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வா:% வ <ழி மிழைலேய 

$ேதவா.1.0891.4 

 ேம4 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வ <ழி மிழைலN# $ேதவா.1.0892.1 

 ஏன,+ எயி3றாைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழி 

$ேதவா.1.0892.2 

 ஞான,+ உய�கி�ற நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# ச%ப*த� $ேதவா.1.0892.3 



 வா/ைம,+ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ேலா� ந4ேலாேர 

$ேதவா.1.0892.4 

 அைடயா� 1ர% L�@% அன4வா/ விழ எ/+ $ேதவா.1.0893.1 

 மைட ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ%ப�மாகாள% ேமய $ேதவா.1.0893.2 

 விைட ஆ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெவ#ைள!பிைற 

��% $ேதவா.1.0893.3 

 சைடயா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

சாரா விைனதாேன $ேதவா.1.0893.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� மதம,த% தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0894.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ%ப� மாகாள% ேமய 

$ேதவா.1.0894.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) த�னி4 பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 

வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) $ேதவா.1.0894.3 

 ஆனா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ4ல4 அைடயாேவ $ேதவா.1.0894.4 

 திைர ஆ� 1னேலா� ெச4வமதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0895.1 

 விைர ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ%ப�மாகாள% ேமய $ேதவா.1.0895.2 

 நைர ஆ� விைட ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந%பா� 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) நாT% $ேதவா.1.0895.3 

 உைரயாதவ�க#ேம4 ஒழியா ஊனேம $ேதவா.1.0895.4 



 ெகா*+ அ� ெபாழி4-ேசாைல6 ேகால வா8வ�� $ேதவா.1.0896.1 

 ம*த% மலி அ%ப�மாகாள% ேமய $ேதவா.1.0896.2 

 க*த% கம>ெகா�ைற கம> 1�சைட ைவ,த $ேதவா.1.0896.3 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இட� 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடயாேவ $ேதவா.1.0896.4 

 அணி ஆ� மைலம?ைக ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ/ $ேதவா.1.0897.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ%ப�மாகாள% ேமய 

$ேதவா.1.0897.2 

 +ணி ஆ� உைடயினா� +ைத ெபா�கழ4 நாT% $ேதவா.1.0897.3 

 பணியாதவ� த%ேம4 பைறயா பாவேம $ேதவா.1.0897.4 

 ப�� ஆ>கட4 ந8ைச உ�� களி மா*தி $ேதவா.1.0898.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ%ப�மாகாள% ேமய 

$ேதவா.1.0898.2 

 வி�டா� 1ர% ேவவ ேம.� சிைல ஆக6 $ேதவா.1.0898.3 

 ேகா�டா�_வி.'.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �@கா 

�3றேம $ேதவா.1.0898.4 

 மிளி.% அரேவா� ெவ#ைள!பிைற 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0899.1 

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

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ%ப�மாகாள% ேமய $ேதவா.1.0899.2 



 கிள.% சைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேக� இ4 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0899.3 

 தள.% உ@ ேநா/க# சா.% தவ%தாேன $ேதவா.1.0899.4 

 ெகாைல ஆ� ம:ேவா� ேகால�சிைல ஏ*தி $ேதவா.1.0900.1 

 மைல ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ%ப�மாகாள% ேமய $ேதவா.1.0900.2 

 இைல ஆ� திA�ல!பைடயா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) நாT% $ேதவா.1.0900.3 

 நிைலயா நிைனவா�ேம4 நி4லா விைனதாேன $ேதவா.1.0900.4 

 சிைற ஆ� வா8வ�� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ�� இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0901.1 

 மைறயா� நிைற அ%ப�மாகாள% ேமய $ேதவா.1.0901.2 

 நைற ஆ� மலராD% மாG% கா�1 ஒ�ணா $ேதவா.1.0901.3 

 இைறயா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ�பேம $ேதவா.1.0901.4 

 மா� ஊ� வ�வினா� ம�ைட உண4 ெகா#வா� $ேதவா.1.0902.1 

 Fசா+ உைர6�% ெசா4 ெகா#ைக �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) அ4ல 

$ேதவா.1.0902.2 

 :வா� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அ%ப�மாகாள% ேமய $ேதவா.1.0902.3 

 ஈசா : எ�பா�க7� இ4ைல இட�தாேன $ேதவா.1.0902.4 

 ெவ.ந<� ெகாள ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவE1ர% த�D# $ேதவா.1.0903.1 

 தி.மாமைற ஞானச%ப*தன ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆ� $ேதவா.1.0903.2 

 ெப.மா� மலி அ%ப�மாகாள% ேபணி $ேதவா.1.0903.3 



 உ.கா உைர ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) உய�வா� 

அைடவாேர $ேதவா.1.0903.4 

 1ைனN% விAெகா�ைற6 கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0904.1 

 நைனN% சைடேம4 ஓ� ந�ெவ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0904.2 

 விைன இ4 அ�யா�க# விதியா4 வழிப7� $ேதவா.1.0904.3 

 கைனN% கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண,தாேன $ேதவா.1.0904.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) என 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� பிைற� 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.1.0905.1 

 அ�ணாமைல நாட�_�றி.வி.'.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) ஆW� உைற 

அ%மா� $ேதவா.1.0905.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ� 'ழ2 ஓவா மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ெந�வ <தி6 

$ேதவா.1.0905.3 

 க� ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண,தாேன $ேதவா.1.0905.4 

 பாேரா� ெதாழ வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) பணிய மதி4L�@% 

$ேதவா.1.0906.1 

 ஆரா� அழJ7� அ�யா�6� அ.# ெச/தா� $ேதவா.1.0906.2 

 ேத� ஆ� விழ2 ஓவா� ெச4வ�-திைர 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0906.3 

 கா� ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண,தாேன $ேதவா.1.0906.4 

 ெமாழி �> மைற பா� 'தி.% சைடத�ேம4 $ேதவா.1.0907.1 



 அழி �> 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஏ3ற அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) அணிஆய 

$ேதவா.1.0907.2 

 பழி �>வில� ஆய ப,த� பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0907.3 

 கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண,தாேன $ேதவா.1.0907.4 

 ஆE% ெப�E% ஆ/ அ�யா�6� அ.# 

ந4கி_வி.எ�.(ந4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0908.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) நி�றவ�6� இ�ன% சி*ைதெசய வ4லா� 

$ேதவா.1.0908.2 

 ேபணி வழிபா� பிAயா+ எ:% ெதா�ட� $ேதவா.1.0908.3 

 காE%_ெப.எ�.(கா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

நாைக6காேராண,தாேன $ேதவா.1.0908.4 

 ஏன,+ எயிேறா�% அரவ% ெம/ "�� $ேதவா.1.0909.1 

 வான,+_ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.) இள*தி?க# 

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

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0909.2 

 ஞான, +ைற வ4லா� நாT% 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0909.3 

 கான4_ெப.(கான4_ெப.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண,தாேன 

$ேதவா.1.0909.4 

 அைர ஆ� அழ4நாக% அ6ேகா� அைச,தி7� $ேதவா.1.0910.1 

 விைர ஆ� வைரமா�பி� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ அணி 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.1.0910.2 



 வைர ஆ�வன ேபால வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ?க?க# $ேதவா.1.0910.3 

 கைர ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண,தாேன $ேதவா.1.0910.4 

 வல% ெகா# 1க> ேபணி வைரயா4 உய� தி�ேதா# $ேதவா.1.0911.1 

 இல?ைக6� இைற வாட_�ைற.எ�.(வா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அட�,+ 

அ?� அ.#ெச/தா� $ேதவா.1.0911.2 

 பல% ெகா# 1க> ம�ணி4_ெப.(ம�_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ப,த� 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0911.3 

 கல%_ெப.(கல%_ெப.) ெகா# கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண,தாேன 

$ேதவா.1.0911.4 

 தி.மா4 அ� வ <ழ_�ைற.எ�.(வ <>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) திைச 

நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0912.1 

 ெப.மா� என நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� 

பிைற� ெச�னி� $ேதவா.1.0912.2 

 ெச. மா4விைட ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெச4வ�-திைர �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0912.3 

 க.மா4 கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண,தாேன $ேதவா.1.0912.4 

 ந4லா� அற%_ெப.(அற%_ெப.) ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபா4லா� 1ற%Fற $ேதவா.1.0913.1 

 அ4லா� அல� �3ற அ�யா�6� அ.#ெச/வா� $ேதவா.1.0913.2 

 ப4 ஆ� தைலமாைல அணிவா�-பணி*+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0913.3 



 க4 ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண,தாேன $ேதவா.1.0913.4 

 கைர ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராண% ேமய $ேதவா.1.0914.1 

 நைர ஆ� விைடயாைன நவிG% ச%ப*த� $ேதவா.1.0914.2 

 உைர ஆ� தமி>மாைல பா�% அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.0914.3 

 கைரயா உ. ஆகி6 கலி வா�_ெப.(வா�_ெப.) அைடவாேர $ேதவா.1.0914.4 

 :க4லா4 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) ேமய கைற ேச� க�டா : எ�@ 

$ேதவா.1.0915.1 

 எ4லாெமாழியாG% இைமேயா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0915.2 

 வி4லா4 அர�L�@% ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விழ 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0915.3 

 ந4லா� நைம ஆ#வா�-ந4ல% நகராேன $ேதவா.1.0915.4 

 த6க� ெப. ேவ#வி த�னி4 அமரைர, $ேதவா.1.0916.1 

 +6க% பல ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ட� ெபா�சைட 

தாழ $ேதவா.1.0916.2 

 ெகா6கி� இறேகா� �ளி� ெவ�பிைற ��% $ேதவா.1.0916.3 

 ந6க� நைம ஆ#வா�-ந4ல% நகராேன $ேதவா.1.0916.4 

 அ*திமதிேயா�% அரவ� சைட தாழ $ேதவா.1.0917.1 

 '*தி அன4 ஏ*தி '+கா7� எA ஆ� $ேதவா.1.0917.2 

 சி*தி,+ எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� த<ரா விைன 

த<�6�% $ேதவா.1.0917.3 



 ந*தி நைம ஆ#வா�-ந4ல% நகராேன $ேதவா.1.0917.4 

 �ளி.% மதி ��6 ெகா�ைற� சைட தாழ $ேதவா.1.0918.1 

 மிளி.% அரேவா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Q4 திக> 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.1.0918.2 

 தளி.% திக>ேமனி, ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ/ $ேதவா.1.0918.3 

 நளி.% வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந4ல% நகராேன 

$ேதவா.1.0918.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ� திக> க�ட% உைடயா� மல� ம4� $ேதவா.1.0919.1 

 பிணி வா�சைட எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப.மா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேபணி, 

$ேதவா.1.0919.2 

 +ணி2 ஆ� மல�ெகா�� ெதா�ட� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0919.3 

 நணியா� நைம ஆ#வா�-ந4ல% நகராேன $ேதவா.1.0919.4 

 :வாச% மல� ம4� மைலயா� மகேளா�% $ேதவா.1.0920.1 

 �% ��ந<@ 1ைன*தா� விAெகா�ைற $ேதவா.1.0920.2 

 ஈச� : என உ#கி எ:வா� விைனக7� $ேதவா.1.0920.3 

 நாச� நைம ஆ#வா�-ந4ல% நகராேன $ேதவா.1.0920.4 

 அ% ேகா4வைள ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) காண அன4 ஏ*தி $ேதவா.1.0921.1 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ஆ� ந@?ெகா�ைற 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �ழ� ஆக $ேதவா.1.0921.2 



 ெவ?கா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக ெவ*த< விைளயா�% $ேதவா.1.0921.3 

 ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) ேகா� நைம ஆ#வா�-ந4ல% நகராேன $ேதவா.1.0921.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ� தி.ேமனி! ெப.மா� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ம4� 

$ேதவா.1.0922.1 

 க� ஆ� Cதலினா� கயிைல க.,தினா4 $ேதவா.1.0922.2 

 எ�ணா+ எ�,தாைன இைறேய விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0922.3 

 ந�ணா� 1ர% எ/தா�-ந4ல% நகராேன $ேதவா.1.0922.4 

 நாக,+ அைணயாD% நளி� மா மலராD% $ேதவா.1.0923.1 

 ேபாக,+ இய4பினா4 ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0923.2 

 ஆக,தவேளா�% அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ.% $ேதவா.1.0923.3 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைர ஆ�,தா�-ந4ல% நகராேன $ேதவா.1.0923.4 

 �றி இ4 சமேணா� ��ட�வ� ேதர� $ேதவா.1.0924.1 

 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இ4 உைர 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� அவேம கழியாேத 

$ேதவா.1.0924.2 

 ெபாறி ெகா# அர2 ஆ�,தா�-ெபா4லாவிைன த<�6�% $ேதவா.1.0924.3 

 நைற ெகா# ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந4ல% நகராேன 

$ேதவா.1.0924.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ� மைறேயா� வா> ந4ல% நக� ேமய $ேதவா.1.0925.1 



 ெகாைல ேச� ம:வாைன ெகா�ைச 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) 

$ேதவா.1.0925.2 

 தல% ஆ� தமி> ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0925.3 

 கைலக# இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� 

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) கழிவாேர $ேதவா.1.0925.4 

 ெகா7�% பைற சீரா4 �:ம அன4 ஏ*தி $ேதவா.1.0926.1 

 ந7ட% பயி�@ ஆ�% ந4J�! ெப.மாைன $ேதவா.1.0926.2 

 '7� இ�@ இ.ேபா+% 'னியா+ 

எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

$ேதவா.1.0926.3 

 ப7ட மன,தா�க# 

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

$ேதவா.1.0926.4 

 ஏறி4 எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏ@% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆயிைழேயா�% 

$ேதவா.1.0927.1 

 ேவ@% உடDமா% விகி�த� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�ன 

$ேதவா.1.0927.2 

 நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மல�! 

ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) ந4J�! ெப.மாைன6 $ேதவா.1.0927.3 

 F@% அ�யா�க7� அைடயா �3றேம $ேதவா.1.0927.4 

 ��% இள*தி?க# �ட� ெபா�சைட தாழ $ேதவா.1.0928.1 

 ஓ� உ�கல� ஆக ஊ� ஊ� இ� பி�ைச $ேதவா.1.0928.2 



 நா�%_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெநறியாைன ந4J�! 

ெப.மாைன! $ேதவா.1.0928.3 

 பா�% அ�யா�க7� அைடயா பாவேம $ேதவா.1.0928.4 

 ந<,த ெநறியாைன ந<?கா, தவ,தாைன $ேதவா.1.0929.1 

 நா,த ெநறியாைன ந4J�! ெப.மாைன $ேதவா.1.0929.2 

 கா,த ெநறியாைன ைகF!பி, 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0929.3 

 ஏ,+% அ�யா�க7� இ4ைல இட�தாேன $ேதவா.1.0929.4 

 ஆக,+_ெப.(ஆக%_ெப.+அ,+_சாA.) உைமேக#வ� அரவ� சைட தாழ 

$ேதவா.1.0930.1 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைச,தாைன ந4J�! ெப.மாைன $ேதவா.1.0930.2 

 தாக% 1�*+ அ�மி தா#க# ெதா:% ெதா�ட� $ேதவா.1.0930.3 

 ேபாக% மன,தரா/ 1கழ, திAவாேர $ேதவா.1.0930.4 

 ெகா4G%_ெப.எ�.(ெகா4_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) களியாைன உA 

ேபா�,+ உைம அ8ச $ேதவா.1.0931.1 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெநறியாைன ந4J�! ெப.மாைன $ேதவா.1.0931.2 

 ெச4G%_ெப.எ�.(ெச4_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெநறியாைன 

ேச�*தா� இட� த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0931.3 

 ெசா4G% அ�யா�க# 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) +6கேம 

$ேதவா.1.0931.4 

 எ?க# ெப.மாைன இைமேயா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% $ேதவா.1.0932.1 



 ந?க# ெப.மாைன ந4J� பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) இ4லா $ேதவா.1.0932.2 

 த% ைக தைல6�_ெப.(தைல_ெப.+6�_ெகா.ேவ.) ஏ3றி :ஆ#: எ�@ அ�ந<ழ4 

$ேதவா.1.0932.3 

 த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மன,தா�க# 

த�மா3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.0932.4 

 காம� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வா7� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> இல?ைக6 ேகா� 

$ேதவா.1.0933.1 

 நாம% இ@,தாைன ந4J�! ெப.மாைன $ேதவா.1.0933.2 

 ஏம மன,தாரா/ இகழா+ எ:% ெதா�ட� $ேதவா.1.0933.3 

 த<பமன,தா�க# 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) த<யேவ 

$ேதவா.1.0933.4 

 வ�ண மலராD% ைவய% அள*தாD% $ேதவா.1.0934.1 

 ந�ண4 அAயாைன ந4J�! ெப.மாைன $ேதவா.1.0934.2 

 த�ணமல� �வி, தா#க# 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0934.3 

 எ�E% அ�யா�க7� இ4ைல இ�6கேண $ேதவா.1.0934.4 

 பி�ச6�ைட ந<ழ4 சமண� சா6கிய� $ேதவா.1.0935.1 

 நி�ச% அல� �3ற நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப.மாைன $ேதவா.1.0935.2 

 ந��மிட3றாைன ந4J�! ெப.மாைன $ேதவா.1.0935.3 

 எ��% அ�யா�க7� இ4ைல இட�தாேன $ேதவா.1.0935.4 



 த�ண%1ன4 காழி ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0936.1 

 ந�E% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ந4J�! ெப.மாைன 

$ேதவா.1.0936.2 

 வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 1ைன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைவக4 ஏ,+வா� 

$ேதவா.1.0936.3 

 வி�E% நிலD% ஆ/ 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கழாேர 

$ேதவா.1.0936.4 

 �� F� எAமாைல அணிவ� �ட� ேவல� $ேதவா.1.0937.1 

 ெகா�� ஊ� ம:வா# ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� விைட ஊ�வ� 

$ேதவா.1.0937.2 

 க�� ஊ� பசி காம%_ெப.(காம%_ெப.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) பிணி இ4லா� 

$ேதவா.1.0937.3 

 வ� F� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ�F� அ�கேள $ேதவா.1.0937.4 

 பாG% ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) ெந/N% தயி.% பயி�@ ஆ� $ேதவா.1.0938.1 

 ஏG% �� ந<@% எ�1% ஒளி ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.0938.2 

 ேகால% ெபாழி4-ேசாைல6 F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மட 

அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) $ேதவா.1.0938.3 

 ஆG% வ�FA4 ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0938.4 

 ��% இள*தி?க# �ட� ெபா�சைட த�ேம4 $ேதவா.1.0939.1 

 ஓ�%_ெப.எ�.(ஓ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) களியாைன உA ேபா�,+ 

உைம அ8ச $ேதவா.1.0939.2 



 ஏ� மல� ேமா*+ அ?� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� வா8வ�� $ேதவா.1.0939.3 

 பா�% வ� FA4 ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0939.4 

 +வ.% 1AைசN% +ைத*த மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

$ேதவா.1.0940.1 

 கவர எAR7� க�ய மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/தா� $ேதவா.1.0940.2 

 கவ.%_ெப.எ�.(கவ._வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அணி ெகா4ைல6 

க�ய 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ந4லா� $ேதவா.1.0940.3 

 பவ.% வ�FA4 ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0940.4 

 +ணி ஆ� உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

+�னி_வி.எ�.(+�D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அைரத�ேம4 

$ேதவா.1.0941.1 

 தணியா அழ4 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) தா8யா வைக ைவ,தா� $ேதவா.1.0941.2 

 பணி ஆ� அ�யா�க# பல.% பயி�@ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0941.3 

 அணி ஆ� வ�FA4 ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0941.4 

 தள.% ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அ�னா# 

த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க..ேவ.) உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0942.1 

 கிள.% அர2 ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கிள.% 

'�ேம4 ஓ� $ேதவா.1.0942.2 

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

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா8வ�� இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0942.3 

 ஒளி.% வ�FA4 ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0942.4 



 ெந�ய� சிறி+ ஆய நிர%பா மதி ��% $ேதவா.1.0943.1 

 '�ய� விைட ஊ�வ� ெகா�ய� ெமாழி 

ெகா#ளா�_வி.'.(ெகா#_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0943.2 

 க�ய ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) கால� ம�ய உைத 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0943.3 

 அ�ய� வ�FA4 ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0943.4 

 பிைறN% ெந�ந<.% பிAயா '�யினா� $ேதவா.1.0944.1 

 மைறN% பல பா� மயான,+ உைறவா.% $ேதவா.1.0944.2 

 பைறN% அதி� �ழG% ேபால! பலவ�� ஆ?� $ேதவா.1.0944.3 

 அைறN% வ�FA4 ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0944.4 

 ச*த% மல� ேவ/*த சைடயி� இைட வி%' $ேதவா.1.0945.1 

 க*த% மி� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) சி*+ கதி�மாைல $ேதவா.1.0945.2 

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

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ%ைம ந�@% ம.# 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.0945.3 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வ� FA4 ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0945.4 

 தி.மா4 அ� வ <ழ_�ைற.எ�.(வ <>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) திைச 

நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ஆய $ேதவா.1.0946.1 

 ெப.மா� உண�கி4லா! ெப.மா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) '� ேச� 

$ேதவா.1.0946.2 

 ெச. மா4 விைட ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெச%மா�-திைச2 இ4லா $ேதவா.1.0946.3 

 அ. மா வ�FA4 ஆ�% அ�கேள $ேதவா.1.0946.4 



 ப� ேநா�1_ெப.(ேநா�1_ெப.) அைவ ஆவ� பழி இ4 1க> ஆன $ேதவா.1.0947.1 

 க�நா# நிக> ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ�Fைர 

$ேதவா.1.0947.2 

 ப� ஆன சி*ைத ெமாழி ஆ� ச%ப*த� $ேதவா.1.0947.3 

 அ�ஞான% வ4லா� அ� ேச�வா�கேள $ேதவா.1.0947.4 

 '3@% சைட '� ேம4 'திரா இள%பிைறய� $ேதவா.1.0948.1 

 ஒ3ைற! பட அரவ% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைர6� அணி*தா� 

$ேதவா.1.0948.2 

 ெச3ற% இ4 சீராைன, தி. ஆ!ப\ராைன! $ேதவா.1.0948.3 

 ப3@%_ெப.எ�.(ப3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மன%_ெப.(மன%_ெப.) 

உைடயா� விைன ப3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.0948.4 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) கம> �ழலா# �� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) $ேதவா.1.0949.1 

 விர2% தி.ேமனி 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைள எயி3றி� 

$ேதவா.1.0949.2 

 அரவ% அணி*தாைன அணி ஆ!ப\ராைன! $ேதவா.1.0949.3 

 பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மன%_ெப.(மன%_ெப.) 

உைடயா� விைன ப3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.0949.4 

 '.�_ெப.('.�_ெப.) விA �ழலா� மன%_ெப.(மன%_ெப.) ெகா# அந?கைன 

'� $ேதவா.1.0950.1 



 ெபா8+% 'னி*+ உக*தா� ெப.மா� ெப.?கா7�� $ேதவா.1.0950.2 

 அரவ% அணி*தாைன அணி ஆ!ப\ராைன! $ேதவா.1.0950.3 

 பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மன%_ெப.(மன%_ெப.) 

உைடயா� விைன ப3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.0950.4 

 பிணிN% பிற!1 அ@!பா� ெப.மா� ெப.?கா7�4 $ேதவா.1.0951.1 

 +ணியி� உைட தாழ� �ட� ஏ*தி ஆ�வா� $ேதவா.1.0951.2 

 அணிN% 1னலாைன அணி ஆ!ப\ராைன! $ேதவா.1.0951.3 

 பணிN% மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைடயா� விைன ப3@ அ@!பாேர 

$ேதவா.1.0951.4 

 தகர% அணி அ.வி, தடமா4வைர சிைலயா $ேதவா.1.0952.1 

 நகர% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) L�@% நல%_ெப.(நல%_ெப.) ��ற 

ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) உக*தா� $ேதவா.1.0952.2 

 அகர'தலாைன அணி ஆ!ப\ராைன! $ேதவா.1.0952.3 

 பக.%_ெப.எ�.(பக�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மன%_ெப.(மன%_ெப.) 

உைடயா� விைன ப3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.0952.4 

 ஓ�%_ெப.எ�.(ஓ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திA1ர?க# உடேன 

உல*+ அவிய $ேதவா.1.0953.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆக6 கன4_ெப.(கன4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இரவி4 $ேதவா.1.0953.2 

 ஆ�% ெதாழிலாைன அணி ஆ!ப\ராைன! $ேதவா.1.0953.3 

 பா�% மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைடயா� விைன ப3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.0953.4 



 இயG% விைட ஏறி எA ெகா# ம: வ <சி $ேதவா.1.0954.1 

 கயலி� இைண6க�ணா# ஒ.பா4 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0954.2 

 இயG% இைசயாைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ!ப\ராைன! $ேதவா.1.0954.3 

 பயிG% மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைடயா� விைன ப3@ அ@!பாேர 

$ேதவா.1.0954.4 

 க.6�% மணிமிடற� கதநாக6க�ைசயினா� $ேதவா.1.0955.1 

 உ.6�% அ�யவைர ஒளிெவ�பிைற�� $ேதவா.1.0955.2 

 அர6க� திற4_ெப.(திற4_ெப.) அழி,தா� அணி ஆ!ப\ராைன! $ேதவா.1.0955.3 

 ப.(6)�% மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைடயா� விைன ப3@ அ@!பாேர 

$ேதவா.1.0955.4 

 க�ண� க�6 கமல மல� ேம4 இனி+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0956.1 

 அ�ண3� அள!1 அA+ ஆ/ நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ?� அ�யா�ேம4 $ேதவா.1.0956.2 

 எ� இ4 விைன கைளவா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ!ப\ராைன! 

$ேதவா.1.0956.3 

 ப�ணி� இைச பக�வா� விைன ப3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.0956.4 

 ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கலி?க,தா� சி@ த7� 

உைடயா�க# $ேதவா.1.0957.1 

 ெபா/ய� 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) Fற 1A*த அ�யாைர $ேதவா.1.0957.2 

 ஐய% அக3@வா� அணி ஆ!ப\ராைன! $ேதவா.1.0957.3 



 ைபய நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:வா� விைன 

ப3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.0957.4 

 அ% த�1ன4 ைவைக அணி ஆ!ப\� ேமய $ேதவா.1.0958.1 

 ச*த மல�6ெகா�ைற சைடேம4 உைடயாைன $ேதவா.1.0958.2 

 ந*தி அ� பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நல 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.0958.3 

 ச*த% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� த�மா3@ அ@!பாேர 

$ேதவா.1.0958.4 

 பைட ஆ�த. "த! பக�_ெப.(பக�_ெப.) ஆ� உA ேபா�ைவ $ேதவா.1.0959.1 

 உைடயா� உைமேயா�% உட� ஆ/ இ� க?ைக� $ேதவா.1.0959.2 

 சைடயா�-எ.6க,த%1லிR�, த� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0959.3 

 விைடயா� அ� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேமவா 

விைனதாேன $ேதவா.1.0959.4 

 இைல ஆ� த. �ல!பைட எ%ெப.மானா/ $ேதவா.1.0960.1 

 நிைலயா� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@% ந<@ ஆ/ விழ 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0960.2 

 சிைலயா�-எ.6க,த%1லிR�, திக> ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.1.0960.3 

 கைலயா� அ� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) க.தா 

விைனதாேன $ேதவா.1.0960.4 

 :வி�ேணா� ெப.மாேன விகி�தா விைட ஊ�த< $ேதவா.1.0961.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ� அலி 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பி,தா பிைற�� 

$ேதவா.1.0961.2 



 எ� ஆ� எ.6க,த%1லிR� உைறகி�ற $ேதவா.1.0961.3 

 அ�ணா : என வ4லா�6� அைடயா விைனதாேன $ேதவா.1.0961.4 

 அைர ஆ�த. நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அணிவா� அல�மாைல $ேதவா.1.0962.1 

 விைர ஆ�த. ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) உைடயா� விைட ஏறி 

$ேதவா.1.0962.2 

 வைரயா� எ.6க,த%1லிR� மகி>கி�ற $ேதவா.1.0962.3 

 திைர ஆ� சைடயாைன� ேசர தி. ஆேம $ேதவா.1.0962.4 

 வ <@ ஆ� 'ைலயாைள! பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0963.1 

 சீறா வ. கால� சின,ைத_ெப.(சிந%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) அழிவி,தா� 

$ேதவா.1.0963.2 

 ஏறா� எ.6க,த%1லிR� இைறயாைன $ேதவா.1.0963.3 

 ேவறா நிைனவாைர வி.%பா விைனதாேன $ேதவா.1.0963.4 

 ந�ெவ�தைல ஏ*தி நானாவித% பா�! $ேதவா.1.0964.1 

 1�வா� அய% ெப/ய 1லி,ேதா4 பிய3� இ7�, $ேதவா.1.0964.2 

 த�வா�-எ.6க,த%1லிR�, தைக*+ அ?ேக $ேதவா.1.0964.3 

 ெதா�வா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெதாடரா விைனதாேன $ேதவா.1.0964.4 

 : :ஆவா : என அர6க� அலற அட�,தி7� $ேதவா.1.0965.1 

 :ேதவா : என அ.# ஆ� ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ெகா�,தி7ட 

$ேதவா.1.0965.2 

 ேகாேவ எ.6க,த%1லிR� மி� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.0965.3 



 ேதேவ : என அ4ல4 த<�த4_ெதா.ெப.(த<�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) திட% ஆேம 

$ேதவா.1.0965.4 

 :மைறயா� ெந�மா4 கா�1 அAயா� ம: ஏ*தி $ேதவா.1.0966.1 

 நிைறயா மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிக> ',தி� 

ெதா,+ ஏ/ $ேதவா.1.0966.2 

 இைறயா� :எ.6க,த%1லிR� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0966.3 

 கைற ஆ� மிட3றாைன6 க.த ெக�% விைனேய $ேதவா.1.0966.4 

 1,த� அ.க�த% ெபா/க# 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) ேபா6கி $ேதவா.1.0967.1 

 �,தி தா8,+ உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாதி உைமேயா�% $ேதவா.1.0967.2 

 நி,த�-எ.6க,த%1லிR� நிக>2 ஆய $ேதவா.1.0967.3 

 அ,த� அறவ�த� அ�ேய அைடேவாேம $ேதவா.1.0967.4 

 ஏ� ஆ� எ.6க,த%1லிR� உைறவாைன $ேதவா.1.0968.1 

 சீ� ஆ� திக> காழி, தி. ஆ� ச%ப*த� $ேதவா.1.0968.2 

 ஆரா அ.*தமி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

வ4லா� $ேதவா.1.0968.3 

 பாரா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பதிவா� உைறவாேர 

$ேதவா.1.0968.4 

 அரைன உ#�வ <� பிரம� ஊ.# எ% $ேதவா.1.0969.1 

 பரைனேய மன%_ெப.(மன%_ெப.) பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உ/%மிேன $ேதவா.1.0969.2 



 காண உ#�வ <� ேவEந41ர, $ேதவா.1.0970.1 

 தாEவி� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேபணி உ/%மிேன $ேதவா.1.0970.2 

 நாத� எ�பி�கா# காத4_ெப.(காத4_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

1க4_ெப.(1க4_ெப.) $ேதவா.1.0971.1 

 ஆதிபாதேம ஓதி உ/%மிேன $ேதவா.1.0971.2 

 அ?க% மா+ ேச� ப?க% ஆயவ� $ேதவா.1.0972.1 

 ெவ?�. ம�D% எ?க# ஈசேன $ேதவா.1.0972.2 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) நிலா� சைட, ேதாணிவ�1ர,+ $ேதவா.1.0973.1 

 ஆணி ந�ெபாைன6 காEமி�கேள $ேதவா.1.0973.2 

 :பா*த# ஆ� சைட! "*தரா/ ம�D% $ேதவா.1.0974.1 

 ஏ*+ ெகா?ைகயா# ேவ*த�: எ�பேர $ேதவா.1.0974.2 

 கா8ய க�டைன சிர1ர,+# எ% $ேதவா.1.0975.1 

 அரைச நா#ெதா@% பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ/%மிேன 

$ேதவா.1.0975.2 

 நறவ% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1றவ% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பதி 

$ேதவா.1.0976.1 

 இைறவ� நாமேம மறவ4 ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.0976.2 

 ெத�றி4 அர6கைன6 ��றி4 ச�ைப ம� $ேதவா.1.0977.1 

 அ�@ ெநா8,தவா நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நிைனமிேன $ேதவா.1.0977.2 

 அயD% மாG% ஆ/ 'யG% காழியா� $ேதவா.1.0978.1 



 ெபய4ைவ எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இயG% உ#ளேம 

$ேதவா.1.0978.2 

 ேதர� அமணைர� ேச�2 இ4 ெகா�ைச ம� $ேதவா.1.0979.1 

 ேந� இ4 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ.% உ#ளேம 

$ேதவா.1.0979.2 

 ெதா: மன,தவ� க:மல,+ உைற $ேதவா.1.0980.1 

 ப:+ இ4 ச%ப*த� ெமாழிக# ப,+ேம $ேதவா.1.0980.2 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ெதளிவ <�கா# அ,த� ஆWைர! $ேதவா.1.0981.1 

 ப,தி மல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ',தி ஆ�ேம 

$ேதவா.1.0981.2 

 பிறவி அ@!ப�ீகா# அறவ�_�றி.வி.'.(அற_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) ஆWைர 

$ேதவா.1.0982.1 

 மறவா+ ஏ,+மி� +றவி ஆ�ேம $ேதவா.1.0982.2 

 +�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) +ைட!ப�ீகா# அ�ப� அணி ஆW� $ேதவா.1.0983.1 

 ந�ெபா�மல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) ஆ�ேம $ேதவா.1.0983.2 

 உ/ய4 உ@வ <�கா# ஐய� ஆWைர6 $ேதவா.1.0984.1 

 ைகயினா4-ெதாழ ைநN% விைனதாேன $ேதவா.1.0984.2 

 பி�ட%_ெப.(பி�ட%_ெப.) அ@!ப�ீகா# அ�ட� ஆWைர6 $ேதவா.1.0985.1 

 க�� மல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி��_ெப.(வி��_ெப.) விைன ேபாேம $ேதவா.1.0985.2 



 பாச% அ@!ப�ீகா# ஈச� அணி ஆW� $ேதவா.1.0986.1 

 வாசமல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநச% ஆ�ேம 

$ேதவா.1.0986.2 

 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) விைன 

த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஐய� அணி ஆW� $ேதவா.1.0987.1 

 ெச/யமல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவய% உம+ ஆேம 

$ேதவா.1.0987.2 

 அர6க� ஆ�ைமைய ெந.6கினா� ஆW� $ேதவா.1.0988.1 

 கர,தினா4-ெதாழ தி.,த% ஆ�ேம $ேதவா.1.0988.2 

 +#T% இ.வ�6�% வ#ள4 ஆWைர $ேதவா.1.0989.1 

 உ#Tமவ� த%ேம4 வி#T% விைனதாேன $ேதவா.1.0989.2 

 க�6 ெகா# சீவைர அட6கினா� ஆW� $ேதவா.1.0990.1 

 எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா>,+வா� வி�!ப� 

ேவ7ைகேய $ேதவா.1.0990.2 

 சீ� ஊ� ச%ப*த� ஆWைர� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.0991.1 

 பா� ஊ� பாடலா� ேபரா� இ�பேம $ேதவா.1.0991.2 

 வாசி த<ரேவ கா�_ெப.(கா�_ெப.) ந4�வ <� $ேதவா.1.0992.1 

 மா� இ4 மிழைலய�ீ ஏச4 இ4ைலேய $ேதவா.1.0992.2 

 இைறவ� ஆயின <� மைற ெகா# மிழைலய�ீ $ேதவா.1.0993.1 

 கைற ெகா# காசிைன 'ைறைம ந4�ேம $ேதவா.1.0993.2 

 ெச/யேமனிய�ீ ெம/ ெகா# மிழைலய�ீ $ேதவா.1.0994.1 



 ைப ெகா# அரவின <� உ/ய_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4�ேம 

$ேதவா.1.0994.2 

 ந<@ "சின <� ஏ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறின <� $ேதவா.1.0995.1 

 F@ மிழைலய�ீ ேப@% அ.Tேம $ேதவா.1.0995.2 

 காம� ேவவ ஓ� �ம6 க�ணின <� $ேதவா.1.0996.1 

 நாம மிழைலய�ீ ேசம% ந4�ேம $ேதவா.1.0996.2 

 பிணி ெகா# சைடயின <� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகா# மிடறின <� $ேதவா.1.0997.1 

 அணி ெகா# மிழைலய�ீ பணிெகா�� அ.Tேம $ேதவா.1.0997.2 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ப?கின <� +?க மிழைலய�ீ $ேதவா.1.0998.1 

 க?ைக '�யின <� ச?ைக தவி�மிேன $ேதவா.1.0998.2 

 அர6க� ெநா8தர இர6க% எ/தின <� $ேதவா.1.0999.1 

 பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மிழைலய�ீ கர6ைக தவி�மிேன $ேதவா.1.0999.2 

 அயD% மாG% ஆ/ 'யG% '�யின <� $ேதவா.1.1000.1 

 இயG% மிழைலய�ீ பயD% அ.Tேம $ேதவா.1.1000.2 

 பறிெகா# தைலயினா� அறிவ+ அறிகிலா� $ேதவா.1.1001.1 

 ெவறி ெகா# மிழைலய�ீ பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அAயேத $ேதவா.1.1001.2 

 காழி மா நக� வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) ச%ப*த� 

$ேதவா.1.1002.1 

 வ <ழிமிழைலேம4-தா:% ெமாழிகேள $ேதவா.1.1002.2 



 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மல� �வி இ�@ 

'+��ைற $ேதவா.1.1003.1 

 ந�@% ஏ,+வ <�6� எ�@% இ�பேம $ேதவா.1.1003.2 

 அ,த� '+��ைற ப,தி ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந<� 

$ேதவா.1.1004.1 

 நி,த%_ெப.(நி,த%_ெப.) ஏ,+வ <�6� உ/,த4 ெச4வேம $ேதவா.1.1004.2 

 ஐய� '+��ைற ெபா/க# ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1005.1 

 ைகக# F!1வ <� ைவய% உம+ ஆேம $ேதவா.1.1005.2 

 ஈச� '+��ைற ேநச% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந<� 

$ேதவா.1.1006.1 

 வாசமல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பாசவிைன ேபாேம 

$ேதவா.1.1006.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ� '+��ைற! பணிவா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) க�S� $ேதவா.1.1007.1 

 பிணி ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ெக7�, தணிவா� 

உலகிேல $ேதவா.1.1007.2 

 :ெமா/ ஆ� '+��றி4 ஐயா : என வ4லா� $ேதவா.1.1008.1 

 ெபா/யா� இரேவா�6� ெச/யா#_வி.'.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ#_பட�.ஒ..) 

அணியாேள $ேதவா.1.1008.2 

 விைடயா� '+��ைற இைடயா+ ஏ,+வா� $ேதவா.1.1009.1 

 பைடஆயின �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைடயா� உலகேம 

$ேதவா.1.1009.2 

 ப,+,தைலேயாைன6 க,த விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஊ�@% $ேதவா.1.1010.1 



 அ,த� '+��ைற ெமா/,+! பணிமிேன $ேதவா.1.1010.2 

 இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) அறியாத ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) '+��ைற 

$ேதவா.1.1011.1 

 உ.கி நிைனவா�க# ெப.கி_வி.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நிக>ேவாேர $ேதவா.1.1011.2 

 ேதர� அமண.% ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைக 

இ4லா� $ேதவா.1.1012.1 

 ேந� இ4 '+��ைற ந<� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ#�ேம $ேதவா.1.1012.2 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) '+��ைற 

ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) ச%ப*த� $ேதவா.1.1013.1 

 ஒ�@% உைர வ4லா� எ�@% உய�ேவாேர $ேதவா.1.1013.2 

 ந<லமாமிட3@ ஆலவாயிலா� $ேதவா.1.1014.1 

 பா4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆயினா� ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) 

ஆ#வேர $ேதவா.1.1014.2 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) ஏ:% ஆ% ஆலவாயிலா� $ேதவா.1.1015.1 

 சீலேம ெசா^� கால� வ <டேவ $ேதவா.1.1015.2 

 ஆலந<ழலா� ஆலவாயிலா� $ேதவா.1.1016.1 

 காலகாலனா� பா4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆமிேன $ேதவா.1.1016.2 

 அ*த% இ4 1க> எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ஆலவா/ $ேதவா.1.1017.1 

 ப*தி ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) சி*ைத ெச/%மிேன $ேதவா.1.1017.2 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஏ3றினா� Fட4 ஆலவா/ 

$ேதவா.1.1018.1 



 பா�ேய மன%_ெப.(மன%_ெப.) நா� வா>மிேன $ேதவா.1.1018.2 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆலவா/ ந�ணினா� தைன $ேதவா.1.1019.1 

 எ�ணிேய ெதாழ தி�ண% இ�பேம $ேதவா.1.1019.2 

 அ% ெபா�-ஆலவா/ ந%பனா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) $ேதவா.1.1020.1 

 ந%பி வா>பவ� +�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) வ <�ேம $ேதவா.1.1020.2 

 அர6கனா� வலி ெந.6க� ஆலவா/ $ேதவா.1.1021.1 

 உைர6�% உ#ள,தா�6� இர6க% உ�ைமேய_ெப.(உ�ைம_ெப.+ஏ_சாA.) 

$ேதவா.1.1021.2 

 அ.வ� ஆலவா/ ம.வினா�தைன $ேதவா.1.1022.1 

 இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) 

ஓ?�ேம $ேதவா.1.1022.2 

 :ஆர% நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ஆ% சீர� ஆலவா/, $ேதவா.1.1023.1 

 ேத� அம� ெச3ற வ <ர�: எ�பேர $ேதவா.1.1023.2 

 அ�க# ஆலவா/ ப� ெகா# ச%ப*த� $ேதவா.1.1024.1 

 '�2 இ4 இ�தமி> ெச�க# ந<6�ேம $ேதவா.1.1024.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஓ� காதின� பா� மைறயின� $ேதவா.1.1025.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ேபணி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�% ம.தேன $ேதவா.1.1025.2 

 க.தா� 1ர% எ/வ� எ.ேத இனி+ ஊ�வ� $ேதவா.1.1026.1 

 ம.ேத இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வி.+ ஆ% விைன 

த<�!ேப $ேதவா.1.1026.2 



 எ�E% அ�யா�க# அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ம.தைர $ேதவா.1.1027.1 

 ப�ணி� ெமாழி ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி�E% 

தம+ ஆேம $ேதவா.1.1027.2 

 விA ஆ� சைட ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எA ஆ� ம.தைர, $ேதவா.1.1028.1 

 தா8யா+ ஏ,+வா� ெபா8யா� உலகிேல $ேதவா.1.1028.2 

 ப*த விைட ஏ@% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ம.தைர� $ேதவா.1.1029.1 

 சி*ைத ெச/பவ� 1*தி ந4லேர $ேதவா.1.1029.2 

 கழG% சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஆ�6�% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� ம.தைர, 

$ேதவா.1.1030.1 

 ெதாழேல ேபEவா�6� உழG% விைன ேபாேம $ேதவா.1.1030.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ� சைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) மைற ஆ� 

ம.தைர $ேதவா.1.1031.1 

 நிைறயா4 நிைனபவ� �ைறயா� இ�பேம $ேதவா.1.1031.2 

 எ�,தா� 1ய%_ெப.(1ய%_ெப.) த�ைன அ�,தா� ம.தைர, $ேதவா.1.1032.1 

 ெதா�,+ ஆ�மல� �7ட_�ைற.எ�.(�7�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி�,தா� 

ேவ7ைகேய $ேதவா.1.1032.2 

 இ.வ�6� எA ஆய உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) ம.தைர! $ேதவா.1.1033.1 

 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ,+வா� ம.வி வா>வேர 

$ேதவா.1.1033.2 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� சம� ேதர� எ�@% 

ம.தைர $ேதவா.1.1034.1 

 அ�றி உைர ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) ெமாழியாேர $ேதவா.1.1034.2 



 க.+ ச%ப*த� ம.த� அ� பா� $ேதவா.1.1035.1 

 ெபா8+% தமி> ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெபா.த 

விைன ேபாேம $ேதவா.1.1035.2 

 ம�னி ஊ� இைற ெச�னியா� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) $ேதவா.1.1036.1 

 அ�னிR� அம� ம�Dேசாதிேய $ேதவா.1.1036.2 

 பழ�% ெதா�ட� வ% அழக� அ�னிR�6 $ேதவா.1.1037.1 

 �ழக� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன $ேதவா.1.1037.2 

 ந<தி ேபEவ <� ஆதி அ�னிR�� $ேதவா.1.1038.1 

 ேசாதி நாமேம ஓதி உ/%மிேன $ேதவா.1.1038.2 

 ப,த� ஆயின <� அ,த� அ�னிR�� $ேதவா.1.1039.1 

 சி,த� தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெதாழ ',த� ஆவேர $ேதவா.1.1039.2 

 நிைற2 ேவ��வ <� அறவ�_�றி.வி.'.(அற_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) அ�னிR� 

$ேதவா.1.1040.1 

 மைற உளா� கழ3� உற2_ெப.(உற2_ெப.) ெச/%மிேன $ேதவா.1.1040.2 

 இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) ேவ��வ <� :அ�ப� அ�னிR� $ேதவா.1.1041.1 

 ந�ெபா�: எ�Dமி� உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) ஆகேவ $ேதவா.1.1041.2 

 :அ*தணாள�த% த*ைத_ெப.(த*ைத_ெப.) அ�னிR� $ேதவா.1.1042.1 

 எ*ைதேய : என ப*த% ந<?�ேம $ேதவா.1.1042.2 

 ��,தைன� ெச3ற த<�,த� அ�னிR� $ேதவா.1.1043.1 

 ஆ,தமா அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன $ேதவா.1.1043.2 



 இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) நா�ய அரவ� அ�னிR� $ேதவா.1.1044.1 

 பர2வா� வி�E6� ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) ஆவேர $ேதவா.1.1044.2 

 ��ட� ேதர.6� அ�ட� அ�னிR�, $ேதவா.1.1045.1 

 ெதா�� உளா� விைன வி��_ெப.(வி��_ெப.) ேபா�ேம $ேதவா.1.1045.2 

 *தரா/! ப*த� ஆ/*த_ெப.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாடலா4 

$ேதவா.1.1046.1 

 ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) அ�னிR� 

ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன $ேதவா.1.1046.2 

 எ/யா ெவ�றி, தானவ� ஊ�L�@ எAெச/த $ேதவா.1.1047.1 

 ைம ஆ� க�ட� மா+ உைம ைவ�% தி.ேமனி� $ேதவா.1.1047.2 

 ெச/யா�_வி.'.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ..) ெவ�ந<@ அணிவா� 

திக> ெபா� பதிேபாG% $ேதவா.1.1047.3 

 ெபா/யா நாவி� அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) வா:% 1றவேம $ேதவா.1.1047.4 

 :மா+ ஒ.பாG% மா4 ஒ.பாG% மகி>கி�ற $ேதவா.1.1048.1 

 நாத�: எ�@ ஏ,+% ந%பா� ைவ�% நக�ேபாG% $ேதவா.1.1048.2 

 மாதவி ேமய வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1048.3 

 ேபா+ அல� ெச%ெபா� 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) 

ெகா�6�%_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1றவேம $ேதவா.1.1048.4 

 வ3றா நதிN% மதிN% ெபாதிN% சைடேமேல $ேதவா.1.1049.1 



 13@ ஆ� அரவி� பட% ஆட2% இ!_�7.(இ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) 1வனி6� ஓ� 

$ேதவா.1.1049.2 

 ப3@ ஆ/ :இ�மி� பலி : எ�@ அைடவா� பதிேபாG% $ேதவா.1.1049.3 

 ெபா�தாமைரயி� ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) நிலா2% 1றவேம 

$ேதவா.1.1049.4 

 +�னா�1ர'% பிரம� சிர'% +ணிெச/+ $ேதவா.1.1050.1 

 மி� ஆ� சைடேம4 அர2% மதிN% 

விைளயாட_�ைற.எ�.(விைளயா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1050.2 

 ப4-நா# :இ�மி� பலி : எ�@ அைடவா� பதிேபாG% $ேதவா.1.1050.3 

 ெபா� ஆ� 1AQ4 அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) வா:% 1றவேம $ேதவா.1.1050.4 

 :ேதவா அரேன சர� : எ�@ இைமேயா� திைசேதா@% $ேதவா.1.1051.1 

 :காவா/ : எ�@ வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கா�விட% உ�� 

$ேதவா.1.1051.2 

 பா ஆ� மைறN% பயி4ேவா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பதிேபாG% 

$ேதவா.1.1051.3 

 " ஆ� ேகால� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �லா2% 1றவேம $ேதவா.1.1051.4 

 :க3@ அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

காம� '� ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உக2 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.1052.1 

 அ3@ :அரேன நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அ� சர� : எ�D% 

அ�ேயா�6�! $ேதவா.1.1052.2 



 ப3@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆய பா�பத� ேச� பதி: எ�ப� 

$ேதவா.1.1052.3 

 ெபா*திக> மாட,+_ெப.(மாட%_ெப.+அ,+_சாA.) ஒளிக# நிலா2% 1றவேம 

$ேதவா.1.1052.4 

 :எ� திைசேயா� அ8சி� வைக கா� ேச� வைர எ�ன $ேதவா.1.1053.1 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: ேகால 

'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ேபா4 ெபா8ய கா8த�ைன! $ேதவா.1.1053.2 

 ப�� உAெச/ேதா� பாவைன 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பதி: எ�ப� 

$ேதவா.1.1053.3 

 1�டா8க,ேதா� ேபா4 மைறேயா� ேச� 1றவேம $ேதவா.1.1053.4 

 பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ�, ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) 

ேசைன!ெபௗவ,ைத, $ேதவா.1.1054.1 

 +ர6�% ெச*த<! ேபா4 அம� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ேம2% $ேதவா.1.1054.2 

 அர6க� தி�ேதா# அழிவி,தா� அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) 

கால,தி4_ெப.(கால%_ெப.+அ,+_சாA.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.1.1054.3 

 1ர6�%_ெப.எ�.(1ர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) ேச�த. L� 1றவேம $ேதவா.1.1054.4 

 :மீ, திக> அ�ட% த*தயேனா� மி� மாG% $ேதவா.1.1055.1 

 L�,திைய நா�6 காண ஒணா+ 'ய4 வி7� ஆ?� $ேதவா.1.1055.2 

 ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவளி!பா� எ/தியவ� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இட%: எ�ப� $ேதவா.1.1055.3 



 ", திக> ேசாைல, ெத�ற4 உலா2% 1றவேம $ேதவா.1.1055.4 

 ைவயக%_ெப.(ைவயக%_ெப.) ந<� த< வாN2% வி�E% 'த4 ஆனா� 

$ேதவா.1.1056.1 

 ெம/ அல ேதர� :உ�� இைல: எ�ேற நி�ேற த% $ேதவா.1.1056.2 

 ைகயினி4 உ�ேபா� காண ஒணாதா� நக� எ�ப� $ேதவா.1.1056.3 

 ெபா/ அக%_ெப.(அக%_ெப.) இ4லா! "�ர� வா:% 1றவேம $ேதவா.1.1056.4 

 ெபா� இய4 மாட! 1Aைச நிலா2% 1றவ,+ $ேதவா.1.1057.1 

 ம�னிய ஈச� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) நாT% பணிகி�ற $ேதவா.1.1057.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இய41_ெப.(இய41_ெப.) இ4லா� ச�ைபய�ேகா�-சீ�� 

ச%ப*த� $ேதவா.1.1057.3 

 இ� இைசஈ�-ஐ*+ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ேலா�க7� 

இட� ேபாேம $ேதவா.1.1057.4 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) உைடயாைன த<ய+ இலாைன நைர-ெவ# ஏ@ 

$ேதவா.1.1058.1 

 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயாைன உைம ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உைடயாைன $ேதவா.1.1058.2 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடயாத தி. 

உைடயாைன சிரா!ப#ளி6 $ேதவா.1.1058.3 

 ��@ உைடயாைன Fற எ� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) �ளி.ேம 

$ேதவா.1.1058.4 

 ைக% மக2 ஏ*தி6 க�வெனா� ஊ�6 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) பா/வா� 

$ேதவா.1.1059.1 

 ெச%'க ம*தி க.வைர ஏ@% சிரா!ப#ளி $ேதவா.1.1059.2 



 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 'க ேவழ,+_ெப.(ேவழ%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA ேபா�,த விகி�தா ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 

$ேதவா.1.1059.3 

 ைப%'க நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) மதி உட� ைவ,த4 பழி அ�ேற $ேதவா.1.1059.4 

 ம*த% 'ழவ% மழைல த+%ப வைர ந<ழ4 $ேதவா.1.1060.1 

 ெச*_ெப.அ.(ெச%_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1ன'% �ைனN% 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிரா!ப#ளி $ேதவா.1.1060.2 

 ச*த% மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) சைடேம4 உைடயா� விைட 

ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1060.3 

 எ%த% அ�க# அ�யா�6� அ4ல4 இ4ைலேய $ேதவா.1.1060.4 

 +ைற ம4� சார4_ெப.(சார4_ெப.) �ைன ம4� ந<ல,+ இைட ைவகி 

$ேதவா.1.1061.1 

 சிைற ம4� வ��% +%பிN% பா�% சிரா!ப#ளி $ேதவா.1.1061.2 

 கைற ம4� க�ட� கன4_ெப.(கன4_ெப.) எA ஆ�% கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

எ% $ேதவா.1.1061.3 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ம4� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) உைடயவ� எ?க# 

ெப.மாேன $ேதவா.1.1061.4 

 ெகாைல வைரயாத ெகா#ைகய� த?க# மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@% 

$ேதவா.1.1062.1 

 சிைல வைர ஆக� ெச3றனேரD% சிரா!ப#ளி, $ேதவா.1.1062.2 

 தைலவைர நாT% தைலவ� அ4லாைம உைர!ப�ீகா# $ேதவா.1.1062.3 

 நிலவைர ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) உ�ட+% ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) 

நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) ஆேம $ேதவா.1.1062.4 



 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) த�சார4 விA நிற_ெப.(நிற%_ெப.) 

ேவ?ைக, த�ேபா+ $ேதவா.1.1063.1 

 ெச/யெபா� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிரா!ப#ளி 

ேமய ெச4வனா� $ேதவா.1.1063.2 

 ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) ஒ�பாக% மகி>வ� ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�ப� 

தைலஓ7�4 $ேதவா.1.1063.3 

 ஐய'% ெகா#வ� ஆ� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெச/ைக அறிவாேர 

$ேதவா.1.1063.4 

 ேவ/ உய� சார4_ெப.(சார4_ெப.) க.விர4 ஊக% விைளயா�% $ேதவா.1.1064.1 

 ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) உய� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) சிரா!ப#ளி ேமய 

ெச4வனா� $ேதவா.1.1064.2 

 ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) உய� ெகா#ளி_ெப.(ெகா#ளி_ெப.) ைகவிள6� ஆக 

ெப.மானா� $ேதவா.1.1064.3 

 த< உக*+ ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) தி.6�றி!1 

ஆயி3@_வி.'.(ஆ�_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆகாேத $ேதவா.1.1064.4 

 மைல ம4� ேதாள� வலி ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மலேரா� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.1.1065.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) கல� ஆக! பலி திA*+ உ�ப� பழி 

ஓரா�_வி.'.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.1065.2 

 ெசால வல ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ெசால வல கீத% ெசா4G?கா4 

$ேதவா.1.1065.3 

 சில அலேபாG% சிரா!ப#ளி� ேசட� ெச/ைகேய $ேதவா.1.1065.4 

 அர!ப#ளியாD% அல� உைறவாD% அறியாைம6 $ேதவா.1.1066.1 



 கர!1 உ#ளி நா�6 க��லேரD% க4 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1066.2 

 சிர!ப#ளி ேமய வா�சைட� ெச4வ� மைனேதா@% $ேதவா.1.1066.3 

 இர!1 உ#ள <� உ%ைம ஏதில� க�டா4 இகழாேர $ேதவா.1.1066.4 

 :நாணா+ உைட ந<,ேதா�கT% க8சி நா#காைல $ேதவா.1.1067.1 

 ஊணா! பக4_ெப.(பக4_ெப.) உ�� ஓ+ேவா�க# உைர6�% ெசா4 

$ேதவா.1.1067.2 

 ேபணா+ உ@ சீ� ெப@+%: எ�ப�ீ எ%ெப.மானா� $ேதவா.1.1067.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆ� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) சிரா!ப#ளி 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச�மிேன $ேதவா.1.1067.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நய%_ெப.(நய%_ெப.) பா�% சிரா!ப#ளியாைன திைர 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1068.1 

 கான4_ெப.(கான4_ெப.) ச?� ஏ@% க:மல ஊA4 க2ணிய� $ேதவா.1.1068.2 

 ஞானச%ப*த�-நல% மி� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.1.1068.3 

 வான ச%ப*த,தவெரா�% ம�னி வா>வாேர $ேதவா.1.1068.4 

 வ%1 ஆ� ��ற%_ெப.(��ற%_ெப.) ந<� உய� சார4_ெப.(சார4_ெப.) வள� 

ேவ?ைக6 $ேதவா.1.1069.1 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) ஆ� ேசாைல6 ேகால வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

யா>ெச/ �3றால% $ேதவா.1.1069.2 

 அ% பா4 ெந/ேயா� ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அம�*தா� 

அல�ெகா�ைற $ேதவா.1.1069.3 

 ந%பா� ேமய ந�நக�ேபாG% நமர?கா# $ேதவா.1.1069.4 



 ெபா�க# "சி, ெதா�ட� பி� ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

1க> வி%ம $ேதவா.1.1070.1 

 ெகா�கேளா�% நா#விழ ம4� �3றால% $ேதவா.1.1070.2 

 க� ெகா# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) Fவிள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ $ேதவா.1.1070.3 

 அ�க# ேமய ந�நக� ேபாG% அ�ய�ீகா# $ேதவா.1.1070.4 

 ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ம4� ெச�பக% ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏறி $ேதவா.1.1071.1 

 ெகா4ைல '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) அ.%1 

ஈD%_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �3றால% 

$ேதவா.1.1071.2 

 வி4லி� ஒ4க '%மதி4 எ/+ விைன 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1071.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந%பா� 

ந�நக�ேபாG% நமர?கா# $ேதவா.1.1071.4 

 ப6க%_ெப.(ப6க%_ெப.) வாைழ! பா/ கனிேயா� பலவி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$ேதவா.1.1072.1 

 ெகா6கி� ேகா7�! ைப?கனி 

�?�%_ெப.எ�.(�?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �3றால% 

$ேதவா.1.1072.2 

 அ6�% பா%1% ஆைமN% "�� ஓ� அன4 ஏ*+% $ேதவா.1.1072.3 

 ந6க� ேமய ந�நக�ேபாG% நமர?கா# $ேதவா.1.1072.4 

 மைல ஆ� சார4_ெப.(சார4_ெப.) மக_உட� 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மடம*தி $ேதவா.1.1073.1 



 �ைல ஆ� வாைழ, த<%கனி மா*+% �3றால% $ேதவா.1.1073.2 

 இைல ஆ� �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகயா� எயி4 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1073.3 

 சிைலயா� ேமய ந�நக�ேபாG% சி@ ெதா�S� $ேதவா.1.1073.4 

 ைம%மா ந<ல6 க�ணிய� சார4_ெப.(சார4_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாA 

$ேதவா.1.1074.1 

 ெகா/% மா ஏன4_ெப.(ஏன4_ெப.) உ� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ஓ!1% �3றால% 

$ேதவா.1.1074.2 

 ைக%மா ேவழ,+_ெப.(ேவழ%_ெப.+அ,+_சாA.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA 

ேபா�,த கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) எ% $ேதவா.1.1074.3 

 ெப%மா� ேமய ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நக�ேபாG% ெபா8ய�ீகா# 

$ேதவா.1.1074.4 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) த��ைன 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<# 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.1.1075.1 

 ேகால ம8ைஞ_ெப.(ம8ைஞ_ெப.) ேபைடெயா� ஆ�% �3றால% 

$ேதவா.1.1075.2 

 கால� த�ைன6 காலா4 கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) எ% $ேதவா.1.1075.3 

 �லபாணி ந�நக� ேபாG% ெதா:வ <�கா# $ேதவா.1.1075.4 

 ேபா+% ெபா�D% உ*தி அ.வி 1ைட 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1076.1 



 Fத4 மாA_ெப.(மாA.) C�+ளி 

�?�%_ெப.எ�.(�?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �3றால% 

$ேதவா.1.1076.2 

 L�� இல?ைக '7�ய ேகாைன 'ைற 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1076.3 

 நாத� ேமய ந�நக� ேபாG% நமர?கா# $ேதவா.1.1076.4 

 அரவி� வாயி� '#_ெப.('#_ெப.) எயி@_ெப.(எயி@_ெப.) எ/!ப அ.%1 

ஈ�@ $ேதவா.1.1077.1 

 �ரவ%பாைவ '.�_ெப.('.�_ெப.) அம� ேசாைல6 �3றால% 

$ேதவா.1.1077.2 

 பிரமேனா� மா4 அறியாத ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) எ% $ேதவா.1.1077.3 

 பரம� ேமய ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நக�ேபாG% பணிவ <�கா# $ேதவா.1.1077.4 

 ெப.*_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) த�சார4 வா> சிைற வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 14கி $ேதவா.1.1078.1 

 �.*த% ஏறி� ெசIவழி பா�% �3றால% $ேதவா.1.1078.2 

 இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� ேத.% 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� சமE% 

எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�!ப_�ைற.எ�.(ஆ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1078.3 

 அ.*_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேமய ந�நக�ேபாG% 

அ�ய�ீகா# $ேதவா.1.1078.4 

 மாட வ <தி வ.1ன4 காழியா� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $ேதவா.1.1079.1 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) ஈ�@_வி.எ�.(ஈ_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா: 'ைன F%1%_ெப.எ�.(F%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�3றால% $ேதவா.1.1079.2 



 நாட வ4ல ந4-தமி> ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.1079.3 

 பாட4ப,+% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) பைறNேம $ேதவா.1.1079.4 

 ந<� அல� ேசாதி ெவ�பிைறேயா� நிைர ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

$ேதவா.1.1080.1 

 �டல� அ*தி� �ட� எA ஏ*தி� ��கானி4 $ேதவா.1.1080.2 

 ஆடல� அ% ெசா4 அணியிைழயாைள ஒ.பாக% $ேதவா.1.1080.3 

 பாடல� ேமய ந�நக�ேபாG% பர?��ேற $ேதவா.1.1080.4 

 அ?க% ஓ� ஆ@% அ.மைற நா��% அ.# 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1081.1 

 ெபா?� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) QG% ெபா� அணி 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ெபாலிவி,+ $ேதவா.1.1081.2 

 தி?கT% பா%1% திக>சைட 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ� ேத�ெமாழி 

$ேதவா.1.1081.3 

 ப?கின� ேமய ந�நக�ேபாG% பர?��ேற $ேதவா.1.1081.4 

 ந<� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிமி� சைட த�ேம4 

நிைர ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.1.1082.1 

 சீ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% இைறேபாG% 

ேச/+ ஆய $ேதவா.1.1082.2 

 ஓ� உட%1#ேள உைம ஒ.பாக% உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1082.3 



 பாAட% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இனி+ உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) பர?��ேற $ேதவா.1.1082.4 

 வள� "?ேகா?க% மாதவிேயா� ம4லிைக6 $ேதவா.1.1083.1 

 �ளி�"8சார4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ேசாைல! பர?��ற% 

$ேதவா.1.1083.2 

 தளி� ேபா4 ேமனி,_ெப.(ேமனி_ெப.+,_ஒ3.) ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) 

ந4லாேளா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக% $ேதவா.1.1083.3 

 நளி� "?ெகா�ைற ��ன� ேமய நக�தாேன $ேதவா.1.1083.4 

 ெபா� இய4 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெபாறி கிள� நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

1Aசைட, $ேதவா.1.1084.1 

 +�னிய ேசாதி ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈச� 

ெதா4மைற $ேதவா.1.1084.2 

 ப�னிய பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆடல� ேமய பர?��ைற $ேதவா.1.1084.3 

 உ�னிய சி*ைத உைடயவ�6� இ4ைல உ@ ேநாேய_ெப.(ேநா/_வி.+ஏ_சாA.) 

$ேதவா.1.1084.4 

 கைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாட6 க� அர�_ெப.(அர�_ெப.) L�@% 

கன4_ெப.(கன4_ெப.) L>க, $ேதவா.1.1085.1 

 ெதாைட நவி4கி�ற வி4லின� அ*தி� ��கானி4 $ேதவா.1.1085.2 

 1ைட நவி4 "த% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% ெபா. �ல! 

$ேதவா.1.1085.3 

 பைட நவி4வா�த� ந�நக�ேபாG% பர?��ேற $ேதவா.1.1085.4 

 அயி4 உைட ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) ஓ� அன4 14� ைகயி� 

அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) ஒ�றா4 $ேதவா.1.1086.1 



 எயி4 பட எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ% இைற ேமய 

இட%ேபாG% $ேதவா.1.1086.2 

 மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 14கி மா நட% ஆ�% வள� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.1.1086.3 

 பயி4 ெபைடவ�� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) அறாத பர?��ேற $ேதவா.1.1086.4 

 ைம, த� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ம�ட?க# $ேதவா.1.1087.1 

 ப,தின தி�ேதா# இ.ப+% ெச3றா� பர?��ைற� $ேதவா.1.1087.2 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஒ�றி� ெச/ 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) உ�னி� :சிவ�: எ�@ $ேதவா.1.1087.3 

 நி,தG% ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெதா4விைன ந%ேம4 

நி4லாேவ $ேதவா.1.1087.4 

 '*தி இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) ைவய% தாவிய மாG% ெமா/ ஒளி 

$ேதவா.1.1088.1 

 உ*தியி4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ?� அ.மைற ஈ*த 

உரேவாD% $ேதவா.1.1088.2 

 சி*ைதயினாG% ெதா82 அA+ ஆகி, திக>ேசாதி $ேதவா.1.1088.3 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) இய4 அ% ைக ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ�ப?க� 

பர?��ேற $ேதவா.1.1088.4 

 ��� ஆ/ '3@% திAவா� Fைற ெம/ ேபா�,+ $ேதவா.1.1089.1 

 மி�� ஆ/ மி�ட� ேபசிய_ெப.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப�� 

ெம/ அ4ல $ேதவா.1.1089.2 

 ப�� ஆ4 ந<ழ4 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈச� 

பர?��ைற, $ேதவா.1.1089.3 



 ெதா�டா4 ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெதா4விைன 

ந%ேம4 நி4லாேவ $ேதவா.1.1089.4 

 தட மலி ெபா/ைக�_ெப.(ெபா/ைக_ெப.+�_ஒ3.) ச�ைப ம� ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.1.1090.1 

 பட% மலி நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைர6� அைச,தா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

பர?��ைற, $ேதவா.1.1090.2 

 ெதாைட மலி பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+% வ4லா� த% +ய� ேபாகி 

$ேதவா.1.1090.3 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) மலி க�ட� அ.# 

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

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) மி6ேகாேர $ேதவா.1.1090.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ெபா?� அரவ% 

தா>1ன4 ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1091.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) ஆய ேப� அ.ளாள� பிAயாத 

$ேதவா.1.1091.2 

 க�ணா�ேகாயி4 ைகெதா:ேவா�க7� இட�பாவ% $ேதவா.1.1091.3 

 ந�ணா ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந4விைன ஆய 

நE�ேம $ேதவா.1.1091.4 

 க*+ அம� ச*+% கா� அகிG% த�கதி� ',+% $ேதவா.1.1092.1 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அம� 

ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) ந<� ம�ணி வள%_ெப.(வள%_ெப.) ேச� 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) ம�� $ேதவா.1.1092.2 

 ெகா*+ அல� ேசாைல6 ேகாகில%_ெப.(ேகாகில%_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ளி� வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

$ேதவா.1.1092.3 



 ெச*+ இைச பா�% சீ� திக> க�ணா�ேகாயிேல $ேதவா.1.1092.4 

 :ப4 இய4 பாணி! பாAட% ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ப�கானி4 $ேதவா.1.1093.1 

 எ4லி நட% ெச/ ஈச� எ%மா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இட%: எ�ப� 

$ேதவா.1.1093.2 

 ெகா4ைலயி� '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) ம4லிைக_ெப.(ம4லிைக_ெப.) 

ெமௗவ4 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) பி�னி $ேதவா.1.1093.3 

 க4 இய4 இ8சி ம8� அம� க�ணா�ேகாயிேல $ேதவா.1.1093.4 

 த. வள� கான%_ெப.(கான%_ெப.) த?கிய_ெப.எ�.(த?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

+?க! ெப.ேவழ% $ேதவா.1.1094.1 

 ம.வள� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அ8ச 

உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைற நா4வ�6� 

$ேதவா.1.1094.2 

 உ. வள� ஆ4 ந<ழ4 அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ?� 

உைர ெச/தா� $ேதவா.1.1094.3 

 க. வள� க�ணா� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

அைட*ேதா�_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப�.) க3ேறாேர 

$ேதவா.1.1094.4 

 ம@ மா� உ. ஆ/ ம3@ இைண இ�றி வாேனாைர� $ேதவா.1.1095.1 

 ெச@ மாவலிபா4 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) அளவி7ட $ேதவா.1.1095.2 

 �@ மா� உ.வ� த3�றியாக6 ெகா�டா�% $ேதவா.1.1095.3 

 க@ மா க�ட� ேமய+ க�ணா�ேகாயிேல $ேதவா.1.1095.4 



 வி�ணவ.6� ஆ/ ேவைலN# ந8ச% வி.!1_ெப.(வி.!1_ெப.) ஆக 

$ேதவா.1.1096.1 

 உ�ணவைன ேதவ�6� அ'+ ஈ*+_ெப.(ஈ*+_ெப.) 

எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ3.) உலகி3�% $ேதவா.1.1096.2 

 க�ணவைன க�ணா� திக> ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) கனித�ைன 

$ேதவா.1.1096.3 

 ந�ண வ4ேலா�க7� இ4ைல நம�பா4 நடைலேய $ேதவா.1.1096.4 

 :'� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கால,+ இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 'னிசாப% $ேதவா.1.1097.1 

 பி� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபய�2_ெதா.ெப.(ெபய�_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1097.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ.ளா4 க� ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) ஈ*ேதா� 

சா�1: எ�ப� $ேதவா.1.1097.3 

 க�னிய� நாT% +� அம� க�ணா� ேகாயிேல $ேதவா.1.1097.4 

 :ெப.6� எ�ணாத ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அர6க� வைர6கீழா4 

$ேதவா.1.1098.1 

 ெந.6��ணா த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ந<#கழ4 ெந8சி4 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1098.2 

 '.6��ணா+ ஓ� ெமா/ கதி� வா#_ெப.(வா#_ெப.) ேத� '� ஈ*த 

$ேதவா.1.1098.3 

 தி.6க�ணா�: எ�பா� சிவேலாக% ேச�வாேர $ேதவா.1.1098.4 



 ெச?கமல! ேபாதி4-திக> ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) தி.மாG% 

$ேதவா.1.1099.1 

 அ?� அமல6 க� ேநா6க_�ைற.எ�.(ேநா6�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ.%_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) வ�ண,+ அழ4 ஆனா� $ேதவா.1.1099.2 

 த?� அமல6 க�ணா� திக>ேகாயி4 தம+ 

உ#ள,+_ெப.(உ#ள%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.1.1099.3 

 அ?� அமல,ேதா� ஏ,திட அ�ட,+ அம�வாேர $ேதவா.1.1099.4 

 தா@ இ� ெப�ைண, த7� உைடயா.% தா% 

உ�E%_ெப.எ�.(உ�E_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1100.1 

 ேசா@ உைடயா� ெசா4-ேதற�மி� ெவ�Q4 ேச� மா�ப� $ேதவா.1.1100.2 

 ஏ@ உைடய� பர� எ�1 அணிவா� ந<# சைட ேம4 ஓ� $ேதவா.1.1100.3 

 ஆ@ உைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேச�வ+ க�ணா� ேகாயிேல 

$ேதவா.1.1100.4 

 காம. க�ணா�ேகாயி4 உளாைன கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1101.1 

 " ம. ேசாைல! ெபா� இய4 மாட! 1கலி6 ேகா� $ேதவா.1.1101.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம. ெதா�ைம,த�ைம உ# ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.1101.3 

 பா ம. பாட4ப,+% வ4லா� ேம4 பழி ேபாேம $ேதவா.1.1101.4 

 :உர2 ஆ� கைலயி� கவிைத! 1லவ�6� ஒ.நாT% $ேதவா.1.1102.1 

 கரவா வ�ைக6 க3றவ� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கலி6 காழி $ேதவா.1.1102.2 

 அர2 ஆ� அைரயா அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1102.3 



 சரவா : எ�பா� த,+வஞான, தைலயாேர $ேதவா.1.1102.4 

 :ெமா/ ேச� வ��_ெப.(வ��_ெப.) உ� '%மத% நா4வா/ 'ர� ேவழ6 

$ேதவா.1.1103.1 

 ைக ேபா4 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) கா/�ைல 

ஈD%_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கலி6 காழி 

$ேதவா.1.1103.2 

 ைம ேச� க�ட,+ எ�ேதா# '6க� மைறேயாேன $ேதவா.1.1103.3 

 ஐயா : எ�பா�6� அ4ல4க# ஆன அைடயாேவ $ேதவா.1.1103.4 

 :இளக6 கமல,+ ஈ� க# 

இய?�%_ெப.எ�.(இய?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கழி 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1104.1 

 களக! 1Aைச6 கவி� ஆ� சா.% கலி6 காழி $ேதவா.1.1104.2 

 அளக, தி. ந�Cதலி ப?கா அரேன : எ�@ $ேதவா.1.1104.3 

 உளக! பா�% அ�யா�6� உ@ ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) அைடயாேவ 

$ேதவா.1.1104.4 

 :எ� ஆ� ',த%_ெப.(',த%_ெப.) ஈ�@ மரகத% ேபா4 கா/,+ 

$ேதவா.1.1105.1 

 க� ஆ� க'� பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) ப:6�% கலி6 காழி $ேதவா.1.1105.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஓ� பாகா பி,தா பிராேன : எ�பா�6� $ேதவா.1.1105.3 

 ந�ணா விைனக# நா#ெதா@% இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) நE�ேம 

$ேதவா.1.1105.4 

 :மைழ ஆ� சார4_ெப.(சார4_ெப.) ெச%1ன4 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� அ� வ.ட $ேதவா.1.1106.1 



 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ஆ� க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) க�வள� ேசாைல6 கலி6 

காழி $ேதவா.1.1106.2 

 உைழ ஆ� கரவா உைமயா# கணவா ஒளி�ச?க6 $ேதவா.1.1106.3 

 �ைழயா : எ�@ Fற வ4லா�க# �ணேவாேர $ேதவா.1.1106.4 

 :�றி ஆ� திைரக# வைரக# நி�@% ேகா7டா@ $ேதவா.1.1107.1 

 கறி ஆ� கழி ச%1 இரச% 

ெகா�6�%_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கலி6 காழி $ேதவா.1.1107.2 

 ெவறி ஆ� ெகா�ைற� சைடயா விைடயா : எ�பாைர $ேதவா.1.1107.3 

 அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) விைனக# அ.ேநா/ 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) அைடயாேவ $ேதவா.1.1107.4 

 :உல% ெகா# ச?க,+ ஆ� கலி ஓத,+ உைதN�� $ேதவா.1.1108.1 

 கல?க# வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா� 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) ஏ@% கலி6 காழி $ேதவா.1.1108.2 

 இல?ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) த�ைன இட� க�� அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1108.3 

 சல% ெகா# ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ம�னா : எ�ன தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

ஆேம $ேதவா.1.1108.4 

 :ஆவி6 கமல,+ அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) 

இய?�%_ெப.எ�.(இய?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கழி 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1109.1 

 காவி6 க�ணா� ம?கல% ஓவா6 கலி6 காழி $ேதவா.1.1109.2 

 வி4-ேதா�@% 1,ேதெளா� மாலவ� தாD% $ேதவா.1.1109.3 



 ேமவி! பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அரேச : எ�ன 

விைன ேபாேம $ேதவா.1.1109.4 

 :மைல ஆ� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந<� உய� இ8சி ம8� ஆ.% 

$ேதவா.1.1110.1 

 கைல ஆ� மதிய% ேச�த.% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கலி6 காழி, 

$ேதவா.1.1110.2 

 தைலவா சமண� சா6கிய�6� எ�@% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�ணா 

$ேதவா.1.1110.3 

 நிைலயா/ : எ�ன ெதா4விைன ஆய நி4லாேவ $ேதவா.1.1110.4 

 வ� ெகா# வாவி� ெச?க: ந<A4 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ஆ�6 

$ேதவா.1.1111.1 

 க� ெகா# ெத�ற4 '�றிலி4 ைவ�% கலி6 காழி $ேதவா.1.1111.2 

 அ�க# த%ைம அ*த% இ4 ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.1111.3 

 ப� ெகா# பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லவ� த%ேம4 பழி ேபாேம $ேதவா.1.1111.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உைடயா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) காதி4-�ய �ைழ 

தாழ $ேதவா.1.1112.1 

 ஏ� உைடயா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கல� ஆக 

இர*+_வி.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�E%_ெப.எ�.(உ�E_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1112.2 

 நா� உைடயா� ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஏம%_ெப.(ஏம%_ெப.) நட% ஆ�% 

$ேதவா.1.1112.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைடயா� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) க:6��ேற $ேதவா.1.1112.4 



 ேகண வ4லா� ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) �ற# ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $ேதவா.1.1113.1 

 "ண வ4லா� 1Aசைடேம4 ஒ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.1.1113.2 

 ேபண வ4லா� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) மக#_ெப.(மக#_ெப.) த�ைன ஒ.பாக% 

$ேதவா.1.1113.3 

 காண வ4லா� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

க:6��ேற $ேதவா.1.1113.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அக,+ ஆ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�ட திக> ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

$ேதவா.1.1114.1 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) நக தா�_ெப.(தா�_ெப.) த�மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தைலேம4 ஓ� $ேதவா.1.1114.2 

 வானக,தா� ைவயக,தா�க# 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% $ேதவா.1.1114.3 

 கானக,தா� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

க:6��ேற $ேதவா.1.1114.4 

 +ைணய4 ெச/தா� �ய வ��_ெப.(வ��_ெப.) யா> ெச/ �ட�6 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.1.1115.1 

 பிைணய4_ெப.(பிைணய4_ெப.) ெச/தா� ெப�ணி� ந4லாைள ஒ.பாக% 

$ேதவா.1.1115.2 

 இைணய4 ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இல?� எயி4 L�@% எAN�ண6 $ேதவா.1.1115.3 

 கைணய4 ெச/தா� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

க:6��ேற $ேதவா.1.1115.4 



 ைப உைடய பா%ெபா�_ெப.(பா%1_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ந<@ பயி4கி�ற 

$ேதவா.1.1116.1 

 ெம/ உைடயா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விAெகா�ைற $ேதவா.1.1116.2 

 ைம உைடய மா மிட3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) மறி 

ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1116.3 

 ைக உைடயா� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

க:6��ேற $ேதவா.1.1116.4 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) விAசைடேம4 ஓ� 

விAெகா�ைற $ேதவா.1.1117.1 

 ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� �ைரகழ4 ஏ,+% 

சி@ ெதா�ட� $ேதவா.1.1117.2 

 உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) உ#கி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ?ேக உட� ஆ�% 

$ேதவா.1.1117.3 

 க#ள% வ4லா� காத4ெச/ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) க:6��ேற 

$ேதவா.1.1117.4 

 ஆத4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) ெச/தா� அர6க�த% ேகாைன அ. 

வைரயி� $ேதவா.1.1118.1 

 ேநாத4 ெச/தா� ெநா�வைரயி� க� விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1118.2 

 ேப�த4 ெச/தா� ெப�மக# த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க..ேவ.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.1.1118.3 

 காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/தா� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) க:6��ேற $ேதவா.1.1118.4 



 இட*த ெப%மா� ஏன% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆN% அன% ஆN% 

$ேதவா.1.1119.1 

 ெதாட�*த_ெப.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வைரயா�த% $ேதவா.1.1119.2 

 மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) ெப%மா� வா�கழ4 ஓ�சி6 காலைன6 

$ேதவா.1.1119.3 

 கட*த_ெப.எ�.(கட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� 

காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) க:6��ேற 

$ேதவா.1.1119.4 

 ேதய_�ைற.எ�.(ேத/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) திA1ர% க?ைக 

சைடேமேல $ேதவா.1.1120.1 

 பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.1120.2 

 சாய நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) வ� சம� ��ட� 

சா6கீய� $ேதவா.1.1120.3 

 காய_�ைற.எ�.(கா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) காத4_ெப.(காத4_ெப.) 

ெச/ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) க:6��ேற $ேதவா.1.1120.4 

 க� Cதலா� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

க:6��ைற $ேதவா.1.1121.1 

 ந�ணிய சீ� ஞானச%ப*த� தமி>மாைல $ேதவா.1.1121.2 



 ப� இய4பா4 பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.1.1121.3 

 1�ணியரா/ வி�ணவேரா�% 1�வாேர $ேதவா.1.1121.4 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அர2 அைச,தா� 

அ.மாமைறதா� விA,தா� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.1.1122.1 

 ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச8சைடயா� ��கா� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� $ேதவா.1.1122.2 

 ஏ� அவி> மாமைலயா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�யா� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1122.3 

 ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% இைற ஊ� 1கலி!பதி 

ஆேம $ேதவா.1.1122.4 

 ஏல% மலி �ழலா� இைச பா� எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ.ளா4 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1123.1 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மலி �ைனயி4 �ைட*+ ஆ�, +தி 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1123.2 

 ஆைல மலி 1ைக ேபா/ அ�ட� வான,ைத-

ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) L� 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.1.1123.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கலி!பதி ஆேம 

$ேதவா.1.1123.4 

 ஆ@ அணி ெச8சைடயா� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 1ர% L�@% அ�@ 

ேவவ $ேதவா.1.1124.1 



 ந<@ அணி ஆக ைவ,த நிமி� 1�சைட எ% இைறவ� $ேதவா.1.1124.2 

 பா@ அணி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பகேல :பலி: எ�@ 

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

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1124.3 

 ேவ@ அணி ேகால,தினா� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கலி அேத 

$ேதவா.1.1124.4 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) சைடேம4 

கர*தா� விரவா� 1ர?க# L�@% $ேதவா.1.1125.1 

 ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எA ம�,தா� �ைற2 இ�றி 

உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1125.2 

 அ#ள4_ெப.(அ#ள4_ெப.) விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆ� விைர, தாமைரேம4 அ�ன! $ேதவா.1.1125.3 

 1#_ெப.(1#_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) ைவகி எ:% 1கலி!பதிதாேன 

$ேதவா.1.1125.4 

 ��% மதி� சைடேம4 �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) ஆ� மல�6ெகா�ைற +�ற 

ந7ட% $ேதவா.1.1126.1 

 ஆ�% அமர�பிரா� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� உைமேயா�% உட� 

$ேதவா.1.1126.2 

 ேவ�பட நட*த_ெப.எ�.(நட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விகி�த� 

�ண%_ெப.(�ண%_ெப.) பரவி, ெதா�ட� $ேதவா.1.1126.3 

 பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இனி+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கலி!பதி ஆேம 

$ேதவா.1.1126.4 



 ைம*+ அணி ேசாைலயி� வா/ ம+! பா/ வா8 வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இன?க# வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1127.1 

 ந*+ இைச பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% பயி4கி�ற ந%ப� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1127.2 

 அ*தி ெச/ ம*திர,தா4 அ�யா�க# 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1127.3 

 1*தி ெச/ நா4மைறேயா� 1கலி!பதிதாேன $ேதவா.1.1127.4 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ�F@ உக*த ம:வாள� வா�சைடேம4-தி?க# 

$ேதவா.1.1128.1 

 க?ைகதைன6 கர*த கைற6க�ட� 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.1128.2 

 ெச?கய4 வா� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கலிதைன� 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த% $ேதவா.1.1128.3 

 அ% ைகயினா4-ெதா:வா� அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) அறியாேர $ேதவா.1.1128.4 

 வி4 இய4 C� இைடயா# உைமயா# வி.!ப� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ந�E% $ேதவா.1.1129.1 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�@ 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ..) 

நலிN%_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விற4_ெப.(விற4_ெப.) 

அர6க� $ேதவா.1.1129.2 



 ப4ெலா� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா8ய விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பாடGேம ைக 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) $ேதவா.1.1129.3 

 ஒ4ைல அ.# 1A*தா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கலி அேத 

$ேதவா.1.1129.4 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) அல� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம4 அயD% தி.மாG% 

ேத�_வி.எ�.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1130.1 

 ஓதிN% கா�1 அAய உைமேகா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1130.2 

 மாதவி வா�_ெப.(வா�_ெப.) வ�ள% 

மல�*+_வி.எ�.(மல�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ?�% விைர ேதாய 

வா/*த $ேதவா.1.1130.3 

 ேபா+ அல� ேசாைலக# �> 1கலி!பதிதாேன $ேதவா.1.1130.4 

 ெவ* +வ� ேமனியினா� விA ேகாவண% ந<,தா� ெசா4G% $ேதவா.1.1131.1 

 அ*தர ஞான% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) அைவ ஓ� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

எ�ேன4 $ேதவா.1.1131.2 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி.% 1ர% 

L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,தா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வா/*த 

$ேதவா.1.1131.3 

 1*தியினா� பயிG% 1கலி!பதிதாேன $ேதவா.1.1131.4 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஓ� கீத% உண�வாண� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மி� வாச! $ேதவா.1.1132.1 



 ேபாதைன! ேபா4 மைறேயா� பயிG% 1கலித�D# $ேதவா.1.1132.2 

 நாதைன ஞான% மி� ச%ப*த� தமி>மாைல நாவி4 $ேதவா.1.1132.3 

 ஓத வ4லா� உலகி4 உ@ ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) கைளவாேர $ேதவா.1.1132.4 

 பாடல� நா4மைறய� ப� ப7ட ேகால,த� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

$ேதவா.1.1133.1 

 Fடல� LஎயிG% எAN�ண F� எA 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ4லி $ேதவா.1.1133.3 

 ஆடல� ஆதிைரய�-ஆW� அம�*தாேன $ேதவா.1.1133.4 

 ேசாைலயி4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன?க# �.%ேபா� இைச 'ரல 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1134.1 

 ஆைலயி� ெவ%1ைக ேபா/ 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ேதாN% ஆWA4 

$ேதவா.1.1134.2 

 பாெலா� ெந/ தயி.% பயி�@ ஆ�% பரேம7� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

$ேதவா.1.1134.3 

 காைலN% மாைலN% ேபா/ பணித4 க.மேம $ேதவா.1.1134.4 

 உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ஓ� இ�ைசயினா4 உக*+ ஏ,தி, ெதா:மி� 

ெதா�S� ெம/ேய $ேதவா.1.1135.1 

 க#ள% ஒழி*தி�மி� கரவா+ இ. ெபா:+% $ேதவா.1.1135.2 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) ஓ� வா� சைட ேம4 கர*தி7ட 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ3றா� ேமய $ேதவா.1.1135.3 

 அ#ள4_ெப.(அ#ள4_ெப.) அக� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஆW� அைடேவாேம 

$ேதவா.1.1135.4 



 ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ@ 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம:வா# பைடயா� மணிமிட3றா� அைரயி� 

$ேதவா.1.1136.1 

 ஐ*தைல ஆ� அரவ% அைச,தா� அணி ஆW�! $ேதவா.1.1136.2 

 ைப*தளி�6 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ%தா�! பரம� அ� பரவ 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) $ேதவா.1.1136.3 

 ைந*+ அ@% வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% 

நா#ெதா@% ந4லனேவ $ேதவா.1.1136.4 

 வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) பிற!1 எளி+ ஆ% அதைன வின2திேர4 

ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) $ேதவா.1.1137.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஏ*தி6 

ைக வ <சி $ேதவா.1.1137.2 

 ஆ�% அவி�சைடயா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ேமய 

ஆWைர� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1137.3 

 பா�த4 ைகெதா:த4 பணித4 க.மேம $ேதவா.1.1137.4 

 க?ைக ஓ� வா�சைடேம4 கர*தா� கிளிமழைல6 ேக� இ4 $ேதவா.1.1138.1 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ� F@ உைடயா� மைறயா� ம: ஏ*+% 

$ேதவா.1.1138.2 

 அ% ைகயினா� அ�ேய பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ேமய ஆW� $ேதவா.1.1138.3 

 த% ைகயினா4-ெதா:வா� த�மா3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.1138.4 

 ந<@ அணி ேமனியனா/ நிர%பா மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1139.1 



 ஆ@ அணி வா�சைடயா� ஆW� இனி+ அம�*தா� $ேதவா.1.1139.2 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) அணி மா மல�ேம4 பிரம� சிர% அA*த ெச?க� 

$ேதவா.1.1139.3 

 ஏ@ அணி ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ெகா�யா� அவ�-எ%ெப.மாேன 

$ேதவா.1.1139.4 

 வ4லிய*ேதா4 உைடயா� வள� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) க�ணியினா� 

வா/,த $ேதவா.1.1140.1 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இய4 நா�'க,ேதா� 

தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) நற2 ஏ3றா� $ேதவா.1.1140.2 

 அ4லி_ெப.(அ4லி_ெப.) அ% ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) த�ைன 

ஆக,+_ெப.(ஆக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ளி ஆW�! 

$ேதவா.1.1140.3 

 14லிய 1�ணியைன, ெதா:வா.% 1�ணியேர $ேதவா.1.1140.4 

 ெச*+வ� ஆைடயினா� உைட வி7� 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வா� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1141.1 

 இ*திரஞால% ஒழி*+ இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உற ேவ��திேர4 $ேதவா.1.1141.2 

 அ*தர L எயிG% அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) எAR7� ஆW�, $ேதவா.1.1141.3 

 த% திரமா உைடயா� அவ�-எ% தைலைமயேன $ேதவா.1.1141.4 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 1கலி, தமி> ஞானச%ப*த� 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.1142.1 

 அ4லிமல�6 கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஆW� அம�*தாைன $ேதவா.1.1142.2 

 வ4ல+ ஓ� இ�ைசயினா4 வழிபா� இைவப,+% வா/6க� $ேதவா.1.1142.3 



 ெசா4Gத4_ெதா.ெப.(ெசா4G_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) ேக7ட4 வ4லா� 

+�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) +ைட!பாேர $ேதவா.1.1142.4 

 மா@ இ4 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) அைவ மாய ஓ� 

ெவ?கைணயா4 அ�@ $ேதவா.1.1143.1 

 ந<@ எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ?க# நிமல� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 $ேதவா.1.1143.2 

 ேதற4 இ.%_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) ெபாழிG% திக> ெச?கய4 பா/ வயG% 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1143.3 

 ஊற4 அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� ஒலி ஆ� 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) உ#�+ேம $ேதவா.1.1143.4 

 ம,தமத6கா8ைய மைலயா�மக# அ8ச அ�@ ைகயா4 $ேதவா.1.1144.1 

 ெம,த உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ?க# விமல� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1144.2 

 ெதா,+ அல.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒளி� ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) 

நாT% நயன% $ேதவா.1.1144.3 

 ஒ,+ அல.% கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) தி. ஊறைல உ#�+ேம $ேதவா.1.1144.4 

 ஏன ம.!பிெனா�% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆைமN% 

"�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அழகா� ந�@% $ேதவா.1.1145.1 

 கா� அம� மா�மறி6 ைக6 கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.1145.2 



 வான மதி தட2% வள� ேசாைலக# 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

ந%ைம_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.1.1145.3 

 ஊன% அ@,த_ெப.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா�-தி. ஊறைல 

உ#�+ேம $ேதவா.1.1145.4 

 ெந/ அணி Lஇைலேவ4 நிைற ெவ�ம:2% அனG% அ�@ $ேதவா.1.1146.1 

 ைக அணி ெகா#ைகயினா� கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

வினவி4 $ேதவா.1.1146.2 

 ைம அணி க� மடவா�பல� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைற8ச ம�னி ந%ைம_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.1.1146.3 

 உ/N% வைக 1A*தா�-தி. ஊறைல உ#�+ேம $ேதவா.1.1146.4 

 எ�திைசேயா� மகிழ_�ைற.எ�.(மகி>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மாைலN% ேபானக'% ப�� $ேதவா.1.1147.1 

 க�� ெதாழ அளி,தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) தா:% 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 $ேதவா.1.1147.2 

 ெகா�ட4க# த?� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �ளி�ெபா/ைகக# 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந8ைச $ேதவா.1.1147.3 

 உ�ட பிரா� அம.% தி. ஊறைல உ#�+ேம $ேதவா.1.1147.4 

 க@,த மன,திெனா�% க�?கால� 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ/+தG% 

கல?கி_வி.எ�.(கல?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1148.1 

 ம@6� உ@% மாணி6� அ.ள மகி>*தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 

$ேதவா.1.1148.2 

 ெச@,+ எ: வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� சிர% ேதாT% ெம/N% ெநா8ய 

அ�@ $ேதவா.1.1148.3 



 ஒ@,+ அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா�-தி. 

ஊறைல உ#�+ேம $ேதவா.1.1148.4 

 ந<A� மிைச, +யி�ேறா� நிைற நா�'கD% 

அறியா+_வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�@ $ேதவா.1.1149.1 

 ேத.% வைக நிமி�*தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) 

ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

வினவி4 $ேதவா.1.1149.2 

 பாA� மிைச அ�யா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8ச 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) 

$ேதவா.1.1149.3 

 ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அர2 அைச,தா�-தி. 

ஊறைல உ#�+ேம $ேதவா.1.1149.4 

 ெபா� இய4 சீவர,தா� 1ளி, த7ைடய� ேமா7� அமண���ட� $ேதவா.1.1150.1 

 எ�D% இவ�6� அ.ளா ஈச� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 $ேதவா.1.1150.2 

 ெத�ெனன வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன?க# ெசறி ஆ� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� த�ைன $ேதவா.1.1150.3 

 உ�ன விைன ெக�!பா�-தி. ஊறைல உ#�+ேம $ேதவா.1.1150.4 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) இ.%_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) 1றவி4 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட6 ெகா�ைசய�ம� ெம�ச $ேதவா.1.1151.1 

 ஓ�1ன4 சைடேம4 கர*தா� தி. ஊற4 $ேதவா.1.1151.2 

 நாட4 அ.%1கழா� மி� ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.1.1151.3 



 பாட4க# ப,+% வ4லா� பரேலாக,+ இ.!பாேர $ேதவா.1.1151.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<@ அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விAQ4 திக> 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.1152.1 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அண2% விரலா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ளி $ேதவா.1.1152.2 

 ெகா*+ அண2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> ெகா�மாட� ெச?��V� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1152.3 

 அ*தணைன, ெதா:வா� அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) அ@!பாேர $ேதவா.1.1152.4 

 அைல மலி த�1னேலா� அரவ% சைட6� 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) 

$ேதவா.1.1153.1 

 மைலமக# F@ உைடயா� மைல ஆ� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைழ6 

$ேதவா.1.1153.2 

 �ைல மலி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட� ெச?��V� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1153.3 

 தைலமகைன, ெதா:வா� த�மா3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.1153.4 

 பா4 அன ந<@ 1ைன தி.மா�பி4 ப4வைள6ைக ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.1.1154.1 

 ஏலமல�6 �ழலா# ஒ.பாக% 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ளி $ேதவா.1.1154.2 

 ேகால மல�!ெபாழி4 �> ெகா�மாட� ெச?��V� 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1154.3 



 ந<லந4 மாமிட3றா� கழல ஏ,த4 ந<திேய $ேதவா.1.1154.4 

 வா� உ@ ெகா?ைக ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மடவா# திக> 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ந�E% $ேதவா.1.1155.1 

 கா� உ@ ெகா�ைறெயா�% கதநாக% "�� அ.ளி $ேதவா.1.1155.2 

 சீ� உ@% அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) வா> ெகா�மாட� ெச?��V� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1155.3 

 ந<� உ@ ெச8சைடயா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த4 ந<திேய $ேதவா.1.1155.4 

 ெபா� திக> ஆைமெயா� 1AQ4 திக> மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.1156.1 

 ப�றியி� ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பைண,ேதாளி ஓ�பாக% 

ஆக $ேதவா.1.1156.2 

 ��@ அன மாளிைக �> ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட� ெச?��V� வானி4 

$ேதவா.1.1156.3 

 மி�திக> ெச8சைடயா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த4 ெம/!ெபா.ேள 

$ேதவா.1.1156.4 

 ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Lஇைல 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ைகய� 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.1.1157.1 

 தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க?ைகெயா� மதிய% 

சைட6� அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1157.2 

 ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) அண2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> ெகா�மாட� 

ெச?��V� வா/*த $ேதவா.1.1157.3 

 பா?கன தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெதா:வா� விைன ஆய ப3@ அ@ேம 

$ேதவா.1.1157.4 



 ந<� அல�ெகா�ைறெயா� நிமி�1� சைட தாழ ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) 

$ேதவா.1.1158.1 

 வாட4 உைட தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

ெகா#T%_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வா>6ைகயனா/ 

$ேதவா.1.1158.2 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) வள%_ெப.(வள%_ெப.) 1றவி4 ெகா�மாட� 

ெச?��V� நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1158.3 

 ேசடன தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெதா:வா� விைன ஆய ேதNேம $ேதவா.1.1158.4 

 ம,த ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாமல.% மதிN% வள� 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) உட� +�@ $ேதவா.1.1159.1 

 ெதா,+ அல� ெச8சைடேம4-+ைதய உட� 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1159.2 

 ெகா,+ அல� த�ெபாழி4 �> ெகா�மாட� ெச?��V� ேமய $ேதவா.1.1159.3 

 த,+வைன, ெதா:வா� த�மா3@ அ@!பாேர $ேதவா.1.1159.4 

 ெச%ெபானி� ேமனிய� ஆ% பிரம� தி.மாG% ேதட 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1160.1 

 அ% பவள,திர# ேபா4 ஒளி ஆய ஆதிபிரா� $ேதவா.1.1160.2 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) அண2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட�ெச?��V� ேமய $ேதவா.1.1160.3 

 ந%பன தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெதா:வா� விைன ஆய நாசேம $ேதவா.1.1160.4 

 ேபாதிய� பி��ய� எ�@ இவ�க# 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) F@% ெபா/*Q4 

$ேதவா.1.1161.1 

 ஓதிய க7�ைர ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வ <� 

வா86�யி4க# $ேதவா.1.1161.2 



 ேகாதிய த�ெபாழி4 �> ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட� ெச?��V� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1161.3 

 ேவதியைன, ெதாழ C%_திA.(C%_'�.ஒ..) விைன ஆன வ <�ேம 

$ேதவா.1.1161.4 

 அைல மலி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

1கலிநக� ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.1162.1 

 தைலமக� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.1.1162.2 

 ெகாைல மலி Lஇைலயா� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட�ெச?��V� ஏ,+% 

$ேதவா.1.1162.3 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலி பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா� விைன ஆன நாசேம 

$ேதவா.1.1162.4 

 மி� இய4 ெச8சைடேம4 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மதி ம,தெமா� 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.1163.1 

 ெபா� இய4 ெகா�ைறயினா� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெபா31 அம.% $ேதவா.1.1163.2 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) அன நைடயா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+ 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ளி நாT% 

$ேதவா.1.1163.3 

 ப�னிய பாடலினா� உைற ேகாயி4-பாதாேள $ேதவா.1.1163.4 

 ந<� அல� ெகா�ைறெயா�_ெப.(ெகா�ைற_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) நிர%பா மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவ#ைள, $ேதவா.1.1164.1 



 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அம� காதி4 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) �ைழயா� �� 

ந<3றா� $ேதவா.1.1164.2 

 ஆ� அரவ% ெப.க அன4 ஏ*தி6 ைக வ <சி ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) 

$ேதவா.1.1164.3 

 பாடலினா4 இனியா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) பாதாேள 

$ேதவா.1.1164.4 

 நாக'% வா�மதிN% நல%_ெப.(நல%_ெப.) ம4� ெச8சைடயா� சாம% 

$ேதவா.1.1165.1 

 ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

வி4வைரயா4 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,+ உக*தா� $ேதவா.1.1165.2 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாமயி4 ேபா4 வள� சாய4-

ெமாழிைய6 Fட! $ேதவா.1.1165.3 

 பாக'% ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தா� உைற 

ேகாயி4-பாதாேள $ேதவா.1.1165.4 

 அ?க'% நா4மைறN% அ.#ெச/+ அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ�*த அ% ெசா4 

$ேதவா.1.1166.1 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ� F@ உைடயா� மைறேயா� உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1166.2 

 ெச?கய4 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெச@வி4-திக>கி�ற 

ேசாதி! $ேதவா.1.1166.3 

 ப?கய% நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல.% 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாதாேள $ேதவா.1.1166.4 



 ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) பல2% நிலவ! ெப.?கா� அர?� ஆக உ�னி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1167.1 

 த<ெயா� மா�மறிN% ம:2% திக>வி,+ $ேதவா.1.1167.2 

 ேத/பிைறN% அர2% ெபாலி ெகா�ைற� சைடத� ேம4 ேசர $ேதவா.1.1167.3 

 பா/ 1னG% உைடயா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) பாதாேள 

$ேதவா.1.1167.4 

 க� அம� ெந3றியினா� கம> ெகா�ைற� சைடத�ேம4 ந�@% 

$ேதவா.1.1168.1 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) இய4 மா மதிN% உட� ைவ,தவ� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1168.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அம� ேமனியினா� ெப.?கா� அர?� ஆக ஆ�% 

$ேதவா.1.1168.3 

 ப� இய4 பாடலினா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) பாதாேள 

$ேதவா.1.1168.4 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) அல� ம,தெமா� மிளி.% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) வ�னி திக> $ேதவா.1.1169.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அல� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ந� மதி 14� 

வா�சைடயா� $ேதவா.1.1169.2 

 வி�டவ� த% 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) 

நா��% அைவ $ேதவா.1.1169.3 

 ப�� இைசபாடலினா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) பாதாேள 

$ேதவா.1.1169.4 

 ம4கிய C� இைடயா# உைம ந?ைக 

ம@க_�ைற.எ�.(ம@�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�@ ைகயா4 $ேதவா.1.1170.1 



 ெதா4ைலமைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6க� 

தைலேதா# ெநா8,தா� $ேதவா.1.1170.2 

 ெகா4ைல விைட உக*தா� �ளி�தி?க# சைட6� அணி*ேதா� $ேதவா.1.1170.3 

 ப4 இைச பாடலினா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) பாதாேள 

$ேதவா.1.1170.4 

 தாமைரேம4 அயD% அAN% தம+ ஆ#விைனயா4-ேத� $ேதவா.1.1171.1 

 காமைன வ <�வி,தா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) கா�1 இலரா/ அக�றா� 

$ேதவா.1.1171.2 

 " ம.2% �ழலா# உைமந?ைக ெபா.*தியி7ட ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.1.1171.3 

 பா ம.2% �ண,தா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) பாதாேள 

$ேதவா.1.1171.4 

 காைலயி4_ெப.(காைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) உ�பவ.% சம�ைகய.% 

க7�ைர வி7� அ�@ $ேதவா.1.1172.1 

 ஆலவிட% Cக�*தா� அவ�த� அ�ேய 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1172.2 

 மாைலயி4_ெப.(மாைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன?க# 

ம+ உ�� இைச 'ரல வா/,த $ேதவா.1.1172.3 

 பாைலயா>! பா7� உக*தா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) பாதாேள 

$ேதவா.1.1172.4 

 ப4மல� ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1ைட 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாதாைள� ேசர $ேதவா.1.1173.1 

 ெபா� இய4 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ம4� 1கலி நக� 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $ேதவா.1.1173.2 



 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஒளி மி6� 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> ஞானச%ப*த�-

ெசா�ன $ேதவா.1.1173.3 

 இ� இைசப,+% வ4லா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

வான,+_ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.) இ.!பாேர $ேதவா.1.1173.4 

 வா� உ@ வன'ைல ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ப?க� $ேதவா.1.1174.1 

 ந<� உ@ சைட '� நிமல� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1174.2 

 கா� உ@ க� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.1.1174.3 

 சீ� உ@ வளவய4 சிர1ரேம $ேதவா.1.1174.4 

 அ?கெமா� அ.மைற அ.#1A*தா� $ேதவா.1.1175.1 

 தி?கெளா�_ெப.(தி?க#_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) அர2 அணி திக> '�ய� 

$ேதவா.1.1175.2 

 ம?ைகெயா� இனி+ உைற வள நகர% $ேதவா.1.1175.3 

 ெச?கய4 மிளி� வய4_ெப.(வய4_ெப.) சிர1ரேம $ேதவா.1.1175.4 

 பா8*தவ� ப4 '� அமர�6� ஆகி, $ேதவா.1.1176.1 

 திA*தவ� 1ர% அைவ த<யி� ேவவ $ேதவா.1.1176.2 

 வா8*த ெவ8சிைல பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�சர,ைத, $ேதவா.1.1176.3 

 ெதா8*தவ� வள நக� சிர1ரேம $ேதவா.1.1176.4 

 ந<@ அணி ேமனிய� ந<# மதிேயா� $ேதவா.1.1177.1 

 ஆ@ அணி சைடயின� அணியிைழ ஓ� $ேதவா.1.1177.2 



 F@ அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி+ உைற �ளி� 

நகர% $ேதவா.1.1177.3 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) அணி வளவய4 சிர1ரேம $ேதவா.1.1177.4 

 அ.*திற4 அ2ண�க# அர�_ெப.(அர�_ெப.) அழிய� $ேதவா.1.1178.1 

 சர% +ர*+ எA ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச?கர� ஊ� 

$ேதவா.1.1178.2 

 �.*ெதா� ெகா�வி� மாதவிக# $ேதவா.1.1178.3 

 தி.*திய 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அணி சிர1ரேம $ேதவா.1.1178.4 

 கைல அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) மைற அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 

கா3ெறா� த< $ேதவா.1.1179.1 

 மைல அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) வி�ெணா� ம�E% 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) $ேதவா.1.1179.2 

 ெகாைலய வ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) F7� 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1179.3 

 சிைலயவ� வள நக� சிர1ரேம $ேதவா.1.1179.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அம� மதிெயா� ம,த% ��, $ேதவா.1.1180.1 

 தானவ� 1ர% எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைசவ� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1180.2 

 கா� அம� மடமயி4 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) பயிG% $ேதவா.1.1180.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி சிர1ரேம 

$ேதவா.1.1180.4 

 ம@,தவ� திA1ர% மா/*+ அழிய6 $ேதவா.1.1181.1 

 க@,தவ� கா� அர6க� '�ேதா# $ேதவா.1.1181.2 



 இ@,தவ� இ.8_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) சின6 காலைன '� $ேதவா.1.1181.3 

 ெச@,தவ� வள நக� சிர1ரேம $ேதவா.1.1181.4 

 வ�ண ந4மல� உைற மைறயவD% $ேதவா.1.1182.1 

 க�ணD% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ெதாழ கன4_ெப.(கன4_ெப.) உ. ஆ/ 

$ேதவா.1.1182.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உற ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விமல� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1182.3 

 தி�ண ந4மதி4 அணி சிர1ரேம $ேதவா.1.1182.4 

 ெவ3@ அைர உழ4பவ� விA +கிலா� $ேதவா.1.1183.1 

 க3றில� அற உைர 1ற� உைர6க $ேதவா.1.1183.2 

 ப3றல� திA 1ர% L�@% ேவவ� $ேதவா.1.1183.3 

 ெச3றவ� வள நக� சிர1ரேம $ேதவா.1.1183.4 

 அ.மைற ஞானச%ப*த� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) $ேதவா.1.1184.1 

 சிர1ரநக� உைற சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�ைய! $ேதவா.1.1184.2 

 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச*தமி> ப,+% வ4லா� 

$ேதவா.1.1184.3 

 தி.ெவா� 1க> ம4� ேதசினேர $ேதவா.1.1184.4 

 ம.*+_ெப.(ம.*+_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ�6�% $ேதவா.1.1185.1 

 ெப.*தைக பிறவிெனா� இற2% ஆனா� $ேதவா.1.1185.2 

 அ.*தவ 'னிவெரா� ஆ4 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) கீ> $ேதவா.1.1185.3 

 இ.*தவ� வள நக� இைடம.ேத $ேதவா.1.1185.4 



 ேதா3@ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ேக� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) +ைண'ைலயா# $ேதவா.1.1186.1 

 F3றவ� ெகா4 1லி, ேதா4 

அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1186.2 

 ந<3றவ� நிைற 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ந<# சைடேம4 $ேதவா.1.1186.3 

 ஏ3றவ� வள நக� இைடம.ேத $ேதவா.1.1186.4 

 பைட உைட ம:வின� பா4ெவ� ந<3ற� $ேதவா.1.1187.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) நவி4 ஏ3றின� ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.1187.2 

 உைட தைல_ெப.(தைல_ெப.) இ� பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வா� 

$ேதவா.1.1187.3 

 இைடம.+ இனி+ உைற எ% இைறேய $ேதவா.1.1187.4 

 பைண'ைல உைம ஒ.ப?க� ஒ�னா� $ேதவா.1.1188.1 

 +ைண மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�ைறN% �டா84 L>க6 $ேதவா.1.1188.2 

 கைண +ர*+ அ� திற4_ெப.(திற4_ெப.) கால� ெச3ற $ேதவா.1.1188.3 

 இைண இலி வள நக� இைடம.ேத $ேதவா.1.1188.4 

 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 

1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) 

இய6�% $ேதவா.1.1189.1 

 ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) +ய� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) +ய� அக3@% $ேதவா.1.1189.2 

 கழலவ� கா_A ேபா�,+ உக*த $ேதவா.1.1189.3 



 எழிலவ� வள நக� இைடம.ேத $ேதவா.1.1189.4 

 நிைற அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 1னெலா� மதிN% ைவ,த 

$ேதவா.1.1190.1 

 ெபாைறயவ� 1க> அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 1கழ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1190.2 

 மைற அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) மறிகட4 ந8ைச உ�ட $ேதவா.1.1190.3 

 இைறயவ� வள நக� இைடம.ேத $ேதவா.1.1190.4 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வள� மதிெயா� நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ைவ,த 

$ேதவா.1.1191.1 

 பனி மல�6 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ% பட� சைடய� $ேதவா.1.1191.2 

 'னிவெரா� அமர�க# 'ைற வண?க $ேதவா.1.1191.3 

 இனி+ உைற வள நக� இைடம.ேத $ேதவா.1.1191.4 

 த.6கின அர6கன தாT% ேதாT% $ேதவா.1.1192.1 

 ெநா8,தவ� ெந�?ைக மா மதகா8 அ�@ $ேதவா.1.1192.2 

 உA,தவ� ஒ�னல� 1ர?க# L�@% $ேதவா.1.1192.3 

 எA,தவ� வள நக� இைடம.ேத $ேதவா.1.1192.4 

 ெபா8யவ� ெப�ணிெனா� ஆE% ஆனா� $ேதவா.1.1193.1 

 வா8 அர2 அைண மறிகட4-+யி�ற $ேதவா.1.1193.2 

 கா8யவ� அலரவ� கா�1 அAய $ேதவா.1.1193.3 

 எAயவ� வள நக� இைடம.ேத $ேதவா.1.1193.4 

 சி*ைத இ4 சமெணா� ேதர� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1194.1 



 1*தி இ4 உைர அைவ ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ெகாளாேத $ேதவா.1.1194.2 

 அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) ஓ,திெனா� அரவ% ஓவா $ேதவா.1.1194.3 

 எ*ைதத� வள நக� இைடம.ேத $ேதவா.1.1194.4 

 இைல மலி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இைடம.+ இைறைய $ேதவா.1.1195.1 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மி� ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1195.2 

 பல% மி� தமி> இைவப,+% வ4லா� $ேதவா.1.1195.3 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ@ 1கழிெனா� ஓ?�வேர $ேதவா.1.1195.4 

 அ.,தைன அறவைன அ'தைன ந<� $ேதவா.1.1196.1 

 வி.,தைன பாலைன வின2திேர4 $ேதவா.1.1196.2 

 ஒ.,தைன அ4ல+ இ?� உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) ஏ,+% $ேதவா.1.1196.3 

 க.,தவ� வள நக� கைட'�ேய $ேதவா.1.1196.4 

 திைர ெபா. தி. '� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) வி%'% $ேதவா.1.1197.1 

 அைர ெபா. 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# அ�க# இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.1197.2 

 திைரெயா� Cைர ெபா. ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) �ைன ந<� $ேதவா.1.1197.3 

 கைர ெபா. வள நக� கைட'�ேய $ேதவா.1.1197.4 

 ஆ4 இளமதியிெனா� அர2 க?ைக $ேதவா.1.1198.1 

 ேகால ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றைன, 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8சி $ேதவா.1.1198.2 

 ஏல ந4மலெரா� விைர 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1198.3 



 காலன வள நக� கைட'�ேய $ேதவா.1.1198.4 

 ெகா/ அணி ந@மல�6 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ%தா� $ேதவா.1.1199.1 

 ைம அணி மிட@ உைட மைறயவ� ஊ� $ேதவா.1.1199.2 

 ைப அணி அரெவா� மா� ம:வா# $ேதவா.1.1199.3 

 ைக அணிபவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) கைட'�ேய $ேதவா.1.1199.4 

 :மைற அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) மாய% அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 

$ேதவா.1.1200.1 

 பிைறயவ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) அனG% 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) $ேதவா.1.1200.2 

 இைறயவ�: என உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ,+% க�ட% $ேதவா.1.1200.3 

 கைறயவ� வள நக� கைட'�ேய $ேதவா.1.1200.4 

 பட அர2 ஏ� அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) ப4வைள6ைக $ேதவா.1.1201.1 

 மடவரலாைள ஒ�பாக% ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.1201.2 

 �டதிைச மதி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) �� ெச�னி6 $ேதவா.1.1201.3 

 கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) வள நக� கைட'�ேய 

$ேதவா.1.1201.4 

 ெபா� 14� மா�பினி4 1A 14� Q4 $ேதவா.1.1202.1 

 அ� 14� ைப?கழ4 அ�க# இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1202.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 14� மலெரா� �ளி� �ைன ந<� $ேதவா.1.1202.3 

 க� 14� வள நக� கைட'�ேய $ேதவா.1.1202.4 



 ேநாத4 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர6கைன ேநா6� 

அழிய� $ேதவா.1.1203.1 

 சாத4 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) :அ� சர� : எனG% $ேதவா.1.1203.2 

 ஆதர2 அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�க# 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.1203.3 

 காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ வள நக� கைட'�ேய $ேதவா.1.1203.4 

 அ� '� கா�கில� ஓ� இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) $ேதவா.1.1204.1 

 1ைட 14கி :அ.# : எ�@ ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) இைச!ப $ேதவா.1.1204.2 

 சைட இைட! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ைவ,த ச+ர� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.1204.3 

 கைட '� அத� அய4 காவிAேய $ேதவா.1.1204.4 

 ம�Eத4 பறி,தG% மாய% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

$ேதவா.1.1205.1 

 எ�ணியகா4 அைவ இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) அ4ல $ேதவா.1.1205.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) உைமைய ஒ� 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ைவ,த $ேதவா.1.1205.3 

 க�Eத4 வள நக� கைட'�ேய $ேதவா.1.1205.4 

 ெபா� திக> காவிA! ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) சீ� $ேதவா.1.1206.1 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைட கைட'�� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ�ைய $ேதவா.1.1206.2 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) உண� ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1206.3 



 இ�தமி> இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ெசால இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

ஆேம $ேதவா.1.1206.4 

 இ��ர4 இைச ெக:% யா> 'ரல, $ேதவா.1.1207.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) கர%_ெப.(கர%_ெப.) ம.விய ச+ர� நக� $ேதவா.1.1207.2 

 ெபா� கைர ெபா. பழ?காவிAயி� $ேதவா.1.1207.3 

 ெத� கைர ம.விய சிவ1ரேம $ேதவா.1.1207.4 

 அ�@ அட4 காலைன! பாலD6� ஆ/! $ேதவா.1.1208.1 

 ெபா�றிட உைத ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1னித� நக� 

$ேதவா.1.1208.2 

 ெவ�றி ெகா# எயி3@_ெப.(எயி3@_ெப.) ெவ�ப�றி '�நா# $ேதவா.1.1208.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

வ <>த._வி.(வ <>_வி.+த._+.வி.) சிவ1ரேம $ேதவா.1.1208.4 

 மைலமக# ம@கிட மதகா8ைய6 $ேதவா.1.1209.1 

 ெகாைல ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உAெச/த �ழக� நக� 

$ேதவா.1.1209.2 

 அைல ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அAசிலி� 

அத� அயேல $ேதவா.1.1209.3 

 சிைல ம4� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) அணி சிவ1ரேம $ேதவா.1.1209.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அனெலா� மா.த'% $ேதவா.1.1210.1 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) 1ைன ம.விய விகி�த� நக� $ேதவா.1.1210.2 

 ப� 1ைன �ர4வழி வ��_ெப.(வ��_ெப.) ெக��� $ேதவா.1.1210.3 

 ெச�பக% அல� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) சிவ1ரேம $ேதவா.1.1210.4 



 வ <@ ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) உைடயவ# ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.1.1211.1 

 F@ ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) உைடயவ� �ளி� நக�தா� $ேதவா.1.1211.2 

 நா@ ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) �ர விA வ��_ெப.(வ��_ெப.) ெக��, 

$ேதவா.1.1211.3 

 ேதற4 உ�� எ:த._வி.(எ:_வி.+த._+.வி.) சிவ1ரேம $ேதவா.1.1211.4 

 மா@ எதி�வ. திA1ர% எA,+ $ேதவா.1.1212.1 

 ந<@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ6கிய நிமல� நக� $ேதவா.1.1212.2 

 நா@ உைட ந�பவ� உழவெரா�% $ேதவா.1.1212.3 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) உைட வய4_ெப.(வய4_ெப.) அணி சிவ1ரேம 

$ேதவா.1.1212.4 

 ஆவி4 ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) அம�*தவ� அAைவெயா� $ேதவா.1.1213.1 

 ேமவி ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) இ.*த+ ஒ� விய4_ெப.(விய4_ெப.) நக�தா� 

$ேதவா.1.1213.2 

 வி4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம�த. ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) அ�ன� 

$ேதவா.1.1213.3 

 ேசவ4_ெப.(ேசவ4_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 14� 

சிவ1ரேம $ேதவா.1.1213.4 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ4 இராவண� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.1.1214.1 

 ':வலி அட6கிய_ெப.எ�.(அட6�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

'த4வ�_ெப.('த4வ�_ெப.) நக� $ேதவா.1.1214.2 

 விழவினி4 எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�ெகா� 

மிைட*+ $ேதவா.1.1214.3 



 ெச: 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) அ�6�% வ� சிவ1ரேம $ேதவா.1.1214.4 

 ச?� அளவிய ைகய� ச+�'கD% $ேதவா.1.1215.1 

 அ?� அள2 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAயவ� நக�தா� $ேதவா.1.1215.2 

 க?�G% பறைவக# க'�ெதா@% $ேதவா.1.1215.3 

 ெச?கனி Cக�த. சிவ1ரேம $ேதவா.1.1215.4 

 ம�ைடயி� ���ைக மா� த.% $ேதவா.1.1216.1 

 மி�டைர வில6கிய விமல� நக� $ேதவா.1.1216.2 

 ப�� அம�த. பழ?காவிAயி� $ேதவா.1.1216.3 

 ெத�திைர ெபா.+ எ: சிவ1ரேம $ேதவா.1.1216.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைறத. சிவ1ரநகைர6 $ேதவா.1.1217.1 

 க2ணிய� �லபதி காழிய�ேகா� $ேதவா.1.1217.2 

 தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ம4� தமி> இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� $ேதவா.1.1217.3 

 நவெமா� சிவகதி ந�Eவேர $ேதவா.1.1217.4 

 எA,தவ� '!1ர% எAயி4 L>க $ேதவா.1.1218.1 

 தா8,தவ� க?ைகைய, தா>சைடேம4 $ேதவா.1.1218.2 

 விA,தவ� ேவத?க# ேவ@ேவ@ $ேதவா.1.1218.3 

 ெதா8,தவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. வ4லேம $ேதவா.1.1218.4 

 தாயவ� உல�6� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஒ!1 இலா, $ேதவா.1.1219.1 

 �யவ� � மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.1219.2 



 ஆயவ� அமர�6�% 'னிவ�க7�% $ேதவா.1.1219.3 

 ேசயவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வ4லேம $ேதவா.1.1219.4 

 பா�,தவ� காமைன! ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1220.1 

 ேபா�,தவ� ேபாதக,தி� உAைவ $ேதவா.1.1220.2 

 ஆ�,தவ� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) தைலைய அ�@ $ேதவா.1.1220.3 

 ேச�,தவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வ4லேம $ேதவா.1.1220.4 

 ெகா/த_ெப.எ�.(ெகா/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ% மல� அ� F�வா� த% 

$ேதவா.1.1221.1 

 ைம தவ> தி.மக# வண?க ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.1221.2 

 ெப/தவ� ெப. மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) உ/ய� 

$ேதவா.1.1221.3 

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

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. 

வ4லேம $ேதவா.1.1221.4 

 சா�*தவ�6� இ�ப?க# தைழ6�% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

$ேதவா.1.1222.1 

 ேந�*தவ� ேநா8ைழேயா�% F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.1222.2 

 ேத�*தவ� ேத�வா� ேதட� ெச/ேத $ேதவா.1.1222.3 



 ேச�*தவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வ4லேம $ேதவா.1.1222.4 

 பைத,+ எ: காலைன! பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ஒ�றா4 $ேதவா.1.1223.1 

 உைத,+ எ: மா 'னி6� உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1223.2 

 விதி�,+ எ: த6க� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேவ#வி அ�@ $ேதவா.1.1223.3 

 சிைத,தவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. வ4லேம $ேதவா.1.1223.4 

 இக>*+ அ. வைரயிைன எ�6க4 உ3@ ஆ?� $ேதவா.1.1224.1 

 அக>*த_ெப.எ�.(அக>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4 அர6கைன அட�,த 

பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) $ேதவா.1.1224.2 

 நிக>*தவ� ேந�வா� ேநட� ெச/ேத $ேதவா.1.1224.3 

 திக>*தவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வ4லேம $ேதவா.1.1224.4 

 ெபா8யவ� சிறியவ� சி*ைதெச/ய $ேதவா.1.1225.1 

 அAயவ� அ.மைற அ?க% ஆனா� $ேதவா.1.1225.2 

 கா8யவ� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) காண ஒ�ணா, $ேதவா.1.1225.3 

 ெதா8யவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. வ4லேம $ேதவா.1.1225.4 

 அ�றிய அமண�க# சா6கிய�க# $ேதவா.1.1226.1 

 ��றிய அற உைர Fறா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) $ேதவா.1.1226.2 

 ெவ�றவ� 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ஐ*+% 

விள?க_�ைற.எ�.(விள?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ?�% $ேதவா.1.1226.3 



 ெச�றவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வ4லேம $ேதவா.1.1226.4 

 க3றவ� தி. வ4ல% க�� 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1227.1 

 ந4-தமி> ஞானச%ப*த� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.1227.2 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ4 ெச*தமி> Fற வ4லா� $ேதவா.1.1227.3 

 ப3@வ� ஈச� ெபா�பாத?கேள $ேதவா.1.1227.4 

 �.*+_ெப.(�.*+_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 

�.�_ெப.(�.�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) F�ைம 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) $ேதவா.1.1228.1 

 ெப.*தைக ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) ஆE% 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) $ேதவா.1.1228.2 

 க.*தட மல�6க�ணி காத4_ெப.(காத4_ெப.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1228.3 

 ம.*+_ெப.(ம.*+_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) வள நக� மா3ேபேற 

$ேதவா.1.1228.4 

 பா@ அணி ெவ�தைல ைகயி4 ஏ*தி $ேதவா.1.1229.1 

 ேவ@ அணி பலி ெகாT% ேவ7ைகயனா/ $ேதவா.1.1229.2 

 ந<@ அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைம ஒ.பாக% 

ைவ,த $ேதவா.1.1229.3 

 மா@ இலி வள நக� மா3ேபேற $ேதவா.1.1229.4 

 க. உைடயா� உலக?க# ேவவ $ேதவா.1.1230.1 



 ெச. விைட ஏறி '� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1230.2 

 உ. உைடயா# உைமயாT% தாD% $ேதவா.1.1230.3 

 ம.விய வள நக� மா3ேபேற $ேதவா.1.1230.4 

 தைலயவ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அணிமாைல "�� $ேதவா.1.1231.1 

 ெகாைல நவி4 F3றிைன6 

ெகா�@_வி.எ�.(ெகா4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தா� $ேதவா.1.1231.2 

 கைல நவி�றா� கயிலாய% எ�D% $ேதவா.1.1231.3 

 மைலயவ� வள நக� மா3ேபேற $ேதவா.1.1231.4 

 +ைற அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) ெதாழிலவ� 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உயி�6�% $ேதவா.1.1232.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சைட '�! ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஓ�பாக� 

$ேதவா.1.1232.2 

 கைற அணி மிட3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) கால� ெச3ற $ேதவா.1.1232.3 

 மைறயவ� வள நக� மா3ேபேற $ேதவா.1.1232.4 

 ெப�ணி� ந4லாைள ஓ�பாக% ைவ,+6 $ேதவா.1.1233.1 

 க�ணினா4 காமைன6 கா/*தவ�த� $ேதவா.1.1233.2 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) தானவ� 'னிவெரா� $ேதவா.1.1233.3 

 ம�ணவ� வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மா3ேபேற $ேதவா.1.1233.4 

 த<+_ெப.(த<+_ெப.) இலா மைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அர6க� $ேதவா.1.1234.1 



 ந<தியா4 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீத?க# 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1234.2 

 ஆதியா� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) எ?க# $ேதவா.1.1234.3 

 மாதி த�_பதி.ெப.(த�_திA.) வள நக� மா3ேபேற $ேதவா.1.1234.4 

 ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தாமைர6_ெப.(தாமைர_ெப.+6_ஒ3.) க�ணெனா�% $ேதவா.1.1235.1 

 ெகா/ அணி ந@மல� ேம4 அயD% $ேதவா.1.1235.2 

 ஐய� ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) அதைன உ#க 

$ேதவா.1.1235.3 

 ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) ெச/ வள நக� மா3ேபேற $ேதவா.1.1235.4 

 �ளி,+ உணா அமண� ��� ஆ6க� எ�@% $ேதவா.1.1236.1 

 களி,+_வி.எ�.(களி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� காண4 உறா� $ேதவா.1.1236.2 

 'ைள,த ெவ�மதியிெனா� அரவ% ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.1.1236.3 

 வைள,தவ� வள நக� மா3ேபேற $ேதவா.1.1236.4 

 அ*த% இ4 ஞானச%ப*த� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.1237.1 

 ெச*+ இைச பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ெச/ மா3ேப3ைற� $ேதவா.1.1237.2 

 ச*த% இ� தமி>க# ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� $ேதவா.1.1237.3 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� 

எ/+வேர $ேதவா.1.1237.4 

 ச?� ஒளி� '� ைகய� த% இைடேய $ேதவா.1.1238.1 



 அ?� இ� பலி ெகாTமவ� ேகாப! $ேதவா.1.1238.2 

 ெபா?� அர2 ஆடேலா� 1வனி ஓ?க $ேதவா.1.1238.3 

 எ?�% ம� இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1238.4 

 ச*த ந4மல� அணி தா>சைடய� $ேதவா.1.1239.1 

 த*த_ெப.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மத,தவ� தாைதேயா 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) $ேதவா.1.1239.2 

 அ*த% இ4 பாடேலா� அழக� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.1239.3 

 எ% தவ� இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1239.4 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஏறவ� தாைதேயா 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) $ேதவா.1.1240.1 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாதி சைடயவ� ம�D காதி4 $ேதவா.1.1240.2 

 �ைழ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

வில?கிய_ெப.எ�.(வில?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகால மா�பி� 

$ேதவா.1.1240.3 

 இைழயவ� இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1240.4 

 ச,திN# ஆதி ஓ� ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) ப?க� $ேதவா.1.1241.1 

 ',தி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) L�,திேயா 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) $ேதவா.1.1241.2 

 அ,திய ைகயினி4 அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) $ேதவா.1.1241.3 

 ைவ,தவ� இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1241.4 

 தா>*த_ெப.எ�.(தா>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) 

சைட'� அத�ேம4 $ேதவா.1.1242.1 



 ேதா/*த_ெப.எ�.(ேதா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இள%பிைற +ள?� 

ெச�னி! $ேதவா.1.1242.2 

 பா/*த_ெப.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க?ைகெயா� பட அரவ% 

$ேதவா.1.1242.3 

 ஏ/*தவ*-இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1242.4 

 சா8�ழ4 இல?கிய ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) 

காE%_ெப.எ�.(கா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1243.1 

 ெபா8யவ� காளித� ெபா8ய F,ைத $ேதவா.1.1243.2 

 அAயவ� ஆடேலா� அ?ைக ஏ*+% $ேதவா.1.1243.3 

 எAயவ� இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1243.4 

 மா@ இலா மா+ ஒ.ப?க� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.1.1244.1 

 ந<@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆடேலா� ந<#சைடேம4 $ேதவா.1.1244.2 

 ஆ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ��வா� அழக� விைட $ேதவா.1.1244.3 

 ஏறவ� இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1244.4 

 தடவைர அர6கைன, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநா8,ேதா� $ேதவா.1.1245.1 

 பட அர2 ஆ7�ய பட� சைடய� $ேதவா.1.1245.2 

 நட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆடலா� நா4மைற6�% 

$ேதவா.1.1245.3 

 இடமவ� இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1245.4 

 தன%_ெப.(தன%_ெப.) அணி ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

பாக� த�ைன $ேதவா.1.1246.1 

 அன% அணி அய� அணி'�N% காணா� $ேதவா.1.1246.2 



 பன மணி_ெப.(மணி_ெப.) அர2 அA பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) காணா� 

$ேதவா.1.1246.3 

 இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1246.4 

 தறி ேபா4 ஆ% சமண� சா6கிய� ெசா4 ெகாேள4 $ேதவா.1.1247.1 

 அறிேவா� அர� நாம% அறி*+_வி.எ�.(அறி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைரமி�_ஏவ4.(உைர_வி.+மி�_'�.ப�.) $ேதவா.1.1247.2 

 மறி ைகேயா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) '� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ� க?ைக 

$ேதவா.1.1247.3 

 எறியவ� இராம� ந*த<��ரேம $ேதவா.1.1247.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மல�6 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேயா�....... 

$ேதவா.1.1248.1 

 :அI விைன6� இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) விைன ஆ%: எ�@ ெசா4G% 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_�7.++_பட�.ஒ..) அறிவ <� $ேதவா.1.1249.1 

 உ/விைன நாடா+ இ.!ப+% உ%தம6� ஊன% அ�ேற $ேதவா.1.1249.2 

 ைக விைன ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ%பிரா� 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேபா3@+% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) அ�ேயா% 

$ேதவா.1.1249.3 

 ெச/விைன வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைம, 

த<�ட!ெபறா தி.ந<லக�ட% $ேதவா.1.1249.4 

 காவிைன இ7�% �ள%பல ெதா7�% கனி மன,தா4 $ேதவா.1.1250.1 

 :ஏ விைனயா4 எயி4 L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,த<�: எ�@ இ.ெபா:+% 

$ேதவா.1.1250.2 

 விைன6 ெகா/+_வி.எ�.(ெகா/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மல� அ� 

ேபா3@+% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) அ�ேயா% $ேதவா.1.1250.3 



 த<விைன வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைம, த<�ட!ெபறா 

தி.ந<லக�ட% $ேதவா.1.1250.4 

 'ைல,தட% L>கிய_ெப.எ�.(L>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேபாக?கT% ம3@ எைவN% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.1.1251.1 

 விைல,தைல ஆவண% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எைம ஆ�ட விAசைடய�ீ $ேதவா.1.1251.2 

 இைல,தைல� �ல'% த��% ம:2% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

உைடய�ீ $ேதவா.1.1251.3 

 சிைல,+ எைம, த<விைன த<�ட!ெபறா தி. ந<லக�ட% $ேதவா.1.1251.4 

 வி�Eல� ஆ#கி�ற வி�சாதர�கT% ேவதிய.% $ேதவா.1.1252.1 

 :1�ணிய�: எ�@ இ. ேபா+% ெதாழ!ப�% 1�ணியேர $ேதவா.1.1252.2 

 க� இைமயாதன L�@_ெப.(L�@_ெப.) உைடய�ீ உ% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

அைட*ேதா% $ேதவா.1.1252.3 

 தி�ணிய_ெப.அ.(தி�ணிய_ெப.அ.) த<விைன த<�ட!ெபறா தி. ந<லக�ட% 

$ேதவா.1.1252.4 

 ம3@ இைண இ4லா மைல திர�ட�ன தி�ேதா# உைடய�ீ $ேதவா.1.1253.1 

 கி3@ எைம ஆ7ெகா�� ேகளா+ ஒழிவ+% த�ைமெகா4ேலா $ேதவா.1.1253.2 

 ெசா4-+ைண வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) 

+ற*+_வி.எ�.(+ற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ% தி.வ�ேய அைட*ேதா% 

$ேதவா.1.1253.3 

 ெச3@ எைம, த<விைன த<�ட!ெபறா தி.ந<லக�ட% $ேதவா.1.1253.4 

 மற6�% மன,திைன மா3றி எ% ஆவிைய வ31@,தி $ேதவா.1.1254.1 

 பிற!1 இ4 ெப.மா� தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) அ�6கீ>! பிைழயாத 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) $ேதவா.1.1254.2 



 பறி,த_ெப.எ�.(பறி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மல� ெகா�வ*+ உைம 

ஏ,+% பணி அ�ேயா% $ேதவா.1.1254.3 

 சிற!1_ெப.(சிற!1_ெப.) இலி, த<விைன த<�ட!ெபறா தி.ந<லக�ட% 

$ேதவா.1.1254.4 

 க.ைவ6 கழி,தி7� வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) க�*+ உ% 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ�6ேக $ேதவா.1.1255.1 

 உ.கி மல� ெகா�வ*+ உைம ஏ,++% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) அ�ேயா% 

$ேதவா.1.1255.2 

 ெச. இ4 அர6கைன� சீA4 அட�,+ அ.#ெச/தவேர $ேதவா.1.1255.3 

 தி. இலி, த<விைன த<�ட!ெபறா தி.ந<லக�ட% $ேதவா.1.1255.4 

 நா3றமல� மிைச நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) நாரண� வா+ெச/+ 

$ேதவா.1.1256.1 

 ேதா3ற% உைடய அ�N% 

'�N%_ெப.எ�.('�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெதாட�2 அAய�ீ 

$ேதவா.1.1256.2 

 ேதா3றிD% ேதா3@% ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வண?�+% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) அ�ேயா% $ேதவா.1.1256.3 

 சீ3ற அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ% விைன த<�ட! ெபறா தி. 

ந<லக�ட% $ேதவா.1.1256.4 

 சா6கிய!ப7�% சம� உ. ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உைட ஒழி*+% $ேதவா.1.1257.1 

 பா6கிய% இ�றி இ.தைல! ேபாக'% ப3@வி7டா� $ேதவா.1.1257.2 

 6கம> ெகா�ைற! 1Aசைடய�ீ அ� ேபா3@கி�ேறா% $ேதவா.1.1257.3 

 த<6�ழி, த<விைன த<�ட!ெபறா தி.ந<லக�ட% $ேதவா.1.1257.4 



 பிற*த_ெப.எ�.(பிற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிறவியி4 ேபணி எ% 

ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அைடவா� $ேதவா.1.1258.1 

 இற*த_ெப.எ�.(இற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிறவி உ�டாகி4 

இைமயவ�ேகா� அ�6க� $ேதவா.1.1258.2 

 திற%_ெப.(திற%_ெப.) பயி4 ஞானச%ப*த� ெச*தமி> ப,+% வ4லா� 

$ேதவா.1.1258.3 

 நிைற*த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உலகினி4 

வானவ�ேகாெனா�% F�வேர $ேதவா.1.1258.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ+ அணிகல% கா� அரவ% பதி கா4 அதனி4 $ேதவா.1.1259.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அணி�வ� �*தர6 

காதினி4 -�� சில%ப� $ேதவா.1.1259.2 

 ேவ� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அணிவ� விசய3� 

உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) வி4G% ெகா�!ப� $ேதவா.1.1259.3 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட! 

பிரம1ர,+ அரேர $ேதவா.1.1259.4 

 க3ைற� சைடய+ க?கண% '�ைகயி4-தி?க# க?ைக $ேதவா.1.1260.1 

 ப3றி,+ '!1ர% பா� பைட,ேதா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) �7ட+ ப�� 

$ேதவா.1.1260.2 

 எ3றி,+ பா%ைப_ெப.(பா%1_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அணி*த+ F3ைற 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1260.3 

 ெவ3றி� சிைலமதி4 ேவE1ர,+ எ?க# ேவதியேர $ேதவா.1.1260.4 

 Fவிள% ைகய+ ேபா8 சைட'�6 F7ட,த+ $ேதவா.1.1261.1 



 � விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா� 

"�ட+ "சி3@ +,தி நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) $ேதவா.1.1261.2 

 ஏ விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) ஆைனN% பாக% உA,தன� இ� $ேதவா.1.1261.3 

 இள8_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) ேசாைல! 1கலிN# 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�ணியேர $ேதவா.1.1261.4 

 உA,த+ பா%ைப_ெப.(பா%1_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) உட4மிைச இ7ட+ ஓ� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) களி3ைற $ேதவா.1.1262.1 

 எA,த+ ஒ� ஆைமைய இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உற! "�ட+ '!1ர,ைத 

$ேதவா.1.1262.2 

 ெச.,த+ �ல,ைத ஏ*தி3@ த6கைன ேவ#வி ப4-Q4 $ேதவா.1.1262.3 

 விA,தவ� வா>த. ேவ?�.வி4 வ <3றி.*தவேர $ேதவா.1.1262.4 

 ெகா7�வ� அ6� அைர ஆ�!ப+ த6ைக �@*தாளன $ேதவா.1.1263.1 

 இ7�வ� த% கல!1 இல� இ�1க> எ�1 உலவி� $ேதவா.1.1263.2 

 ம7� வ.% தழ4 ��வ� ம,த'% ஏ*+வ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

$ேதவா.1.1263.3 

 ெதா7� வ.% ெகா�, ேதாணி1ர,+ உைற �*தரேர $ேதவா.1.1263.4 

 சா,+வ� பாச% தட6ைகயி4 ஏ*+வ� ேகாவண% த% $ேதவா.1.1264.1 

 F,+ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க��6 �லவி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�வ� ெகா6� இற�% 

$ேதவா.1.1264.2 

 ேப�,தவ� ப4பைட ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) அைவ ��வ� ேப� எழிலா� 

$ேதவா.1.1264.3 



 ",தவ� ைகெதா: "*தரா/ 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�ணியேர $ேதவா.1.1264.4 

 கால+ க?ைக க3ைற� சைடN#ளா4 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) $ேதவா.1.1265.1 

 மால+ ஏ*த4 ம: அ+ பாக% வள� ெகா:?_ெப.அ.(ெகா:%_ெப.அ.) ேகா7� 

$ேதவா.1.1265.2 

 ஆ4 அ+ ஊ�வ� அட4 ஏ3@ இ.!ப� அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<�� 

$ேதவா.1.1265.3 

 ேச4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) க�ணி ஒ�ப?க� சிர1ர% ேமயவேர 

$ேதவா.1.1265.4 

 ெந.!1_ெப.(ெந.!1_ெப.) உ. ெவ#விைட ேமனிய� ஏ@வ� ெந3றியி� க� 

$ேதவா.1.1266.1 

 ம.!1_ெப.(ம.!1_ெப.) உ.வ� க�ண� தாைதைய6 கா7�வ� மா '.க� 

$ேதவா.1.1266.2 

 வி.!1_ெப.(வி.!1_ெப.) உ@ பா%16� ெம/ த*ைதயா� விற4_ெப.(விற4_ெப.) 

மா தவ� வா> $ேதவா.1.1266.3 

 ெபா.!1 உ@ மாளிைக, ெத� 1றவ,+ அணி 1�ணியேர $ேதவா.1.1266.4 

 இல?ைக, தைலவைன ஏ*தி3@ இ@,த+ இரைல இ4-நா# $ேதவா.1.1267.1 

 கல?கிய_ெப.எ�.(கல?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ�.�றி.) F3@ உயி� ெப3ற+ 

மாணி �ைம ெப3ற+ $ேதவா.1.1267.2 

 கல%_ெப.(கல%_ெப.) கிள� ெமா*ைதயி� ஆ�வ� ெகா7�வ� கா7� அக,+ 

$ேதவா.1.1267.3 

 சல% கிள� வா> வய4_ெப.(வய4_ெப.) ச�ைபN# 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த,+வேர $ேதவா.1.1267.4 



 அ� இைண க��ல� தாமைரேயா� மா4 '� க��ல� $ேதவா.1.1268.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அணிN% 1லி_ெப.(1லி_ெப.) ஏ@ உக*+ ஏ@வ� ேதா4 

உ�!ப� $ேதவா.1.1268.2 

 பி� அணிN% நைடயா# ெவ31 இ.!ப+ ஓ�F@ உைடய� $ேதவா.1.1268.3 

 க� அணிN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழிN# ேமய கைற6க�டேர 

$ேதவா.1.1268.4 

 ைகய+ ெவ��ைழ காத+ �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) அமண� 1,த� $ேதவா.1.1269.1 

 எ/+வ� த%ைம அ�யவ� எ/தா� ஓ� ஏன6ெகா%1 $ேதவா.1.1269.2 

 ெம/ திக> ேகாவண% "�ப+ உ�!ப+ ேமதைகய $ேதவா.1.1269.3 

 ெகா/+_வி.எ�.(ெகா/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல� "%ெபாழி4 

ெகா�ைசN# ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா3றவேர 

$ேதவா.1.1269.4 

 க4 உய� இ8சி6 க:மல% ேமய கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) த�ைன 

$ேதவா.1.1270.1 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) உைர ஞானச%ப*த� ஞான,தமி> 

ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) உணர� $ேதவா.1.1270.2 

 ெசா4லிட4 ேக7ட4 வ4ேலா� ெதா4ைல வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

த?கெளா�% $ேதவா.1.1270.3 

 ெச4�வ� சீ� அ.ளா4 ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆ% 

சிவேலாக% அேத $ேதவா.1.1270.4 

 ��மணி உமி> நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) �>தர அைர6� அைச,தா� 

$ேதவா.1.1271.1 

 இ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆைன ஏறல� 

எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி $ேதவா.1.1271.2 



 விட%_ெப.(விட%_ெப.) அணி மிட@ உைடயா� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந�?ேகா7�! 

$ேதவா.1.1271.3 

 ப� மணிவி� �ட� ஆ� ப.!பத% பர2+ேம $ேதவா.1.1271.4 

 ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) 14� ேதா4 திைரய நைர வ. Cக� உட%பி4 

$ேதவா.1.1272.1 

 ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 14� ேதா3ற% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) நிைன-

உ#� மட ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.1.1272.2 

 வா/ 14� ேதா,திர,தா4 வல%ெச/+ தைலவண?கி $ேதவா.1.1272.3 

 பா/ 1லி,ேதா4 உைடயா� ப.!பத% பர2+ேம $ேதவா.1.1272.4 

 +னி உ@+ய� த<ர, ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

ந4விைனயா4 $ேதவா.1.1273.1 

 இனி உ@பய� ஆத4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) 

இற��_ெப.(இர��_ெப.) உற மன%_ெப.(மன%_ெப.) ைவேய4 $ேதவா.1.1273.2 

 கனி உ@ மர%_ெப.(மர%_ெப.) ஏறி6 க.'�6 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) 

உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1273.3 

 பனி உ@ கதி� மதியா� ப.!பத% பர2+ேம $ேதவா.1.1273.4 

 :ெகா?� அணி ந@?_ெப.அ.(ந@%_ெப.அ.) ெகா�ைற, ெதா?கல� 

�ளி�சைடயா� $ேதவா.1.1274.1 

 எ?க# ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) அகல_�ைற.எ�.(அக4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�றா�: என அ.# ஈச� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1274.2 

 ஐ?கைண வா8சிைலயா� அந?கைன அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1274.3 



 ைப?க� ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ@ உைடயா�-ப.!பத% பர2+ேம 

$ேதவா.1.1274.4 

 +ைற பல �ைன L>கி மல� �ம*+ ஓ� $ேதவா.1.1275.1 

 மைற ஒலி வா/ ெமாழியா4 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1275.2 

 சிைற ஒலி கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) பயிG% ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) ஒலி ஓவா $ேதவா.1.1275.3 

 பைற ப� விள?� அ.வி! ப.!பத% பர2+ேம $ேதவா.1.1275.4 

 சீ� ெக: சிற!1_ெப.(சிற!1_ெப.) ஓவா� ெச/தவ ெநறி ேவ��4 $ேதவா.1.1276.1 

 ஏ� ெக: மட ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) இற��_ெப.(இர��_ெப.) உற 

மன%_ெப.(மன%_ெப.) ைவேய4 $ேதவா.1.1276.2 

 கா� ெக: ந@?ெகா�ைற6 கட2ள+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) வைகயா4 

$ேதவா.1.1276.3 

 பா� ெக: 1க> ஓவா ப.!பத% பர2+ேம $ேதவா.1.1276.4 

 1ைட 14� பட� கமல% 1ைகெயா� விைர 

கமழ_�ைற.எ�.(கம>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1277.1 

 ெதாைட 14� ந@மாைல தி.'� மிைச ஏற $ேதவா.1.1277.2 

 விைட 14� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஏ*தி 

ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<@ அணிவா� $ேதவா.1.1277.3 

 பைட 14� ம:வாள�-ப.!பத% பர2+ேம $ேதவா.1.1277.4 



 நிைன!1 எD% ெந�?கிண3ைற 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�@ அயராேத 

$ேதவா.1.1278.1 

 மன,திைன வலி,+ ஒழி*ேத� அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடயாைம $ேதவா.1.1278.2 

 கைன,+ எ: திர# க?ைக கம> சைட6 கர*தா�த� $ேதவா.1.1278.3 

 பைன,திர# பா/ அ.வி! ப.!பத% பர2+ேம $ேதவா.1.1278.4 

 ம.விய வ4விைன ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடயாம4 $ேதவா.1.1279.1 

 தி. உ. அம�*தாD% திைச'க% உைடயாD% $ேதவா.1.1279.2 

 இ.வ.% அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

எ:*த+ ஒ� எA ந�ேவ $ேதவா.1.1279.3 

 ப.வைர உற நிமி�*தா� ப.!பத% பர2+ேம $ேதவா.1.1279.4 

 சட% ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா,திர,தா� 

சா6கிய� சம���ட� $ேதவா.1.1280.1 

 மட%_ெப.(மட%_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வி.%பியரா/ மய?கி_வி.எ�.(மய?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ� 

ேப/,ேத�! பி� $ேதவா.1.1280.2 

 �ட% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<�6�� ெச4வா� 

ேபா+மி� �8சர,தி� $ேதவா.1.1280.3 

 பட% ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா�ைவயினா� 

ப.!பத% பர2+ேம $ேதவா.1.1280.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெச(*)ெந4_ெப.(ெந4_ெப.) விைள 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) விழ2 ஒலி க:மல,தா� $ேதவா.1.1281.1 



 ப� ெசல! பல பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைச 'ர4 ப.!பத,ைத $ேதவா.1.1281.2 

 ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) ெசாலினா4 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஞானச%ப*த� 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.1.1281.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ெசாலி� இைவமாைல உ. எண தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

ஆேம $ேதவா.1.1281.4 

 '#ளி� ேம4 '+ Fைக 'ரG% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.1.1282.1 

 ெவ#ளி4 ேம4 வி�_ஏவ.(வி�_வி.) Fைற6ெகா� 

விைள*த_ெப.எ�.(விைள_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1282.2 

 க#ளி4 ேமய அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) கழ4க# நாT% $ேதவா.1.1282.3 

 உ#T%_ெப.எ�.(உ#T_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேம4 

உய�2_ெப.(உய�2_ெப.) எ/த4 ஒ.தைலேய $ேதவா.1.1282.4 

 ஆடலா� பாடலா� அரவ?க# "�டா� $ேதவா.1.1283.1 

 ஓ� அலா4 கல� இ4லா�-உைற பதியா6 $ேதவா.1.1283.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அலா4 க.தாத க#ளி4 ேமயா� $ேதவா.1.1283.3 

 பா� எலா% ெபா8ேயா�க# பர�வாேர $ேதவா.1.1283.4 

 எ�ணா� '%மதி4 எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைமயா 

'6க� $ேதவா.1.1284.1 

 ப� ஆ� நா4மைற பா�% பரமேயாகி $ேதவா.1.1284.2 

 க� ஆ� ந<@ அணி மா�ப�-க#ளி4 ேமயா� $ேதவா.1.1284.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) ஆ% ெப.மா� எ% பி8ஞகேன 

$ேதவா.1.1284.4 



 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ெபைடவ�� ஆG% $ேதவா.1.1285.1 

 நைற ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விAெகா�ைற,தா� 

நய*த_ெப.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1285.2 

 கைற ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மிட3@ 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) க#ளி4 ேமயா� $ேதவா.1.1285.3 

 நிைற ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�யா�க# 

ெந8�_ெப.(ெந8�_ெப.) உ#ளாேன $ேதவா.1.1285.4 

 விைரயாG% மலராG% வி:ைம ��றா $ேதவா.1.1286.1 

 உைரயாG% எதி� ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஊரா�_�றி.வி.'.(ஊ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) அ% மா6 $ேதவா.1.1286.2 

 கைர ஆ� ெபா� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ேவலி6 க#ளி4 ேமயா� $ேதவா.1.1286.3 

 அைர ஆ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகாவண,த 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) தாேன $ேதவா.1.1286.4 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஆய பலி ெகா#ைக ந%பா� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.1.1287.1 

 வல� ஆய ம:வாT% ேவG% வ4லா� $ேதவா.1.1287.2 

 கல� ஆய தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ7டா�-க#ளி4 ேமயா� $ேதவா.1.1287.3 

 மல� ஆய த<�,+ எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா 

தவ,ேதா�6ேக $ேதவா.1.1287.4 

 ெபா�யா� ெம/ "சிD% 1றவி� நறவ% $ேதவா.1.1288.1 

 ��யா ஊ� திAயிD% F!பி�D% $ேதவா.1.1288.2 

 க� ஆ� "%ெபாழி4-ேசாைல6 க#ளி4 ேமயா� $ேதவா.1.1288.3 



 அ�யா� ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) இக>வா�க# ஆத�கேள $ேதவா.1.1288.4 

 தி. ந<லமல� ஒ�க� ேதவி பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

$ேதவா.1.1289.1 

 1AQG% தி. ந<@% 14� மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.1.1289.2 

 க. ந<லமல� வி%' க#ளி4 எ�@% $ேதவா.1.1289.3 

 ெப. ந<லமிட3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேபEவேத $ேதவா.1.1289.4 

 :வா8 ஆய மலராD% ைவய% த�ைன $ேதவா.1.1290.1 

 உA+ ஆய அள*தாD% உ#Tத3� அ?� $ேதவா.1.1290.2 

 அAயாD% அA+ ஆய க#ளி4 ேமயா� $ேதவா.1.1290.3 

 ெபா8யா�: எ�@ அறிவா�க# ேப�வாேர $ேதவா.1.1290.4 

 ஆ�சிய! ேப/கேளா� அமண� ��ட� $ேதவா.1.1291.1 

 ேப�� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ெநறி அ4ல ேபEமி�க# 

$ேதவா.1.1291.2 

 மா�ெச/த வளவய4 ம4� க#ளி4 $ேதவா.1.1291.3 

 த<� ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) அ�ேய $ேதவா.1.1291.4 

 திைக நா��% 1க> காழி� ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ம4� $ேதவா.1.1292.1 

 பக4_ெப.(பக4_ெப.) ேபாG% ேப� ஒளியா�-ப*த�-ந4ல $ேதவா.1.1292.2 

 'ைக ேம2 'தி� சைடயா� க#ளி4 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1292.3 

 1கேழா�% ேப� இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 1�+% அ�ேற $ேதவா.1.1292.4 



 பணி*தவ� அ.விைன ப3@ அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) 

அ.#ெசய, $ேதவா.1.1293.1 

 +ணி*தவ� ேதாெலா� Q4 +ைத மா�பினி4 $ேதவா.1.1293.2 

 பிணி*தவ� அரெவா� ேப� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1293.3 

 அணி*தவ� வள நக� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1293.4 

 கீ�,தி மி6கவ� நக� கிள� ஒளி உட� அட! $ேதவா.1.1294.1 

 பா�,தவ� பனிமதி பட� சைட 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1294.2 

 ேபா�,தவ� கா8 உA 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# அர2 அைர $ேதவா.1.1294.3 

 ஆ�,தவ� வள நக� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1294.4 

 வா8*த ெவ8சிைல பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ2ண�த% வள நக� $ேதவா.1.1295.1 

 எA*+_வி.எ�.(எA_வி.+*,_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) அற எ/தவ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> மல�ேம4 $ேதவா.1.1295.2 

 இ.*தவ� சிர% அ+ இைமயவ� �ைற ெகாள $ேதவா.1.1295.3 

 அA*தவ� வள நக� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1295.4 

 வா/*த வ4 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) த% வள நக� எA இைட $ேதவா.1.1296.1 

 மா/*+ அற எ/தவ� வள�பிைற விA1ன4 $ேதவா.1.1296.2 

 ேதா/*+_வி.எ�.(ேதா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: சைடயின� 

ெதா4மைற ஆ@ அ?க% $ேதவா.1.1296.3 

 ஆ/*தவ� வள நக� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1296.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அம� மதி 14� சைட இைட அரெவா� $ேதவா.1.1297.1 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ெகா�ைறய� திக>த. மா�பின� $ேதவா.1.1297.2 

 மா� அன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விழி ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ� 

பாக'% $ேதவா.1.1297.3 

 ஆனவ� வள நக� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1297.4 

 '�பைன 'னிவெரா� அமர�க# 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% $ேதவா.1.1298.1 

 இ�பைன இைண இல இைறவைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> $ேதவா.1.1298.2 

 எ� ெபாைன ஏத% இ4 ேவதிய� தா% ெதா:% $ேதவா.1.1298.3 

 அ�பன வள நக� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1298.4 

 வ�திற4 அ2ண�த% வள நக� எA இைட $ேதவா.1.1299.1 

 ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அற எ/தவ� 

விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா�பினி4 

$ேதவா.1.1299.2 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அம� ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

$ேதவா.1.1299.3 

 அ*த% இ4 வள நக� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1299.4 

 விைட,த வ4 அர6க� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெவ3பிைன எ�,தG% 

$ேதவா.1.1300.1 

 அ�,தல,தா4 இைற ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ம3@ அவன+ $ேதவா.1.1300.2 

 '�,தைல ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அைவ ெநா8தர 'ைற'ைற 

$ேதவா.1.1300.3 



 அட�,தவ� வள நக� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1300.4 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) த%ெமா� ெவ?கதிேரா� அன4 

$ேதவா.1.1301.1 

 எ� இலி ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) 

வழிபட $ேதவா.1.1301.2 

 க�ணD% பிரமD% கா�1 அA+ 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1301.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) வள நக� அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1301.4 

 ம.# உைட மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) வ� சமண�க# மா� அறா 

$ேதவா.1.1302.1 

 இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) உைட இைண,+வ�! ேபா�ைவயினா�கT% 

$ேதவா.1.1302.2 

 ெத.# உைட மன,தவ� ேத@மி� தி�ணமா $ேதவா.1.1302.3 

 அ.# உைட அ�க# த% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயாேற $ேதவா.1.1302.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலி ஞானச%ப*தன+ இ�தமி> $ேதவா.1.1303.1 

 அைல மலி 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஐயா3றிைன6 $ேதவா.1.1303.2 

 கைல மலி தமி> இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) க3@ வ4லா� 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1303.3 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலி 1க> மி� ந�ைமய�தாேம $ேதவா.1.1303.4 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ம. திA1ர% எANண நைக 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1304.1 



 பைட ம. தழ4 எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம: வல பகவ� 

$ேதவா.1.1304.2 

 1ைட ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) 

வள%_ெப.(வள%_ெப.) அம� ெபா+ளிய $ேதவா.1.1304.3 

 இைட ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) இட� ெகட4_ெதா.ெப.(ெக�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

எளிேத $ேதவா.1.1304.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) Cைழ மதியெமா� அழிதைல மடம8ைஞ $ேதவா.1.1305.1 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) Cைழ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

ெப/த_ெப.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கம> சைட'�ய� 

$ேதவா.1.1305.2 

 �ைழ Cைழ திக> ெசவி அழெகா�_ெப.(அழ�_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) மிளி�வ+ ஒ� 

$ேதவா.1.1305.3 

 இைழ Cைழ 1A அண4 இட%_ெப.(இட%_ெப.) இைடம.ேத $ேதவா.1.1305.4 

 அ.ைமய� எளிைமய� அழ4 விட மிடறின� $ேதவா.1.1306.1 

 க.ைமயி� ஒளி ெப@ கம> சைட'�ய� $ேதவா.1.1306.2 

 ெப.ைமய� சி@ைமய� பிைணெபெணா� ஒ.ைமயி� $ேதவா.1.1306.3 

 இ.ைமN% உைட அண4 இட%_ெப.(இட%_ெப.) இைடம.ேத $ேதவா.1.1306.4 

 ெபாA ப� '+� உற 'ளி களி 1ைட 14� $ேதவா.1.1307.1 

 நா8 வள� �டைலN# நட% என நவி4ேவா� $ேதவா.1.1307.2 

 வா8 வள� �ளி�மதி ஒளி ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மிளி�வ+ ஒ� $ேதவா.1.1307.3 

 எA வள�சைட அண4 இட%_ெப.(இட%_ெப.) இைடம.ேத $ேதவா.1.1307.4 



 வ. நல மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) அன மடநைட மைலமக# $ேதவா.1.1308.1 

 ெப. நல 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) இைண பிைணெச/த ெப.மா� 

$ேதவா.1.1308.2 

 ெச. நல மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைற ெச: நக� $ேதவா.1.1308.3 

 இ. நல 1க> ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) இைடம.ேத $ேதவா.1.1308.4 

 கைல உைட விA +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) கம>�ழ4 அகி41ைக $ேதவா.1.1309.1 

 மைல உைட மடமக# தைன இட%_ெப.(இட%_ெப.) உைடேயா� $ேதவா.1.1309.2 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) உைட அணிகல� 

இல�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) என ம:விெனா� $ேதவா.1.1309.3 

 இைல உைட பைடயவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) இைடம.ேத $ேதவா.1.1309.4 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) என வள�வன வா8 'ர4 பறைவக# $ேதவா.1.1310.1 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மண4_ெப.(மண4_ெப.) அைண கைர இைசெசN% 

இைடம.+ $ேதவா.1.1310.2 

 உள% என நிைனபவ� ஒலிகழ4 இைண அ� $ேதவா.1.1310.3 

 �ள%_ெப.(�ள%_ெப.) அண4 உற L>கி வழிபட4 �ணேம $ேதவா.1.1310.4 

 :மைற அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) மதியவ� மதி 14� $ேதவா.1.1311.1 

 +ைறயவ�: என வல அ�யவ� +ய� இல� $ேதவா.1.1311.2 

 கைறயவ� மிட@ அ+ கன4_ெப.(கன4_ெப.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கம> சைட $ேதவா.1.1311.3 

 இைறயவ� உைறத.% இட%_ெப.(இட%_ெப.) இைடம.ேத $ேதவா.1.1311.4 



 ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) இைட நடவிய மணிவண� பிரம.% $ேதவா.1.1312.1 

 இ.+ உைட அகலெமா� இகலின� இன+ என6 $ேதவா.1.1312.2 

 க.திட4 அAய+ ஒ� உ.ெவா� ெபா8ய+ ஒ� $ேதவா.1.1312.3 

 எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) உைட அ�க# த% இட%_ெப.(இட%_ெப.) இைடம.ேத 

$ேதவா.1.1312.4 

 +வ� உ@ விA+கி4 உைடய.% அமண.% $ேதவா.1.1313.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) உ@ சி@ெசாைல நயவ�மி� இ� 

மண4_ெப.(மண4_ெப.) $ேதவா.1.1313.2 

 கவ� உ@ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) இைடம.+ ைகெதா:+ எ: $ேதவா.1.1313.3 

 மவ� உ@ விைன ெகட4_ெதா.ெப.(ெக�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அE�த4 

�ணேம $ேதவா.1.1313.4 

 தட மலி 1கலிய� தமி> ெக: விரகின� $ேதவா.1.1314.1 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) மலி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இைடம.திைன இைச 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1314.2 

 பட% மலி தமி> இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) பரவ வ4லவ� விைன 

$ேதவா.1.1314.3 

 ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மலி 1கெழா� கிள� ஒளியினேர 

$ேதவா.1.1314.4 

 விAத. 1லிஉA விரவிய அைரயின� $ேதவா.1.1315.1 

 திAத.% எயி4 அைவ 1ைன கைணயினி4 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1315.2 

 எAத. சைடயின� இைடம.+ அைட2 உன4 $ேதவா.1.1315.3 



 1Aத.% ம�னவ� 1க> மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உளேத 

$ேதவா.1.1315.4 

 :மறிதிைர ப� கட4_ெப.(கட4_ெப.) விட%_ெப.(விட%_ெப.) அைட மிடறின� 

$ேதவா.1.1316.1 

 எறிதிைர கைர ெபா.% இைடம.+: எDமவ� $ேதவா.1.1316.2 

 ெசறி திைர நைரெயா� ெசல2 இல� உலகினி4 $ேதவா.1.1316.3 

 பிறி+ இைர ெப@%_ெப.எ�.(ெப@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெப.�வ+ அAேத $ேதவா.1.1316.4 

 சலசல ெசாA 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) சைடயின� மைலமக# $ேதவா.1.1317.1 

 நிலவிய உடலின� நிைற மைறெமாழியின� $ேதவா.1.1317.2 

 இல� என இ� பலியவ� இைடம.திைன $ேதவா.1.1317.3 

 வல% இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உட4_ெப.(உட4_ெப.) நலி2 

இல+ உள விைனேய $ேதவா.1.1317.4 

 விைடயின� ெவளிய+ ஒ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கல� என 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $ேதவா.1.1318.1 

 கைட கைட ெதா@ :பலி இ�க : என '��வ� $ேதவா.1.1318.2 

 இைடவிட4 அAயவ� இைட ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) எD% நக� $ேதவா.1.1318.3 

 உைடயவ� அ� இைண ெதா:வ+ எ% உய�ேவ $ேதவா.1.1318.4 

 :உைர அ.%_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) உ.வின� உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) அ. 

வைகயின� $ேதவா.1.1319.1 

 அைர ெபா. 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# உைடயின� அத�மிைச $ேதவா.1.1319.2 

 இைர ம.% அரவின� இைடம.+: என உள% $ேதவா.1.1319.3 



 உைரக# அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயவ� 1க> 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உளேத $ேதவா.1.1319.4 

 ஒ:கிய_ெப.எ�.(ஒ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) மதி 

அரவெமா� உைறத.% $ேதவா.1.1320.1 

 அழகிய_ெப.அ.(அழ�_ெப.) '� உைட அ�கள+ அைறகழ4 $ேதவா.1.1320.2 

 எழிலின� உைற இைடம.திைன மல�ெகா� $ேதவா.1.1320.3 

 ெதா:த4 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:மவ� +ய� 

உற4 இலேர $ேதவா.1.1320.4 

 கைல மலி விரலின� க�ய+ ஒ� ம:ெவா�% $ேதவா.1.1321.1 

 நிைலயின� சலமக# உலவிய சைடயின� $ேதவா.1.1321.2 

 மைலமக# 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) இைண ம.விய வ�வின� $ேதவா.1.1321.3 

 இைல மலி பைடயவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) இைடம.ேத $ேதவா.1.1321.4 

 ெச.2 அைட இல வல ெசய4_ெதா.ெப.(ெச/_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ெச/ 

அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) திறெலா�% $ேதவா.1.1322.1 

 அ. வைரயினி4 ஒ.ப+ '� ெநா8தர $ேதவா.1.1322.2 

 இ.வைக விர4_ெப.(விர4_ெப.) நிறியவ� இைடம.+ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) $ேதவா.1.1322.3 

 பர2வ� அ.விைன ஒ.2த4 ெபா8ேத $ேதவா.1.1322.4 

 அAெயா� மலரவ� என இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அ� '� 

$ேதவா.1.1323.1 

 ெதா8 வைக அAயவ� தி.வ� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1323.2 



 எAத.% உ.வ�த% இைடம.+ அைட2 உற4 $ேதவா.1.1323.3 

 1Aத.% ம�னவ� 1க> மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உளேத 

$ேதவா.1.1323.4 

 �ைட மயிலின தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ம.விய உ.வின� $ேதவா.1.1324.1 

 உைட ம. +வா8ன� பல ெசால உற2_ெப.(உற2_ெப.) இைல $ேதவா.1.1324.2 

 அைட ம. தி.வின� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: 

க:லவ� $ேதவா.1.1324.3 

 இைட ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) என மன%_ெப.(மன%_ெப.) நிைனவ+% எழிேல 

$ேதவா.1.1324.4 

 ெபா.கட4 அைடத. 1கலிய� தமிெழா� $ேதவா.1.1325.1 

 விரகின� விAத. ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இைடம.திைன! $ேதவா.1.1325.2 

 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ.ப+ பயில வ4லவ� இட� 

$ேதவா.1.1325.3 

 விரவில� விைனெயா� விய� உல�_ெப.(உல�_ெப.) உறேவ $ேதவா.1.1325.4 

 " இய4 1A�ழ4 வா8சிைல நிக� Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) $ேதவா.1.1326.1 

 ஏ இய4 கைண பிைண எதி� விழி உைமயவ# $ேதவா.1.1326.2 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. உ. உைடயவ�-

விைரமல� $ேதவா.1.1326.3 

 மா இய4 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வலிவல% உைற இைறேய $ேதவா.1.1326.4 

 இ7ட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அம� ெபா� இைசதலி� நைச ெப@ 

$ேதவா.1.1327.1 

 ப7� அவி� பவள ந4மணி என அணி ெப@ $ேதவா.1.1327.2 

 வி7� ஒளி� தி. உ. உைடயவ�-விைரமல� $ேதவா.1.1327.3 



 ம7� அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வலிவல% உைற இைறேய 

$ேதவா.1.1327.4 

 உ. மலி கட4_ெப.(கட4_ெப.) கைட2ழி உல�_ெப.(உல�_ெப.) அம� உயி� 

$ேதவா.1.1328.1 

 ெவ. உ@ வைக எ: விட%_ெப.(விட%_ெப.) ெவளிமைல அணி $ேதவா.1.1328.2 

 க.மணி நிக� கள% உைடயவ�-மிைடத. $ேதவா.1.1328.3 

 ம. மலி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வலிவல% உைற இைறேய $ேதவா.1.1328.4 

 அன4 நிக� சைட அழ4 அவி உற என வ. $ேதவா.1.1329.1 

 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) நிக>வ+% மதி நைன ெபாறி அரவ'% $ேதவா.1.1329.2 

 என நிைனெவா� வ.% இ+% ெமல '�மிைச $ேதவா.1.1329.3 

 மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைடயவ� வலிவல% உைற இைறேய $ேதவா.1.1329.4 

 பி� அத� உ. உைம ெகாள மி� கா8 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

$ேதவா.1.1330.1 

 வ�ெகா� தன+ அ� வழிப�மவ� இட� $ேதவா.1.1330.2 

 க� கணபதி வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) அ.ளின�-மி� 

ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) $ேதவா.1.1330.3 

 வ�வின� பயி4 வலிவல% உைற இைறேய $ேதவா.1.1330.4 

 தைர 'த4 உலகினி4 உயி� 1ண� தைக 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1331.1 

 விைர மலி �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைமெயா� விர2 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1331.2 



 நைர திைர ெக� தைக அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அ.ளின�-எழி4 

$ேதவா.1.1331.3 

 வைர திக> மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) வலிவல% உைற இைறேய $ேதவா.1.1331.4 

 நலித. தைர வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

வ.% இைடயவ� $ேதவா.1.1332.1 

 ெபாலித. மடவரலிய� மைன அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 1� 

$ேதவா.1.1332.2 

 பலி ெகாள வ.பவ�-எழி4 மி� ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) வள� 

$ேதவா.1.1332.3 

 வலி வ. மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) வலிவல% உைற இைறேய $ேதவா.1.1332.4 

 இரவண� இ.ப+கர% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மைலதனி� $ேதவா.1.1333.1 

 இரவண% நிைனதர அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) '� ெபா� 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1333.2 

 இரவண% அம� ெபய� அ.ளின�-நகெநதி $ேதவா.1.1333.3 

 இர2_ெப.(இர2_ெப.) அண நிக� வலிவல% உைற இைறேய $ேதவா.1.1333.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம�த. மல� அைணபவ� வலி 

மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1334.1 

 ஏன% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ/ நில%_ெப.(நில%_ெப.) அக> அA 

அ� '� $ேதவா.1.1334.2 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அைணயா உ. உைடயவ�-மிைட 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) $ேதவா.1.1334.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அைண மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) வலிவல% உைற இைறேய 

$ேதவா.1.1334.4 

 இைல மலிதர மி� +வ� உைடயவ�கT% $ேதவா.1.1335.1 



 நிைலைமயி4 உண4 உைடயவ�கT% நிைனவ+ $ேதவா.1.1335.2 

 ெதாைல வலி ெந�மைற ெதாட� வைக உ.வின� $ேதவா.1.1335.3 

 மைல மலி மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) வலிவல% உைற இைறேய $ேதவா.1.1335.4 

 ம�னிய வலி வல நக� உைற இைறவைன $ேதவா.1.1336.1 

 இ� இய4 க:மல நக� இைற எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மைற $ேதவா.1.1336.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இய4 கைல வல தமி> விரகன+ உைர $ேதவா.1.1336.3 

 உ�னிய ஒ.ப+% உய�ெபா.# த.ேம $ேதவா.1.1336.4 

 அல�மக# மலிதர அவனியி4 நிக>பவ� $ேதவா.1.1337.1 

 மல� மலி �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைமதைன இட%_ெப.(இட%_ெப.) மகி>பவ� 

$ேதவா.1.1337.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலி உ. உைடயவ� நக� மி� 1க> $ேதவா.1.1337.3 

 நில%_ெப.(நில%_ெப.) மலி மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1337.4 

 இ. நில%_ெப.(நில%_ெப.) இத� மிைச எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ெப@%_ெப.எ�.(ெப@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உ.வின� 

$ேதவா.1.1338.1 

 க. மலித. மி� 1வி 'த4 உலகினி4 $ேதவா.1.1338.2 

 இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) அ@ மதியின� இைமயவ� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: $ேதவா.1.1338.3 

 நி.பம� மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1338.4 

 :கைலமக# தைலமக� இவ�: என 

வ.பவ�_வி.அ.ெப.(வா_வி.+!_இ.இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.1.1339.1 

 அைல மலித. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அரெவா� ந�தைல $ேதவா.1.1339.2 



 இைல மலி இதழிN% இைசத. சைடயின� $ேதவா.1.1339.3 

 நிைல மலி மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1339.4 

 மா� அம� சன% மகி>த. மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைடயவ� $ேதவா.1.1340.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அம� க:+க# அைவ 'ழெவா�% இைச $ேதவா.1.1340.2 

 பாடலி� நவி4பவ� மி�த.% உலகினி4 $ேதவா.1.1340.3 

 ந<� அம� மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1340.4 

 1க>மக# +ைணயின� 1A�ழ4 உைமதைன $ேதவா.1.1341.1 

 இக>2 

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

உைட எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மைறவழி வள� $ேதவா.1.1341.2 

 'க%_ெப.('க%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) சிைததர 

'னி2_ெப.('னி2_ெப.) 

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

$ேதவா.1.1341.3 

 நிக>த. மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1341.4 

 அ�றின� அA என வ.பவ�-அAதினி4 $ேதவா.1.1342.1 

 ஒ�றிய திA1ர% ஒ.ெநா�யினி4 எA $ேதவா.1.1342.2 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெகா# வைக சி@ 

'@வ4ெகா� ஒளி ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1342.3 

 நி�றவ� மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1342.4 

 கர%_ெப.(கர%_ெப.) பயி4 ெகாைடயின� க�மல� அயன+ ஒ� $ேதவா.1.1343.1 

 சிர% பயி42 அற எறி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைற ெச: நக� $ேதவா.1.1343.2 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) பயி4 கைலபல மைற 'ைற அறெநறி $ேதவா.1.1343.3 



 நிர%பின� மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1343.4 

 ஒ.6கிய உண�விெனா� ஒளிெநறி ெசGமவ� $ேதவா.1.1344.1 

 அர6க� ந4மணி '� ஒ.ப+% இ.ப+ $ேதவா.1.1344.2 

 கர6கன% ெநா8தர மல� அ�விர4 ெகா� $ேதவா.1.1344.3 

 ெந.6கின� மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1344.4 

 அ�யவ� �:மிட அவனியி4 நிக>பவ� $ேதவா.1.1345.1 

 க�மல� அய� அA க.த(அ). வைக தழ4 $ேதவா.1.1345.2 

 வ�2 உ. இய4 பிெனா� உல�க# நிைறத. $ேதவா.1.1345.3 

 ெந�யவ� மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1345.4 

 ம�மத� என ஒளி ெப@மவ� ம.+_ெப.(ம.+_ெப.) அம� $ேதவா.1.1346.1 

 வ� மல� +வ� உைடயவ�கT% மதி இல� $ேதவா.1.1346.2 

 +�மதி அமண�க# ெதாட�2 அ. மி� 1க> $ேதவா.1.1346.3 

 நி�மல� மிழைலைய நிைனய வ4லவேர $ேதவா.1.1346.4 

 நி,தில� மிழைலைய நிக� இலி 1கலிN# $ேதவா.1.1347.1 

 வி,தகமைற மலி தமி>விரகன ெமாழி $ேதவா.1.1347.2 

 ப,தியி4 வ.வன ப,+ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) பயி4ெவா� 

$ேதவா.1.1347.3 

 க3@ வ4லவ� உலகினி4 அ�யவேர $ேதவா.1.1347.4 

 கைல மலி அக4 அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) அAைவத� உ.வின� 

$ேதவா.1.1348.1 

 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) மலித. தி. உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயவ� $ேதவா.1.1348.2 



 சிைல மலி மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) ெபாதி சிவ1ரநக� ெதாழ $ேதவா.1.1348.3 

 இைல நலி விைன இ.ைமN% இட� ெக�ேம $ேதவா.1.1348.4 

 பட� ஒளி சைடயின� விைடயின� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) அைவ $ேதவா.1.1349.1 

 �ட� எA ெகாTவிய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 

உைற பதி $ேதவா.1.1349.2 

 திட4 இ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) சிவ1ர% 

அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) 

$ேதவா.1.1349.3 

 இட� ெக�% உய�கதி ெப@வ+ திடேன $ேதவா.1.1349.4 

 வைர திAதர அர2 அக� அழ4 எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ. 

$ேதவா.1.1350.1 

 Cைர த. கட4_ெப.(கட4_ெப.) விட%_ெப.(விட%_ெப.) Cக�பவ�-எழி4 திக> 

$ேதவா.1.1350.2 

 திைர ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அAசி4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

அைட சிவ1ர% $ேதவா.1.1350.3 

 உைர த.% அ�யவ� உய�கதியினேர $ேதவா.1.1350.4 

 +ணி2 உைடயவ� ��ெபா�யின� உட4_ெப.(உட4_ெப.) அ� $ேதவா.1.1351.1 

 பிணி அைட2 இல� பிறவிN% அற விசி@வ� $ேதவா.1.1351.2 

 திணி2 உைடயவ� பயி4 சிவ1ர% ம.விய $ேதவா.1.1351.3 

 மணிமிடறன+ அ� இைண ெதா:மவேர $ேதவா.1.1351.4 

 மைறயவ� மதியவ� மைலயவ� நிைலயவ� $ேதவா.1.1352.1 

 நிைறயவ� உைமயவ# மகி> நட% நவி4பவ� $ேதவா.1.1352.2 

 இைறயவ�-இைமயவ� பணிெகா� சிவ1ர% $ேதவா.1.1352.3 



 உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) என உைடயவ� எைம 

உைடயவேன $ேதவா.1.1352.4 

 'தி� சைட இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) நதி1ன4 பதி2ெச/+ $ேதவா.1.1353.1 

 அதி�கழ4 ஒலிெசய அ.நட% நவி4பவ� $ேதவா.1.1353.2 

 எதி�பவ� 1ர% எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைண இலி அைண 

பதி $ேதவா.1.1353.3 

 சதி� ெப@%_ெப.எ�.(ெப@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உள% உைடயவ� 

சிவ1ரேம $ேதவா.1.1353.4 

 வ�2 உைட மைலமக# சலமக# உட� அம� $ேதவா.1.1354.1 

 ெபா�ப�% உைழ அத# ெபாலி தி. உ.வின� $ேதவா.1.1354.2 

 ெச� ப� பலி திA சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைற சிவ1ர% $ேதவா.1.1354.3 

 அைடத.% அ�யவ� அ.விைன இலேர $ேதவா.1.1354.4 

 கர%_ெப.(கர%_ெப.) இ.ப+% '� ஒ.ப+% உைடயவ� $ேதவா.1.1355.1 

 உர%_ெப.(உர%_ெப.) ெநா8தர வைர அட�2 

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

உைற $ேதவா.1.1355.2 

 பர� என அ�யவ� பணித. சிவ1ர $ேதவா.1.1355.3 

 நக� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 1�த4 ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) உய�கதி 

அ+ேவ $ேதவா.1.1355.4 

 :அ�@ இய4 உ.2 ெகா# அA அய� எDமவ� $ேதவா.1.1356.1 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அளவிட4 அAயவ� உைற 

சிவ1ர%: $ேதவா.1.1356.2 

 எ�@ இ. ெபா:+% '� வழிப�மவ� +ய� $ேதவா.1.1356.3 



 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இல� 1கெழா�% உைடய� இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) 

உலேக $ேதவா.1.1356.4 

 1,தெரா� அமண�க# அற உைர 1ற உைர $ேதவா.1.1357.1 

 வி,தக% ஒழிகில விைட உைட அ�க# த% $ேதவா.1.1357.2 

 இ,_�7.(இ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 'ய42 உறி4 இைறவன 

சிவ1ர% $ேதவா.1.1357.3 

 ெம/,தக வழிபட4 வி:மிய �ணேம $ேதவா.1.1357.4 

 1*திய� மைற நவி4 1கலி ம� ஞானச% $ேதவா.1.1358.1 

 ப*தன தமி>ெகா� சிவ1ரநக� உைற $ேதவா.1.1358.2 

 எ*ைதைய உைரெச/த இைச ெமாழிபவ� விைன $ேதவா.1.1358.3 

 சி*தி '� உற உய�கதி ெப@வ�கேள $ேதவா.1.1358.4 

 ப*த,தா4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ!பா4 பயி�@ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) 

அ!_�7.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) பாேல ேச�2 ஆ/ ஏேனா� கா�பயி4 

கண'னிவ�கT% $ேதவா.1.1359.1 

 சி*தி,ேத வ*தி!ப சில%பி� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) த�ெனா�% ேச�வா� 

நா#நா# ந<#கயிைல, திக>த. பா8� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

எலா% $ேதவா.1.1359.2 

 ச*தி,ேத இ*த! பா�சன?க# நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த% கணா4 தாேம காணா வா>வா� அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) 

தக2_ெப.(தக2_ெப.) ெச/தவன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1359.3 

 க*த,தா4 எ�தி6�% கம>*+_வி.எ�.(கம>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல?� ச*தன6 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ஆ� ஆ� சீ� ேம2% க:மல வள நகேர 

$ேதவா.1.1359.4 



 பி�ைச6ேக இ�சி,+ பிைச*+ 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�ெபா�! 

ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) ஆ� ந<� ஆ� மா�ஆ.%பிைறCத4 அAைவெயா�% 

$ேதவா.1.1360.1 

 உ�ச,தா� ந�சி! ேபா4 

ெதாட�*+_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அட�*த ெவ? க� ஏ@ 

ஊராஊரா ந<#வ <தி! பயி4ெவா�% ஒலிெச/ இைச $ேதவா.1.1360.2 

 வ�ச,தா4 ந��� ேச� வட%_ெப.(வட%_ெப.) ெகா# ெகா?ைக ம?ைகமா� வாரா 

ேநேர மா4 ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வச வல 

அவன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1360.3 

 க�ச,தா� ெம�சி! "6 கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல?� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) கா� ஆ� கா� ஆ� ந<# 

ேசாைல6 க:மல வள நகேர $ேதவா.1.1360.4 

 தி?க7ேக +%ைப6ேக திக>*+-இல?� ம,ைதயி� ேசேரேசேர ந<� ஆக� 

ெசறித. �ர நதிேயா� $ேதவா.1.1361.1 

 அ?ைக� ேச�2 இ�றி6ேக 

அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைட*த ெவ�தைல! 

பாேல ேமேல மா4 ஏய! பட�2 உ@% 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) இற�% $ேதவா.1.1361.2 

 ெபா?க! ேப� ந8ைச� ேச� 1ய?கம?க# ெகா�ைறயி� ேபா+ ஆ� தாேரதா% 

ேமவி! 1Aத. சைடய� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1361.3 

 க?ைக6� ஏN% ெபா31 ஆ� கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா�னியி� காேல வாரா 

ேமேல பா/ க:மல வள நகேர $ேதவா.1.1361.4 

 அ�ட,தா4 எ�தி6�% அைம*+ அட?�% ம�தல,+ ஆேற ேவேற 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ#வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 



அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எலா% $ேதவா.1.1362.1 

 ம��! ேபா/ ெவ�றி! ேபா� மைல*+ அைல*த உ%ப.% மா@ ஏலாதா�தா% 

ேம2% வலி மி� 1ர% எAய $ேதவா.1.1362.2 

 '�ட,ேத ெவ*தி7ேட '�*+_வி.எ�.('�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�*த இ8சி �> Lவா L� Lரா 'னி2_ெப.('னி2_ெப.) ெச/தவன+ 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1362.3 

 க��7ேட ெச8ெசா4 ேச� கவி� 

சிற*த_ெப.எ�.(சிற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம*திர6_ெப.அ.(ம*திர%_ெப.+6_ஒ3.) காேல ஓவாதா� ேம2% க:மல வள நகேர 

$ேதவா.1.1362.4 

 தி6கி4-ேத2 அ3@ அ3ேற திக>*+ இல?� ம�டல� சீ@ ஆ� வ <@ ஆ� ேபா� 

ஆ� தா.க� உட4_ெப.(உட4_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) 

எதிேர $ேதவா.1.1363.1 

 16கி7ேட ெவ7�7ேட 1ைக*+ 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச�ட,த<! ேபாேல ந<� த< கா4 

மீ 1ண�த.% உயி�க# திற%_ெப.(திற%_ெப.) $ேதவா.1.1363.2 

 ெசா6க,ேத நி�,த,ேத ெதாட�*த_ெப.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ெச?கத, ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஏயாேம மா ேலாக, 

+ய� கைளபவன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1363.3 

 ைக6க! ேபா/ உ6க,ேத கன�@ மி�� த�டைல6 காேட ஓடா ஊேர ேச� 

க:மல வள நகேர $ேதவா.1.1363.4 

 ெச3றி7ேட ெவ3றி� ேச� திக>*த +%பி_ெப.(+%பி_ெப.) ெமா/%1 உ@% ேசேர 

வாரா ந<# ேகாைத, ெதா8யிைழ பி� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ/ 

$ேதவா.1.1364.1 



 ஒ3ைற� ேச� '3ற4ெகா%1 உைட, தட6ைக '6க� மி6� ஓவாேத பா/ மா 

தான,+ உ@ 1க�'க இைறைய! $ேதவா.1.1364.2 

 ெப3றி7ேட ம3@ இ!_�7.(இ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) பா� ெப.,+ 

மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) +6க'% ேபரா ேநா/தா% ஏயாைம! 

பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) ெச/தவன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1364.3 

 க3றி7ேட எ7�-எ7�6கைல,+ைற6 கைர� ெசல6 காணாதாேர ேசரா ெம/6 

க:மல வள நகேர $ேதவா.1.1364.4 

 ப,தி! ேப� வி,தி7ேட பர*த_ெப.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஐ%1ல�க#வா/! பாேல ேபாகாேம காவா பைக அ@% வைக நிைனயா 

$ேதவா.1.1365.1 

 ',தி6� ஏவி க,ேத '�6�% '6�ண?க# வா/ Lடா ஊடா நா4 

அ*த6கரண'% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெநறி ஆ/ $ேதவா.1.1365.2 

 சி,தி6ேக உ/,தி7� திக>*த ெம/! பர%ெபா.# ேச�வா�தாேம தானாக� 

ெசNமவ� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1365.3 

 க,தி7ேடா� ச7ட?க% கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந4ெபா.# காேல 

ஓவாதா� ேம2% க:மல வள நகேர $ேதவா.1.1365.4 

 ெச%ைப� ேச� இ8சி� �> ெசறி*+_வி.எ�.(ெசறி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல?� ைப%ெபாழி4 ேசேர வாரா வா`ச,திைர எறி நக� இைறவ� 

$ேதவா.1.1366.1 

 இ%ப�6� ஏத% ெச/தி7� இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அர� பயி�ற_ெப.எ�.(பயி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ31 ஏ� ஆ� ேந� 

ஓ�பாத,+ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) விர4_ெப.(விர4_ெப.) அவ�_ெப.(அவ�_ெப.) 

நி@வி7� $ேதவா.1.1366.2 



 அ% ெபா� "� ெவ�றி, ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

அழி*+_வி.எ�.(அழி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ*தன%_வி.'.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+அ%_த�.ப�.) ெச/தா3� 

ஆ� ஆ� F�வா# வா>நா# அ�@ அ.#1Aபவன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.1366.3 

 க%ப,+ ஆ� +%பி, தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) க2# 

ெசாA*த_ெப.எ�.(ெசாA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) '%மத6 கா� ஆ� 

ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) ஆ� மா வ <தி6 க:மல வள நகேர $ேதவா.1.1366.4 

 ப�றி6ேகால% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ!_�7.(இ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) ப�,தட% பயி�@ இட! பா� ஆ% ஆ@ ஆனாேம 

அ!_�7.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) பறைவயி� உ.2 ெகாள $ேதவா.1.1367.1 

 ஒ�றி7ேட அ%1� ேச� உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப?கய,+ அவேனா தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ஓதா� 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_�7.++_பட�.ஒ..) உணரா+ உ.வின+ அ�'�N% 

$ேதவா.1.1367.2 

 ெச�றி7ேட வ*தி!ப தி.6கள% ெகா# ைப?கணி� ேதசா4 ேவ@ ஓ� ஆகார% 

ெதா82 ெச/தவன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1367.3 

 க�@6ேக '�றி3ேக கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல% 

நிைற6க2% காேல வாரா ேமேல பா/ க:மல வள நகேர $ேதவா.1.1367.4 

 த7� இ7ேட '7�6ைக, த�6� இ�6கி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உணா தாேம ேபணாேத நாT% 

சமெணா�% உழ4பவD% $ேதவா.1.1368.1 

 இ7ட,தா4 :அ,த%தா� இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) அ�@ அ+: 

எ�@ நி�றவ�6� ஏயாேம வா/ ஏ+�ெசா4 இைல மலி ம.த%"! 

$ேதவா.1.1368.2 



 17ட,ேத அ7�7�! 1ைத6�% ெம/6 ெகா# 1,த.% ேபா4வா�தா% ஓராேம 

ேபா/! 1ண�2_ெப.(1ண�2_ெப.) ெச/தவன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.1368.3 

 க7�6 கா4 ெவ7�, த<%க.%1 த*த_ெப.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைப%1ன4 காேல வாரா ேமேல பா/ க:மல வள நகேர $ேதவா.1.1368.4 

 க8ச,ேத� உ��7ேட களி,+_வி.எ�.(களி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) ச�பக6 காேன ேதேன ேபா� ஆ.% க:மல நக� 

இைறைய, $ேதவா.1.1369.1 

 த8ைச� சா� ச�ைப6 ேகா� சைம,த ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) கைல, +ைற 

தாேம ேபா4வா� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேந� ஆ� தமி> விரக� ெமாழிக# 

$ேதவா.1.1369.2 

 எ8ச, ேத/2 இ�றி6ேக இைம,+ இைச,+ 

அைம,த_ெப.எ�.(அைம_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏேழ ஏேழ நாேல 

L�@_ெப.(L�@_ெப.) இய4 இைச இைச இய4பா $ேதவா.1.1369.3 

 வ8ச,+ ஏ/2 இ�றி6ேக மன%_ெப.(மன%_ெப.) ெகாள! பயி3@ேவா� 

மா�ேப_ெப.(மா�1_ெப.+ஏ_சாA.) ேச�வா# வாேனா� சீ� மதிCத4 மடவரேல 

$ேதவா.1.1369.4 

 பிரம 1ர,+ைற ெப%மா ென%மா� $ேதவா.1.1370.1 

 பிரம 1ர,+ைற ெப%மா ென%மா� $ேதவா.1.1370.2 

 பிரம 1ர,+ைற ெப%மா ென%மா� $ேதவா.1.1370.3 

 பிரம 1ர,+ைற ெப%மா ென%மா� $ேதவா.1.1370.4 

 வி�டல� ெபாழிலணி ேவE 1ர,தர� $ேதவா.1.1371.1 

 வி�டல� ெபாழிலணி ேவE 1ர,தர� $ேதவா.1.1371.2 

 வி�டல� ெபாழிலணி ேவE 1ர,தர� $ேதவா.1.1371.3 



 வி�டல� ெபாழிலணி ேவE 1ர,தர� $ேதவா.1.1371.4 

 1�டா8 க,தவ� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1கலிேய 

$ேதவா.1.1372.1 

 1�டா8 க,தவ� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1கலிேய 

$ேதவா.1.1372.2 

 1�டா8 க,தவ� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1கலிேய 

$ேதவா.1.1372.3 

 1�டா8 க,தவ� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1கலிேய 

$ேதவா.1.1372.4 

 விள?ெகாளி திக>த. ெவ?�. ேமவின� $ேதவா.1.1373.1 

 விள?ெகாளி திக>த. ெவ?�. ேமவின� $ேதவா.1.1373.2 

 விள?ெகாளி திக>த. ெவ?�. ேமவின� $ேதவா.1.1373.3 

 விள?ெகாளி திக>த. ெவ?�. ேமவின� $ேதவா.1.1373.4 

 �ட�மணி மாளிைக, ேதாணி 1ர,தவ� $ேதவா.1.1374.1 

 �ட�மணி மாளிைக, ேதாணி 1ர,தவ� $ேதவா.1.1374.2 

 �ட�மணி மாளிைக, ேதாணி 1ர,தவ� $ேதவா.1.1374.3 

 �ட�மணி மாளிைக, ேதாணி 1ர,தவ� $ேதவா.1.1374.4 

 "�ர� ேச�* தராயவ� ெபா�ன� $ேதவா.1.1375.1 

 "�ர� ேச�* தராயவ� ெபா�ன� $ேதவா.1.1375.2 

 "�ர� ேச�* தராயவ� ெபா�ன� $ேதவா.1.1375.3 

 "�ர� ேச�* தராயவ� ெபா�ன� $ேதவா.1.1375.4 

 ெச.6�வா/! 1ைடயா� சிர1ர ெம�னி4 $ேதவா.1.1376.1 



 ெச.6�வா/! 1ைடயா� சிர1ர ெம�னி4 $ேதவா.1.1376.2 

 ெச.6�வா/! 1ைடயா� சிர1ர ெம�னி4 $ேதவா.1.1376.3 

 ெச.6�வா/! 1ைடயா� சிர1ர ெம�னி4 $ேதவா.1.1376.4 

 ெபா�ன� மாதவ� ேச�1ற வ,தவ� $ேதவா.1.1377.1 

 ெபா�ன� மாதவ� ேச�1ற வ,தவ� $ேதவா.1.1377.2 

 ெபா�ன� மாதவ� ேச�1ற வ,தவ� $ேதவா.1.1377.3 

 ெபா�ன� மாதவ� ேச�1ற வ,தவ� $ேதவா.1.1377.4 

 தச'க ெநறிதர ஊ�@ ச�ைபயா� $ேதவா.1.1378.1 

 தச'க ெநறிதர ஊ�@ ச�ைபயா� $ேதவா.1.1378.2 

 தச'க ெநறிதர ஊ�@ ச�ைபயா� $ேதவா.1.1378.3 

 தச'க ெநறிதர ஊ�@ ச�ைபயா� $ேதவா.1.1378.4 

 காழி ஆனய உ#ளவா கா�பேர $ேதவா.1.1379.1 

 காழி ஆனய உ#ளவா கா�பேர $ேதவா.1.1379.2 

 காழி ஆனய உ#ளவா கா�பேர $ேதவா.1.1379.3 

 காழி ஆனய உ#ளவா கா�பேர $ேதவா.1.1379.4 

 ெகா�ைசய� அைல6Fட கிலா.ட� Lடேர $ேதவா.1.1380.1 

 ெகா�ைசய� அைல6Fட கிலா.ட� Lடேர $ேதவா.1.1380.2 

 ெகா�ைசய� அைல6Fட கிலா.ட� Lடேர $ேதவா.1.1380.3 

 ெகா�ைசய� அைல6Fட கிலா.ட� Lடேர $ேதவா.1.1380.4 

 க:மல '+பதி6 க2ணிய� க7�ைர $ேதவா.1.1381.1 

 க:மல '+பதி6 க2ணிய� க7�ைர $ேதவா.1.1381.2 



 க:மல '+பதி6 க2ணிய� க7�ைர $ேதவா.1.1381.3 

 க:மல '+பதி6 க2ணிய� க7�ைர $ேதவா.1.1381.4 

 ஓ� உ. ஆயிைன மா� ஆ?கார,+ $ேதவா.1.1382.01 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) இய41_ெப.(இய41_ெப.) ஆ/ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) 'த4 "தல% $ேதவா.1.1382.02 

 ஒ�றிய இ.�ட� உ%ப�க# பிற2% $ேதவா.1.1382.03 

 பைட,+_வி.எ�.(பைட_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அளி,+ அழி!ப 

'%L�,திக# ஆயிைன $ேதவா.1.1382.04 

 இ.வேரா� ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�றைன $ேதவா.1.1382.05 

 ஓ� ஆ4 ந<ழ4 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

இர��%_ெப.(இர��_ெப.+உ%_சாA.) $ேதவா.1.1382.06 

 '!ெபா:+ ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா4வ�6� 

ஒளிெநறி $ேதவா.1.1382.07 

 கா7�ைன நா7ட% L�@% ஆக6 ேகா7�ைன $ேதவா.1.1382.08 

 இ. நதி அரவேமா� ஒ.மதி ��ைன $ேதவா.1.1382.09 

 நா4கா4 மா�மறி ஐ*தைல அரவ% $ேதவா.1.1382.11 

 ஏ*திைன கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா4 வா/ '% 

மத,+ $ேதவா.1.1382.12 

 இ. ேகா7� ஒ.கா8 ஈ� அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உA,தைன $ேதவா.1.1382.13 

 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) தD இ.கா4 வைளய வா?கி $ேதவா.1.1382.14 

 '!1ர,ேதா� நானில% அ8ச $ேதவா.1.1382.15 



 ெகா�@_வி.எ�.(ெகா4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தல,+ உற அ2ணைர 

அ@,தைன $ேதவா.1.1382.16 

 ஐ%1ல� நா4 ஆ% அ*த6கரண% $ேதவா.1.1382.17 

 '6�ண% இ.வளி ஒ.?கிய வாேனா� $ேதவா.1.1382.18 

 ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றைன ஒ.?கிய மன,ேதா� 

$ேதவா.1.1382.19 

 இ. பிற!1 ஓ�*+ '!ெபா:+ �ைற '�,+ $ேதவா.1.1382.20 

 நா4மைற ஓதி ஐவைக ேவ#வி $ேதவா.1.1382.21 

 அைம,+ ஆ@ அ?க% 'த4 எ:,+ ஓதி $ேதவா.1.1382.22 

 வர4 'ைற பயி�@ எ: வா�தைன வள�6�% $ேதவா.1.1382.23 

 பிரம1ர% ேபணிைன $ேதவா.1.1382.24 

 அ@பத% 'ரG% ேவE1ர% வி.%பிைன $ேதவா.1.1382.25 

 இகலி அைம*+ உண� 1கலி அம�*தைன $ேதவா.1.1382.26 

 ெபா?� நா4கட4 �> ெவ?�. விள?கிைன $ேதவா.1.1382.27 

 பாணி Lஉல�% 1ைதய_�ைற.எ�.(1ைத_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேம4 மித*த 

$ேதவா.1.1382.28 

 ேதாணி1ர,+ உைற*தைன ெதாைலயா இ.நிதி $ேதவா.1.1382.29 

 வா/*த *தரா/ ஏ/*தைன $ேதவா.1.1382.30 

 வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) 1ர% ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உண� 

சிர1ர,+ உைற*தைன $ேதவா.1.1382.31 

 ஒ.மைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ.திற4 அர6க� 

$ேதவா.1.1382.32 



 விற4_ெப.(விற4_ெப.) ெக�,+_வி.எ�.(ெக�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ.ளிைன 1றவ% 1A*தைன $ேதவா.1.1382.33 

 '*ந<�, +யி�ேறா� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) அறியா! 

$ேதவா.1.1382.34 

 ப�ெபா�_ெப.(ப�1_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) நி�றைன ச�ைப அம�*தைன 

$ேதவா.1.1382.35 

 ஐN@% அமண.% அ@வைக, ேதர.% $ேதவா.1.1382.36 

 ஊழிN% உணரா6 காழி அம�*தைன $ேதவா.1.1382.37 

 எ�ச� ஏ> இைசேயா� ெகா�ைசைய ெம�சிைன $ேதவா.1.1382.38 

 ஆ@பத'% ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) அம� க4விN% $ேதவா.1.1382.39 

 மைற 'த4 நா��% $ேதவா.1.1382.40 

 L�@_ெப.(L�@_ெப.) கால'% 

ேதா�ற_�ைற.எ�.(ேதா�@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றைன $ேதவா.1.1382.41 

 இ.ைமயி� ஒ.ைமN% ஒ.ைமயி� ெப.ைமN% $ேதவா.1.1382.42 

 ம@ இலா மைறேயா� $ேதவா.1.1382.43 

 க:மல '+ பதி6 க2ணிய� க7�ைர $ேதவா.1.1382.44 

 க:மல '+பதி6க2ணிய� 

அறிN%_வி.'.(அறி_வி./_இ.இ.கா.+உ%_பட�.ஒ..) $ேதவா.1.1382.45 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த�ைமைய ஆதலி� நி�ைன $ேதவா.1.1382.46 

 நிைனய வ4லவ� இ4ைல ந<# நில,ேத $ேதவா.1.1382.47 

 :ேச உய.% தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ெகா�யா� தி.வ�ேய சர�: எ�@ 

சிற*த_ெப.எ�.(சிற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�பா4 $ேதவா.1.1383.1 



 நா_ெப.(நா_ெப.) இயG% ம?ைகெயா� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) வழிப7ட நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1383.2 

 வாவிெதா@% வ�கமல% 'க%_ெப.('க%_ெப.) கா7ட ெச?�'த% வா/க# 

கா7ட $ேதவா.1.1383.3 

 காவி இ.?க.?�வைள க. ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) க� கா7�% 

க:மலேம $ேதவா.1.1383.4 

 ெப.*தட?க� ெச*+வ�வா/! ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைடய மைல� 

ெச4வி_ெப.(ெச4வி_ெப.) பிAயா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.1.1384.1 

 அ.*தைகய ��ணெவ� ந<@ அல?கா8,தா� அமர� ெதாழ அம.%ேகாயி4 

$ேதவா.1.1384.2 

 த.% தட6ைக ',தழேலா� மைனக# ெதா@% இைறவன+ 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) பா� $ேதவா.1.1384.3 

 க.*தட?க�ணா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அ%மாைன! 

பா7� அய.% க:மலேம $ேதவா.1.1384.4 

 அல?க4 மலி வானவ.% தானவ.% அைலகடைல6 கைடய த% 

$ேதவா.1.1385.1 

 கல?க_�ைற.எ�.(கல?�_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) எ: க�விட% உ�� 

இ.�ட மணிக�ட,ேதா� 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1385.2 

 வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அம� 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) 

மற*+_வி.எ�.(மற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) சனி 16� 

ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) சலி6�% கால,தாD% $ேதவா.1.1385.3 

 கல?க4 இலா மன! ெப. வ�ைக உைடய ெம/ய� வா> க:மலேம 

$ேதவா.1.1385.4 



 பா� இதைன நலி*+ அமர� பய%_ெப.(பய%_ெப.) எ/த� சய% 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பா8� ெவ%ைம! 

$ேதவா.1.1386.1 

 ேபா� இைசN% 1ர%L�@% ெபா�ற ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) சிைல 

வைள,ேதா� ெபா.*+% ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1386.2 

 வா� இைச ெம�'ைல மடவா� மாளிைகயி� �ளிைகேம4 மக! 

பாரா7ட_ெப.எ�.(பாரா7�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1386.3 

 கா� இைசN% வி�%1 

இய?�%_ெப.எ�.(இய?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கண%_ெப.(கண%_ெப.) ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மகி>2 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க:மலேம 

$ேதவா.1.1386.4 

 ஊ�கி�ற அரவ% ஒளிவி� தி?கெளா�_ெப.(தி?க#_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) வ�னி 

ம,த% ம�D% $ேதவா.1.1387.1 

 ந<� நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க?ைக ந�ெவ�தைல 

ேச� ெச8சைடயா� நிக:% ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1387.2 

 ஏ� த?கி மல� நிலவி இைச ெவ#ளிமைல எ�ன நிலவி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1387.3 

 கா� வ��� கண?களா4 கவி� ெப.� �ைத மாட6 க:மலேம 

$ேதவா.1.1387.4 

 :த.% சரத% த*த.# : எ�@ அ� 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தழ4 அைண*+ தவ?க# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1388.1 

 ெப.8_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) ச+ர� ெபயல�6�% ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) ஆ� 

ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) 



அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1388.2 

 அA*த வய4_ெப.(வய4_ெப.) அரவி*த% ம+ உ�!ப 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ��,+6 

களி,+_வி.எ�.(களி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

$ேதவா.1.1388.3 

 க.8_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) சகட% இளக வள� க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) இAய 

அக%_ெப.(அக%_ெப.) பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க:மலேம $ேதவா.1.1388.4 

 1வி 'த4 ஐ%"த% ஆ/ 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) ஆ/ 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) ஆ/ கரண% நா��ஆ/ 

$ேதவா.1.1389.1 

 அைவ அைவ ேச� பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ. ஆ/ அ4ல உ. ஆ/ 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) அம.%ேகாயி4 

$ேதவா.1.1389.2 

 தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 'ய4ேவா� மல� பறி!ப, தாழ வி�_ஏவ.(வி�_வி.) 

ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) உைத!ப ெகா6கி� கா/க# $ேதவா.1.1389.3 

 கவ� எறி க4 ேபா4 �ைனயி� கைர ேசர 1#_ெப.(1#_ெப.) 

இAN%_ெப.எ�.(இA_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க:மலேம 

$ேதவா.1.1389.4 

 அட4 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வானவைர 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ெதழி,+ உழG% அர6க�ேகாமா� $ேதவா.1.1390.1 

 மிட4 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ.ப+ 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா8ய விர4_ெப.(விர4_ெப.) பணிெகா�ேடா� ேம2% 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1390.2 



 நட வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உழவ�_ெப.(உழவ�_ெப.) 

:இ+ நட2 ஒணா வைக பரலா/,+: எ�@ +�@ $ேதவா.1.1390.3 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச?� 

ஈ�ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ',+ வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

கைர �வி6�% க:மலேம $ேதவா.1.1390.4 

 "மக# த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேகா� அயD% 1#ளிெனா� 

ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) உ. ஆகி! 16கி7� $ேதவா.1.1391.1 

 ஆ% அள2% ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) '� அ� 

காணா வைக நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) அம.% 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1391.2 

 பா ம.2% கைல! 1லேவா� ப4மல�க# 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா8சினாேல 

$ேதவா.1.1391.3 

 காமைனக# "A,+6 களி F�*+_வி.எ�.(F�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% க:மலேம 

$ேதவா.1.1391.4 

 �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) இ�றி! 1,த�கT% ெபா/,தவ,ைத ெம/,தவ% ஆ/ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகயி4 $ேதவா.1.1392.1 

 உண4 ம.2% சமண�கT% உணராத வைக 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1392.2 

 மண%_ெப.(மண%_ெப.) ம.2% வ+ைவ_ெப.(வ+ைவ_ெப.) ஒலி விழவி� ஒலி 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம�ேம4-ேதவ� $ேதவா.1.1392.3 



 கண%_ெப.(கண%_ெப.) ம.2% மைறயி� ஒலி கீ>!ப�6க ேம4ப�6�% 

க:மலேம $ேதவா.1.1392.4 

 க3றவ�க# பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

க:மல,+# ஈச�த� கழ4ேம4 ந4ேலா�_�றி.வி.'.(ந4_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.1.1393.1 

 ந4-+ைண ஆ% ெப.*த�ைம ஞானச%ப*த�தா� 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1393.2 

 ெசா4-+ைண ஓ� ஐ*திெனா� ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� மலரா# +ைணவ� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1393.3 

 '3@ உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) க�� 

'6கணா� அ� ேசர 'ய4கி�றாேர $ேதவா.1.1393.4 

 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) ஐ*+% ெபாறி 

கல?கி_வி.எ�.(கல?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெநறி 

மய?கி_வி.எ�.(மய?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) 

அழி*தி7� ஐ% ேம4 உ*தி $ேதவா.1.1394.1 

 அலம*த ேபா+ ஆக :அ8ேச4 : எ�@ அ.# 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) அம.% 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1394.2 

 வல% வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மடவா�க# நட% 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 'ழ2 அதிர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

எ�@ அ8சி $ேதவா.1.1394.3 

 சிலம*தி அலம*+ மர%_ெப.(மர%_ெப.) ஏறி 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) 

பா�6�%_ெப.எ�.(பா�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. 

ஐயாேற $ேதவா.1.1394.4 



 விட4 ஏ@ படநாக% அைர6� 

அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ31 அைரய� 

பாைவேயா�% $ேதவா.1.1395.1 

 அட4 ஏ@ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி :அ% 

ெசா^� பலி : எ�D% அ�க# ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1395.2 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஏறி, திைர ேமாதி6 காவிAயி� உட� 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) ைவகி 

$ேதவா.1.1395.3 

 திட4 ஏறி� �Aச?க% ெச: ',+ அ?� 

ஈ�@_வி.எ�.(ஈ_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல6�% தி. ஐயாேற 

$ேதவா.1.1395.4 

 க?காள� கயிலாயமைலயாள� கான!ேபராள� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

$ேதவா.1.1396.1 

 ப?காள� திA�ல!பைடயாள� விைடயாள� பயிG% ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.1.1396.2 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ஆ# அ!_�7.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) Cைழ*+ F�வாயா4 இற� உல�,தி Fத4 

நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1396.3 

 ெச?கா4 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெவ��.� ைப?கான4 இைர ேத.% தி. 

ஐயாேற $ேதவா.1.1396.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உைடதைல6 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ� 

ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) பலி6� உழ4வா� உைமயா#ப?க� $ேதவா.1.1397.1 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விைட ஏ@% ச?கரனா� தழ4 உ.வ� 



த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1397.2 

 மா� பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) அ.ேக 

மர%_ெப.(மர%_ெப.) ஏறி ம*தி பா/ ம�6க# ேதா@% $ேதவா.1.1397.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெச:?கமலெமா7� அல.% தி. ஐயாேற $ேதவா.1.1397.4 

 ந<ேரா� Fவிள'% நிலாமதிN% ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எ.6�% 

நிைற*த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா�ைற, 

$ேதவா.1.1398.1 

 தாேரா� த�கர*ைத சைட6� 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த,+வனா� 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1398.2 

 கா� ஓ� வி�%1 அள*+ க� 

நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

அைண*த_ெப.எ�.(அைண_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கம> தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

வ <தி, $ேதவா.1.1398.3 

 ேத� ஓ�%_ெப.எ�.(ஓ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அர?� ஏறி 

ேசயிைழயா� நட% பயிG% தி. ஐயாேற $ேதவா.1.1398.4 

 ேவ*+_ெப.(ேவ*+_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வி�ணவ�6�% ம�ணவ�6�% ெநறி கா7�% விகி�த� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1399.1 

 "*தாம ந@?ெகா�ைற சைட6� 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�ணியனா� ந�E% 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1399.2 



 கா*தார% இைச அைம,+6 காAைகயா� ப� 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கவி� ஆ� வ <தி $ேதவா.1.1399.3 

 :ேத%தா%: எ�@ அர?� ஏறி� ேசயிைழயா� நட% ஆ�% தி. ஐயாேற. 

$ேதவா.1.1399.4 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலா% ெந�வி�%பி4 

ெந.6கி வ. 1ர% L�@% ந<#வா/ அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) $ேதவா.1.1400.1 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலா%ப� ெதா7ட 

சிைலயாளி மைலயாளி ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1400.2 

 ��@ எலா% �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) Fவ ெகா:% பிரசமல� 

பா/*+_வி.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வாச% ம4� $ேதவா.1.1400.3 

 ெத�றலா� அ� வ.ட ெச:? க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) க�வள.% தி. 

ஐயாேற $ேதவா.1.1400.4 

 அ8சாேத கயிலாயமைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அர6க�ேகா� தைலக# ப,+% $ேதவா.1.1401.1 

 ம8� ஆ� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா8ய அட�,+ அவD6� அ.#1A*த 

ைம*த� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1401.2 

 இ8சாய4 இள*_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) ெத?கி� பழ% 

வ <ழ_�ைற.எ�.(வ <>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேமதி இA*+ 

அ?� ஓ� $ேதவா.1.1401.3 

 ெச8சாலி6கதி� உழ6கி ெச:? கமல வய4_ெப.(வய4_ெப.) ப�N% தி. 

ஐயாேற $ேதவா.1.1401.4 

 ேம4 ஓ� வி�%1 அணவி விய� நில,ைத 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அக>*+ மி6� 

நா�%_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1402.1 



 மாேலா� நா�'கD% அறியாத வைக 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) ம�D% 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1402.2 

 ேகா4 ஓட ேகா4வைளயா� F,தாட �வி'ைலயா� 'க,தி4 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1402.3 

 ேச4 ஓட சிைல ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேசயிைழயா� நட% 

ஆ�% தி. ஐயாேற $ேதவா.1.1402.4 

 ��டா� �3@ உ�6ைக� சமணெரா� சா6கிய.% �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இ4லா $ேதவா.1.1403.1 

 மி�டா�% மி�ட� உைர ேகளாேத ஆ# ஆமி� ேமவி, ெதா�S� 

$ேதவா.1.1403.2 

 எ�ேதாள� '6க�ண� எ% ஈச� இைறவ� இனி+ அம.% 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1403.3 

 ெச�� ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெபா�னி� ெச: மணிக# 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல6�% தி. ஐயாேற 

$ேதவா.1.1403.4 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) மலி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1ைட �> ஐயா3@ 

எ%ெப.மாைன அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காழி $ேதவா.1.1404.1 

 ம�னிய சீ� மைற நாவ�-வள� ஞானச%ப*த�-ம.2 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

$ேதவா.1.1404.2 

 இ� இைசயா4 இைவப,+% இைசN?கா4 ஈச� அ� ஏ,+வா�க# 

$ேதவா.1.1404.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இைசேயா� அம.லகி4 தவெநறி 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ/+வா� தாழா+ அ�ேற 

$ேதவா.1.1404.4 



 ெம/,+ ஆ@�ைவN% ஏ> இைசN% எ��ண?கT% 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா4ேவ 

$ேதவா.1.1405.1 

 த,தாG% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�ணா நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெதளிய! 

பளி?ேக ேபா4 அAைவ பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.1.1405.2 

 ஒ,+ ஆ@சமய?க7� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ� உல2 ெத�ந<� 

$ேதவா.1.1405.3 

 ',தா@ ெவதி� உதிர நி,தில% வாA6 ெகாழி6�% '+ ��றேம 

$ேதவா.1.1405.4 

 ேவா8 மி� �ழலிெயா� ேவ�வனா/ ெவ?கானி4 விசய� ேம2 

$ேதவா.1.1406.1 

 ேபாA� மி� ெபாைற அள*+ பா�பத% 1A*+ 

அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1ராண� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1406.2 

 காA� மலி க�ெபாழி4க# கனிக# பல மல� 

உதி�,+_வி.எ�.(உதி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கய%_ெப.(கய%_ெப.) 

'ய?கி_வி.எ�.('ய?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1406.3 

 LA வள%_ெப.(வள%_ெப.) கிள� ெத�ற4 தி.'�றி4 1�*+ உல2 

'+��றேம $ேதவா.1.1406.4 

 த6கன+ ெப.ேவ#வி ச*திர�_ெப.(ச*திர�_ெப.) இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) 

எ�ச� அ.6க� அ?கி $ேதவா.1.1407.1 

 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) விதாதாவிெனா�% விதிவழிேய த��,த விமல� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1407.2 

 ெகா6� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெகா:% வ.6ைக கதலி க'� உய� 

ெத?கி� �ைவ ெகா#ேசாைல $ேதவா.1.1407.3 



 '6கனியி� சா@ ஒ:கி� ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) உலரா ந<# 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> '+��றேம $ேதவா.1.1407.4 

 ெவ%ைம_ெப.(ெவ%ைம_ெப.) மி� 1ரவாண� மிைக 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விற4_ெப.(விற4_ெப.) 

அழி*+_வி.எ�.(அழி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

உேளா�க# $ேதவா.1.1408.1 

 ெச%மலேரா� இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) மா4 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர!ப ேதவ�கேள ேத� 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக $ேதவா.1.1408.2 

 ைம% ம.2 ேம. விG மா�ண% நா�_ெப.(நா�_ெப.) அA எAகா4 வாளி ஆக 

$ேதவா.1.1408.3 

 '%மதிG% ெநா� அளவி4 ெபா�ெச/த 'த4வ�_ெப.('த4வ�_ெப.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) '+��றேம. $ேதவா.1.1408.4 

 இைழ ேம2 கைல அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) ஏ*திைழயா# ஒ.பா4 ஆ/ 

ஒ.பா4 எ#கா+ $ேதவா.1.1409.1 

 உைழ ேம2% உA உ�,த_ெப.எ�.(உ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� 

உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) $ேதவா.1.1409.2 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ேம2 மடம*தி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) க�� 

மகவிெனா�% 1க ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) க4லி� $ேதவா.1.1409.3 

 'ைழ ேம2 மா4யாைன இைர ேத.% வள� சார4_ெப.(சார4_ெப.) 

'+��றேம $ேதவா.1.1409.4 

 நைக ஆ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைலமாைல '�6� 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாத� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ',தா@ $ேதவா.1.1410.1 



 வைக ஆ.% வைர!ப�ட% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர��கைர அ.�% 

மறிய ேமாதி_வி.எ�.(ேமா+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1410.2 

 தைக ஆ.% வர%1_ெப.(வர%1_ெப.) இடறி சாலி க:ந<� 

�வைள_ெப.(�வைள_ெப.) சாய! 

பா/*+_வி.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1410.3 

 'ைக ஆ� ெச*தாமைரக# 'க%மலர வய4_ெப.(வய4_ெப.) த:2 

'+��றேம $ேதவா.1.1410.4 

 அற%_ெப.(அற%_ெப.) கிள.% நா4ேவத% ஆலி� கீ> 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ளி அமர� ேவ�ட 

$ேதவா.1.1411.1 

 நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) கிள� ெச*தாமைரேயா� சிர% ஐ*தி� 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அ@,த_ெப.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நிமல� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1411.2 

 திற%_ெப.(திற%_ெப.) ெகா# மணி,தரள?க# 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) 

திர��_வி.எ�.(திர#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) �றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) சி@மிமா�க# $ேதவா.1.1411.3 

 'ற?களினா4 ெகாழி,+ மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெசல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வில6கி ',+ உைல! 

ெப/'+��றேம $ேதவா.1.1411.4 

 கதி� ஒளிய ெந�'�ப,+ உைடய கட4_ெப.(கட4_ெப.) இல?ைகய�ேகா� 

க�E% வாN% $ேதவா.1.1412.1 

 பிதி� ஒளிய கன4_ெப.(கன4_ெப.) பிற?க ெப.?கயிைலமைலைய 

நிைலெபய�,த ஞா�@ $ேதவா.1.1412.2 



 மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) அளைக6� இைற 'ரல மல� அ� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மைற 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ?ேக $ேதவா.1.1412.3 

 'தி� ஒளிய �ட� ெந�வா# '� ஈ*தா� வா/*த பதி '+��றேம 

$ேதவா.1.1412.4 

 " ஆ� ெபா�தவிசி�மிைச இ.*தவD% "*+ழா/ 1ைன*த மாG% 

$ேதவா.1.1413.1 

 ஓவா+ க:�_ெப.(க:�_ெப.) ஏன% ஆ/ 

உய�*+_வி.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ>*+ உற நா� 

உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) காணா, $ேதவா.1.1413.2 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ஆ.% தி. உ.வ� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைல ெச: நில,ைத Lட 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1413.3 

 Lவாத 'ழ?�_ஏவ.('ழ?�_வி.) ஒலி ந<� கீ> தாழ ேம4 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) '+��றேம 

$ேதவா.1.1413.4 

 ேமனியி4 சீவர,தா.% விAத. த7� உைடயா.% விரவ4 ஆகா 

$ேதவா.1.1414.1 

 ஊனிகளா/ உ#ளா� ெசா4 

ெகா#ளா+_எதி�.ம.வி.எ�.(ெகா#_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ..) உ% உ# 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� உ/மி� ெதா�S� 

$ேதவா.1.1414.2 

 ஞானிகளா/ உ#ளா�க# நா4மைறைய ':+ 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐ%1ல�க# ெச3@ 

$ேதவா.1.1414.3 



 ேமானிகளா/ 'னி�ெச4வ� தனி,+ 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 1AN% 

'+��றேம $ேதவா.1.1414.4 

 'ழ?�_ஏவ.('ழ?�_வி.) ஒலி ந<� ',தா@ வல%ெச/N% '+��ற,+ 

இைறைய Lவா! $ேதவா.1.1415.1 

 பழ?கிழைம! ப�னி.ேப� 

பைட,+_வி.எ�.(பைட_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைடய க:மலேம 

பதியா6 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1415.2 

 தழ?� எAL�@ ஓ%1 ெதாழி4-தமி> ஞானச%ப*த� சைம,த 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) $ேதவா.1.1415.3 

 வழ?�%_ெப.எ�.(வழ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைச 

F�%_ெப.எ�.(F�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைக பா�மவ� ந<� 

உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) ஆ#வ�தாேம $ேதவா.1.1415.4 

 ஏ� இைசN% வட-ஆலி�கீ> இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ?� ஈ�-இ.வ�6� இர?கி_வி.எ�.(இர?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1416.1 

 ேநா8ய நா4மைற!ெபா.ைள உைர,+ ஒளி ேச� ெநறி அளி,ேதா� 

நி�றேகாயி4 $ேதவா.1.1416.2 

 பா� இைசN% ப��த�க# ப4-நாT% பயி�@ ஓ+% ஓைச 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1416.3 

 ேவா8 மலி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) கி#ைள_ெப.(கி#ைள_ெப.) ேவத?க# 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ெசா4G% மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1416.4 

 ெபாறி அரவ% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

�3றி_வி.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெபா.!ேப ம,+ ஆக 1,ேதளி� 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1417.1 



 மறி கடைல6 கைட*தி7ட விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட க�ட,ேதா� ம�D% 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1417.2 

 ெசறி இத>, தாமைர,தவிசி4-திக>*+ 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைல6�ைட6கீ> 

ெச/ ஆ�ெச*ெந4 $ேதவா.1.1417.3 

 ெவறி கதி��சாமைர இர7ட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) 

வ <3றி.6�% மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1417.4 

 எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலைக நலி*+ உழG% 

அ2ண�க# த% 1ர% L�@% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) க�ணா� $ேதவா.1.1418.1 

 உ:*+ உ.T% அளைவயி� ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) எA ெகாள ெவ8சிைல 

வைள,ேதா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1418.2 

 ெகா:*_ெப.அ.(ெகா:%_ெப.அ.) தரள% நைக கா7ட ேகாகநத% 

'க%_ெப.('க%_ெப.) கா7ட �தி,+_வி.எ�.(�தி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந<�ேம4 $ேதவா.1.1418.3 

 வி:*த_ெப.எ�.(வி:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கய4_ெப.(கய4_ெப.) விழி 

கா7ட வி4 பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) வா/ கா7�% மிழைல ஆேம 

$ேதவா.1.1418.4 

 உைர ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ�ப,+ 

நா��_ெப.(நா��_ெப.) Q@ ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) ஆ% ேயானி ேபத% 

$ேதவா.1.1419.1 

 நிைர ேசர! பைட,+_வி.எ�.(பைட_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ3றி� 

உயி�6� உயி� ஆ/ அ?� அ?ேக நி�றா�ேகாயி4 $ேதவா.1.1419.2 

 வைர ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

'கி4_ெப.('கி4_ெப.) 'ழவ மயி4க# பல நட% 



ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1419.3 

 விைர ேச� ெபா� இதழி தர ெம�கா*த# ைக ஏ3�% மிழைல ஆேம 

$ேதவா.1.1419.4 

 காE%_ெப.எ�.(கா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அAய ெப.மா� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) கால%_ெப.(கால%_ெப.) ஆ/ 

�ண?க# L�@_ெப.(L�@_ெப.) ஆ/ $ேதவா.1.1420.1 

 ேபE L�@_ெப.(L�@_ெப.) உ.ஆகி ேப� உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

பைட,+_வி.எ�.(பைட_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அளி6�%_வி.எ�.(அளி_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப.மா� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1420.2 

 :தாE ஆ/ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரத,+வைன 

உ,தமைன இைற8சீ� : எ�@ $ேதவா.1.1420.3 

 ேவE வா�ெகா� வி�ேணா�தைம விளி!ப ேபா4 ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) 

மிழைல ஆேம. $ேதவா.1.1420.4 

 அக� அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�பினரா/ 

அ@பைக ெச3@ ஐ%1லD% அட6கி ஞான! $ேதவா.1.1421.1 

 1க4_ெப.(1க4_ெப.) உைடேயா�த% உ#ள! 1�டா8க,+# 

இ.6�%_ெப.எ�.(இ.6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1ராண� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1421.2 

 தக2_ெப.(தக2_ெப.) உைட ந<� மணி,தல,+ ச?� உள வ�6க% திகழ 

சலச,த<N# $ேதவா.1.1421.3 

 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைடய 1��_ெப.(1��_ெப.) 

மல�!ெபாA அ7ட மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மிழைல ஆேம 

$ேதவா.1.1421.4 



 ஆ@ ஆ� சைட'�ய� அன4 ஆ� மல�6ைகய� இமய!பாைவ 

$ேதவா.1.1422.1 

 F@ ஆ� தி. உ.வ� F,+ ஆ�% �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) உைடேயா� 

�ளி.% ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1422.2 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) ஆ� ெச?க:ந<�, தா+_ெப.(தா+_ெப.) ஆ� ம+ உ�� 

சிவ*த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

$ேதவா.1.1422.3 

 ேவ@ ஆய உ.ஆகி ெசIவழி ந4ப� பா�% மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1422.4 

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

உட4_ெப.(உட4_ெப.) அட�,+ கா4 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைக மறி,+ கயிைல 

எ�D% $ேதவா.1.1423.1 

 ெபா.!1 எ�6க4 உ@% அர6க� ெபா� '� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா8,த 

விர4_ெப.(விர4_ெப.) 1னித�ேகாயி4 $ேதவா.1.1423.2 

 த.!ப% மி� சல*தர� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) உட4_ெப.(உட4_ெப.) த�*த 

ச6கர,ைத_ெப.(ச6கர%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேவ��_வி.எ�.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஈ�� $ேதவா.1.1423.3 

 வி.!ெபா� மா4 வழிபா� ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) விமான% ேச� மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1423.4 

 ெச*தளி� மா மலேராD% தி.மாG% ஏனெமா� அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1424.1 

 அ*த% அ� காணாேத அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவளி!ப7ேடா� அம.% 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1424.2 



 1*தியி� நா4மைறவழிேய 14_ெப.(14_ெப.) 

பர!பி_வி.எ�.(பர!1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெந/ சமிைத ைகயி4 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1424.3 

 ெவ*தழலி� ேவ7� உலகி4 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அளி!ேபா� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ� மிழைல 

ஆேம $ேதவா.1.1424.4 

 எ� இற*த_ெப.எ�.(இற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அமண�கT% 

இழி_வி.(இழி_வி.) ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ேச� சா6கிய.% எ�@% த�ைன 

$ேதவா.1.1425.1 

 ந�ண (அ)Aய வைக மய6கி_வி.எ�.(மய6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ�யா�6� அ.#1AN% நாத� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.1.1425.2 

 ப� அம.% ெம�ெமாழியா� பாலகைர! பாரா7�% ஓைச 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1425.3 

 வி�ணவ�க# விய!1_ெப.(விய!1_ெப.) 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விமான,ேதா�% இழிN% 

மிழைல ஆேம $ேதவா.1.1425.4 

 மி� இயG% மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) மிைட வ <ழி 

மிழைலயா� விைர ஆ� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) $ேதவா.1.1426.1 

 ெச�னிமிைச6 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ:�%_ெப.எ�.(ஒ:�_வி.+உ%_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிர1ர6 ேகா�-

ெச:மைறக# பயிG% நாவ� $ேதவா.1.1426.2 

 ப�னிய சீ� மி� ஞானச%ப*த�-பா8*+ 

உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1426.3 



 இ� இைசயா4 பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 

இ.நில,தி4 ஈச� எD% இய4பிேனாேர. $ேதவா.1.1426.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�ெபா�! "�% மா�பி� 

விAQ4 ஒ.பா4 ெபா.*த_�ைற.எ�.(ெபா.*+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.1427.1 

 க*த% ம4� �ழலிேயா�% க�ெபாழி4 க�சி த�D# $ேதவா.1.1427.2 

 அ*த% இ4 �ண,தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அண?கிெனா� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 1A $ேதவா.1.1427.3 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஏக%ப% ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெக�ேம 

$ேதவா.1.1427.4 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) மா நக�L�@ உட� மா/*+ அவிய� $ேதவா.1.1428.1 

 சர% +ர*+ எAெச/த தா>சைட� ச?கர� ேமய இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.1428.2 

 �.*த% ம4லிைக_ெப.(ம4லிைக_ெப.) ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) மாதவி 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) �ரா மரவ%_ெப.(மரவ%_ெப.) $ேதவா.1.1428.3 

 தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) ைப%ெபாழி4 க�சி ஏக%ப% ேசர இட� ெக�ேம 

$ேதவா.1.1428.4 

 வ�ண ெவ�ெபா�! "�% மா�பி� வா8 அரவ% 

1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1429.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எA 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேபணிய பி8ஞக� ேமய 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.1.1429.2 



 வி�_ெப.(வி�_ெப.) அம� ெந�மாட% 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�சி த�D# 

$ேதவா.1.1429.3 

 தி�ண மா%ெபாழி4 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏக%ப% 

ேசர இட� ெக�ேம $ேதவா.1.1429.4 

 ேதாG% QG% +ைத*த வைர மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) �டைல 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1430.1 

 கால� மா# உற6 காலா4 கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.1430.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ�மதி ேதாN% மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) க�சி மா 

நக.# $ேதவா.1.1430.3 

 ஏல% நாறிய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �> ஏக%ப% ேசர இட� ெக�ேம 

$ேதவா.1.1430.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அணி மல�6ெகா�ைற ேச� சைட, � மதிய% 

1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1431.1 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) நா4மைற ஆக பலகண! ேப/க# அைவ 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1431.2 

 வாட4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ� அன4 ஏ*தி 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 1A $ேதவா.1.1431.3 

 ேசட� ேச� கலி6 க�சி ஏக%ப% ேசர இட� ெக�ேம $ேதவா.1.1431.4 

 சாக% ெபா�வைர ஆக, தானவ� '%மதி4 சா/ எ/+ $ேதவா.1.1432.1 



 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஒ.பாக% ஆக அரெவா� Q4 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1432.2 

 மாக% ேதா/ மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) க�சி மா 

நக.# $ேதவா.1.1432.3 

 ஏக%ப,+ உைற ஈச� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இட� ெக�ேம $ேதவா.1.1432.4 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) நிலாமதி 14� ெச8சைட வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரவ% 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.1.1433.1 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) இட,தினி4 வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) ேபணி 

ந�தைலயி4 பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.1.1433.2 

 ஏ� இலா அர6க� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ந<# '� ப,+% இ@,தவ� ஊ� 

$ேதவா.1.1433.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) க�சி ஏக%ப% ேசர இட� 

ெக�ேம $ேதவா.1.1433.4 

 பிரமD% தி.மாG% ைகெதாழ! ேப� அழ4 ஆய ெப%மா� $ேதவா.1.1434.1 

 அரவ% ேச� சைட அ*தண� அண?கிெனா� அம.% இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.1.1434.2 

 கர2 இ4 வ�ைகயினா�க# வா> கலி6 க�சி மா நக.# $ேதவா.1.1434.3 

 மரவ%_ெப.(மரவ%_ெப.) �> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ஏக%ப% ெதாழ 

வி4விைன மா/*+ அ@ேம $ேதவா.1.1434.4 

 ���ப7� அமண ஆயவெரா�% Fைற த% ெம/ ேபா�6�% $ேதவா.1.1435.1 

 மி�ட� க7�ய க7�ைர அைவ 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி.%ேப�மி� 

$ேதவா.1.1435.2 



 வி�டவ� 1ர% L�@% ெவ?கைண ஒ�றினா4 அவிய6 $ேதவா.1.1435.3 

 க�டவ� கலி6 க�சி ஏக%ப% காண இட� ெக�ேம $ேதவா.1.1435.4 

 ஏA� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�சி ஏக%ப% ேமயவைன 

$ேதவா.1.1436.1 

 காA� ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) 

க:மல ந�நக.# $ேதவா.1.1436.2 

 பாA� ஆ� தமி> ஞானச%ப*த� 

பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% வ4லா� $ேதவா.1.1436.3 

 சீA� ஆ� 1க> ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வி�ணவேரா�% ேச�பவேர $ேதவா.1.1436.4 

 க.,த� கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஏ*தி ஆ�% 

$ேதவா.1.1437.1 

 நி.,த� சைடேம4 நிர%பா மதிய� $ேதவா.1.1437.2 

 தி.,த% உைடயா� தி.! பறியJA4 $ேதவா.1.1437.3 

 வி.,த� என, த�% வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1437.4 

 ம.*த� அ'த� மயான,+# ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) $ேதவா.1.1438.1 

 ெப.*த�1ன4 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ,த ெப.மா� $ேதவா.1.1438.2 

 தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) மைறேயா� தி.! பறியJA4 $ேதவா.1.1438.3 

 விA*த_ெப.எ�.(விA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மல��ேசாைல 

வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1438.4 

 �ளி�*+_வி.எ�.(�ளி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� சைடய� 

ெகா�8சிைல வி4 காம� $ேதவா.1.1439.1 



 விளி*தா� அட?க_�ைற.எ�.(அட?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ <*+ எ/த� 

ெச3றா� $ேதவா.1.1439.2 

 ெதளி*தா� மைறேயா� தி.! பறியJA4 $ேதவா.1.1439.3 

 மிளி�*+ ஆ� மல��ேசாைல வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1439.4 

 பிற!1 ஆதி இ4லா� பிற!பா� பிற!1� $ேதவா.1.1440.1 

 ெசற!1 ஆதி அ*த% ெசல� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதச� $ேதவா.1.1440.2 

 சிற!பா� உைடயா� தி.! பறியJA4 $ேதவா.1.1440.3 

 விற4_ெப.(விற4_ெப.) பாAட% �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1440.4 

 கா8*தா� இ�கா7�4 ஆ�% கபாலி $ேதவா.1.1441.1 

 1A*தா� ப�த% 1ற?கா7�4 ஆ�% $ேதவா.1.1441.2 

 ெதா8*தா� மைறேயா� தி.! பறியJA4 $ேதவா.1.1441.3 

 விA*+_வி.எ�.(விA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� மல��ேசாைல 

வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1441.4 

 அர2 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) நாணா அன4 

அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக $ேதவா.1.1442.1 

 ெச. உ3றவ� 1ர% த< எழ� ெச3றா� $ேதவா.1.1442.2 

 ெத.வி4 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) �> தி.! பறியJA4 $ேதவா.1.1442.3 

 ெவ. உ3றவ� ெதா:% வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1442.4 

 நைர ஆ� விைடயா� நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# ெப.மா� $ேதவா.1.1443.1 

 அைர ஆ� அரவ% அழகா அைச,தா� $ேதவா.1.1443.2 



 திைர ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> தி.! பறியJA4 $ேதவா.1.1443.3 

 விைர ஆ� மல��ேசாைல வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1443.4 

 வைள6�%_ெப.எ�.(வைள_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எயி3றி� அர6க� வைர6கீ> $ேதவா.1.1444.1 

 இைள6�%ப� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏைழ 

அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) $ேதவா.1.1444.2 

 திைள6�% ப�க�, தி.! பறியJA4 $ேதவா.1.1444.3 

 விைள6�% வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1444.4 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெகா# மல�ேம4 அய� ஓதவ�ண� $ேதவா.1.1445.1 

 +ள?�% மன,தா� ெதாழ தழ4 ஆ/ 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) $ேதவா.1.1445.2 

 இள?ெகா%1 அனாேளா� இைண*+% பிைண*+% $ேதவா.1.1445.3 

 விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.! பறிய4 

வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1445.4 

 சைடய� பிைறய� சம� சா6கியேரா� $ேதவா.1.1446.1 

 அைட அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) இலாதா� அ�யா� ெப.மா� $ேதவா.1.1446.2 

 உைடய� 1லியி� உA-ேதா4 அைரேம4 $ேதவா.1.1446.3 

 விைடய�-தி.! பறிய4 வ <ர7ட,தாேன $ேதவா.1.1446.4 

 ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) ந<� உ�% காழி ஞானச%ப*த� $ேதவா.1.1447.1 

 ெவறி ந<�, தி.! பறிய4 வ <ர7ட,தாைன $ேதவா.1.1447.2 

 ெபாறி ந<� அரவ� 1ைன பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா�6� $ேதவா.1.1447.3 



 அ@% ந<� அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) அ@% பிற!1,தாேன $ேதவா.1.1447.4 

 ந<@ ேச�வ+ ஒ� ேமனிய� ேநா8ைழ $ேதவா.1.1448.1 

 F@ ேச�வ+ ஒ� ேகால% ஆ/ $ேதவா.1.1448.2 

 பா@ ேச� தைல6 ைகய� பரா/,+ைற $ேதவா.1.1448.3 

 ஆ@ ேச� சைட அ�ணேல $ேதவா.1.1448.4 

 க*த% ஆ% மல�6ெகா�ைற கம> சைட $ேதவா.1.1449.1 

 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "%1ன4 ைவ,தவ� 

$ேதவா.1.1449.2 

 ைப*த� மாதவி �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பரா/,+ைற $ேதவா.1.1449.3 

 அ*த% இ4ல அ�கேள $ேதவா.1.1449.4 

 ேவத� ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 'ைறயா4 விA,+ 

$ேதவா.1.1450.1 

 ஓத நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ.வனா� $ேதவா.1.1450.2 

 பாதி ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உ. ஆவ� பரா/,+ைற $ேதவா.1.1450.3 

 ஆதி ஆய அ�கேள $ேதவா.1.1450.4 

 ேதாG% த% அைர ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) �ட�வி� $ேதவா.1.1451.1 

 QG% தா% அணி மா�பின� $ேதவா.1.1451.2 

 பாG% ெந/ பயி�@ ஆ� பரா/,+ைற $ேதவா.1.1451.3 

 ஆல ந<ழ4 அ�கேள $ேதவா.1.1451.4 

 விரவி ந<@ ெம/ �வ�_ெப.(�வ�_ெப.) ேமனிேம4 $ேதவா.1.1452.1 



 இரவி4 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எA ஆ�வ� 

$ேதவா.1.1452.2 

 பரவினா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) 

பரா/,+ைற $ேதவா.1.1452.3 

 அரவ% ஆ�,த அ�கேள $ேதவா.1.1452.4 

 மைறN% ஓ+வ� மா�மறி6 ைகயின� $ேதவா.1.1453.1 

 கைற ெகா# க�ட% உைடயவ� $ேதவா.1.1453.2 

 பைறN% ச?�% ஒலிெச/ பரா/,+ைற $ேதவா.1.1453.3 

 அைறய நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�கேள 

$ேதவா.1.1453.4 

 விைடN% ஏ@வ� ெவ�ெபா�! "�வ� $ேதவா.1.1454.1 

 சைடயி4 க?ைக தா8,தவ� $ேதவா.1.1454.2 

 பைட ெகா# ெவ�ம:வாள� பரா/,+ைற $ேதவா.1.1454.3 

 அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�கேள $ேதவா.1.1454.4 

 த.6கி� மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) தச6கிAவ� தைன $ேதவா.1.1455.1 

 ெந.6கினா� விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஒ�றினா4 $ேதவா.1.1455.2 

 ப.6கினா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேபாG% பரா/,+ைற 

$ேதவா.1.1455.3 

 அ.6க� த�ைன அ�கேள $ேதவா.1.1455.4 

 நா3ற மாமலராெனா� மாG% ஆ/, $ேதவா.1.1456.1 

 ேதா3ற'% அறியாதவ� $ேதவா.1.1456.2 



 பா3றினா� விைன ஆன பரா/,+ைற $ேதவா.1.1456.3 

 ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) அ�கேள $ேதவா.1.1456.4 

 தி. இலி� சிலேத� அம� ஆத�க# $ேதவா.1.1457.1 

 உ. இலா உைர ெகா#ேளG% $ேதவா.1.1457.2 

 ப. விலா4 எயி4 எ/+ பரா/,+ைற $ேதவா.1.1457.3 

 ம.வினா� தைன வா>,+ேம $ேதவா.1.1457.4 

 ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ம4கிய ெச4வ� பரா/,+ைற� $ேதவா.1.1458.1 

 ெச4வ�ேம4 சிைதயாதன $ேதவா.1.1458.2 

 ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) ஞானச%ப*தன ெச*தமி> $ேதவா.1.1458.3 

 ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ஆ% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ெச!பேவ 

$ேதவா.1.1458.4 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) மட!பி�N% மட அ�ன'% அ�ன+ ஓ� 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) உைட மைலமக# +ைண என மகி>வ� $ேதவா.1.1459.1 

 த இன!பைட நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச பாட2% 

ஆ�வ� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) பட� சைட ெந�'�ய+ ஒ� 1னல� 

$ேதவா.1.1459.2 

 ேவதெமா� ஏழிைச பா�வ� ஆ>கட4 ெவ�திைர இைர Cைர கைர ெபா.+ 

வி%மி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அயேல $ேதவா.1.1459.3 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) அவி> 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) தய?�_வி.(தய?�_வி.) 

மல�� சிைறவ�� அைற எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�யி4_ெப.(�யி4_ெப.) பயி4 த.ம1ர%பதிேய $ேதவா.1.1459.4 

 ெபா?�% நைட! 1க4_ெப.(1க4_ெப.) இ4 விைட ஆ% 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ஊ�தி ெவ�ெபா� அணி 

தட%_ெப.(தட%_ெப.) ெகா# மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) ணQ4 1ரள $ேதவா.1.1460.1 



 ம?�4 இைட, தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மதி 

��வ� ஆ�வ� வள%_ெப.(வள%_ெப.) கிள�1ன4 அரவ% 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைடய� $ேதவா.1.1460.2 

 ச?� கட4-திைரயா4 உைதN�� சா8*+ இA*+ ஒசி*+ அைச*+ 

இைச*+_வி.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெவ�மண4 �ைவேம4 $ேதவா.1.1460.3 

 த?� கதி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நி,தில% ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) 

இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஒ4க நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல?� ஒளி நல?� எழி4-த.ம1ர% பதிேய $ேதவா.1.1460.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உ@ மா4வைர ேபா4 விைட ஏ@வ� ஆ@ ��வ� விA �A 

ஒளி ெகா# ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?க6 $ேதவா.1.1461.1 

 க� உற நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒளி.% கதி� 

ெவ�மதி6க�ணிய� கழி*தவ� இழி*தி�% உைடதைல கலனா! 

$ேதவா.1.1461.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உற நி�றவ� த% உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) அய� மா4 

ெதாழ அAைவைய! பிைண*+ இைண*+ அைண*த+% பிAயா� $ேதவா.1.1461.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) இத>_ெப.(இத>_ெப.) '4ைலெயா� எ� 

இத>_ெப.(இத>_ெப.) ெமௗவ4 ம.?�_ெப.(ம.?�_ெப.) அல� க.?கழி 

ெந.?� ந4-த.ம1ர%பதிேய $ேதவா.1.1461.4 

 வா� உ@ ெம�'ைல ந�Cத4 ஏைழெயா� ஆ�வ� வள%_ெப.(வள%_ெப.) 

கிள� விள?� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைடய� $ேதவா.1.1462.1 

 கா� உற நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல.% 

மல�6ெகா�ைற அ% க�ணிய� க� விைட ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெவ�ெகா# 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற பதிய� $ேதவா.1.1462.2 



 பா� உற வி�Eலக% பரவப�ேவா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ப�தைல! பலி ெகாள4 பா8பவ% 

நிைனயா�_வி.'.(நிைன_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.1.1462.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ@ ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அரவ% மல� +�னிய 

தா+_ெப.(தா+_ெப.) உதி� தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) Cைழ த.ம1ர%பதிேய $ேதவா.1.1462.4 

 ேந.% அவ�6� உணர! 1கி4 இ4ைல ெந�8சைட6 க�%1ன4 

பட�*+_வி.எ�.(பட�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ப�வ+ 

ஒ� நிைலய� $ேதவா.1.1463.1 

 ேப.% அவ�6� எைன ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) '�ைன! பிற!1 இற!1 

இலாதவ� உட3@ அட�,த ெப3றி யா� அறிவா� $ேதவா.1.1463.2 

 ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) அவ�6� அழ4 வாய+ ஒ� நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உற எ: ெகா: மல� ெகா# ெபா� இதழி 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அல?க4 $ேதவா.1.1463.3 

 தார% அவ�6� இமவா�மக# ஊ�வ+ ேபா� விைட க� ப� ெச� ெபாழி4-

த.ம1ர% பதிேய $ேதவா.1.1463.4 

 Fைழ அ% ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) �லாயவ# த% பிைண 14க ம4� 

ெம�'ைல ெபாறி ெகா# ெபா�-ெகா� இைட +வ�வா/ $ேதவா.1.1464.1 

 மாைழ ஒ�க� மடவாைள ஓ�பாக% மகி>*தவ� வல% மலி பைட விைட 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெகா� ம:வா# $ேதவா.1.1464.2 

 யாைழN% எ#கிட ஏழிைச வ��_ெப.(வ��_ெப.) 'ர�@ 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) +வ�றி ெம�சிற� அைற உற நற 

விAN%_ெப.எ�.(விA_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.1.1464.3 



 தாைழN% ஞாழG% ந<�ய_ெப.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கானலி� 

ந# அ4 இைச 1#_ெப.(1#_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) +யி4 பயி4 

த.ம1ர%பதிேய $ேதவா.1.1464.4 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ம. வா��ழ4 அ�னநைட! ெபைடமா� விழி, 

தி.*திைழ ெபா.*+_வி.(ெபா.*+_வி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெச?கதி� விAய 

$ேதவா.1.1465.1 

 � ம. ெச8சைடயி4-+ைத ெவ�மதி +�@ ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

ெதா41ன4 சிர% கர*+ உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதா4 உைடய� $ேதவா.1.1465.2 

 கா ம. த�கழி ந<�ய_ெப.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கானல 

க�டக% கட4_ெப.(கட4_ெப.) அைட கழி 

இழிய_�ைற.எ�.(இழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) '�டக,+ அயேல 

$ேதவா.1.1465.3 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேச� �வைள! ப�கி4 க:ந<� மல� ெவறி கம> ெசறி 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) த.ம1ர%பதிேய $ேதவா.1.1465.4 

 � வணந<@ அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) 

ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைர 14க ம4� ெம�மல� 

வைர 1ைர திர#1ய% அணிவ� $ேதவா.1.1466.1 

 ேகாவண'% உைழயி� அதT% உைட ஆைடய� ெகாைல மலி பைட ஒ� 

�ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழக� 

$ேதவா.1.1466.2 

 பா வணமா அலற, தைலப,+ உைட அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) அர6கன வலி 

ஒ� கIைவ ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#1A தைலவ� 

$ேதவா.1.1466.3 

 தாவண ஏ@ உைட எ% அ�க7� இட%வ� தட?_ெப.அ.(தட%_ெப.) 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) இ�% தட?கைர, த.ம1ர%பதிேய $ேதவா.1.1466.4 



 வா� மலி ெம�'ைல மா+ ஒ.பாக% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆ�வ� வள%_ெப.(வள%_ெப.) கிள� மதி அரவ% 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைடய� $ேதவா.1.1467.1 

 F� மலி �ல'% ெவ�ம:2% அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெவ4 

பைட �னிசிைல தனி மைல அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழக� $ேதவா.1.1467.2 

 ஆ� மலி ஆழி ெகா# ெச4வD% அ4லி_ெப.(அ4லி_ெப.) ெகா# 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மிைச அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) அ� '� 

அள2 தா% அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.1.1467.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) மலி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அல?க4 உக*தவ� 

த?� இட%_ெப.(இட%_ெப.) தட?க4 இ�% திைர, த.ம1ர% பதிேய 

$ேதவா.1.1467.4 

 1,த� கட, +வ� ெமா/,+ உறி 14கிய ைகய� ெபா/ ெமாழி*த 

அழி2_ெப.(அழி2_ெப.) இ4 ெப3றி 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ந4-தவ� 1லேவா� 

$ேதவா.1.1468.1 

 ப,த�க# அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ெம/! 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆக உக*தவ� நிக>*தவ� சிவ*தவ� �டைல! ெபா� 

அணிவ� $ேதவா.1.1468.2 

 ',+ அன ெவ�நைக ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) மைலமா+ உைம ெபா� அணி 

1ண� 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) இைண +ைண அைணவ+% பிAயா� 

$ேதவா.1.1468.3 

 த,+ அ.வி,திர# உ*திய மா4கட4 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அட�,தி�% 

தட%_ெப.(தட%_ெப.) ெபாழி4-த.ம1ர%பதிேய $ேதவா.1.1468.4 



 :ெபா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாளிைக �> விழவ% ம^ ெபாWஉ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) திWஉ அம� 1கலி: 

எ�@ உலகி4 $ேதவா.1.1469.1 

 த�ெனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ேந� பிற இ4 பதி ஞானச%ப*தன+ 

ெச*தமி>, தட?க4-த.ம1ர%பதிைய! $ேதவா.1.1469.2 

 பி� ெந�வா� சைடயி4 பிைறN% அர2% உைடயவ� பிைண+ைண கழ4க# 

ேபEத4 உAயா� $ேதவா.1.1469.3 

 இ� ெந�ந� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ/+வ� 

எ/திய_ெப.எ�.(எ/+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபாக'% உ@வ�க# இட� 

பிணி +ய� அைண2 இலேர $ேதவா.1.1469.4 

 ெச*ெந4 அ% கழனி! பழன,+_ெப.(ப>ன%_ெப.+அ,+_சாA.) அயேல ெச:% 

$ேதவா.2.1470.1 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கிழியி4 

பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) 1ைர "*தரா/ $ேதவா.2.1470.2 

 +�னி_வி.எ�.(+�D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

இைமேயா� '� ேதா/ கழ^� ெசா^� $ேதவா.2.1470.3 

 பி�Dெச8சைடயி4 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) பா%1உட� ைவ,தேத 

$ேதவா.2.1470.4 

 எ3@ தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திைர 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச?கிெனா� இ!பிக# 

$ேதவா.2.1471.1 

 ெபா� திக> கமல! பழன%_ெப.(பழன%_ெப.) 1� "*தரா/� $ேதவா.2.1471.2 

 �3றி_வி.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

இைமேயா� ெதா: ெபா�கழ^� ெசா^� $ேதவா.2.1471.3 

 ெப3ற%_ெப.(ெப3ற%_ெப.) ஏ@த4 ெப3றிைமேயா ெப.மானிேர $ேதவா.2.1471.4 



 ச?� ெச%பவள,திர# ',+அைவதா%ெகா� $ேதவா.2.1472.1 

 ெபா?� ெத�திைர வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல6�% 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) "*தரா/ $ேதவா.2.1472.2 

 +?க மா4களி3றி� உA ேபா�,+ உக*த<� ெசா^� $ேதவா.2.1472.3 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ப?க'% அ?க,ெதா� ஒ�றிய மா�1அேத 

$ேதவா.2.1472.4 

 ேசம வ4 மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) ெபா� அணி மாளிைக ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 

உய� $ேதவா.2.1473.1 

 " மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. "*தரா/ $ேதவா.2.1473.2 

 ேசாமD% அர2% ெதாட� ெச8சைடய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1473.3 

 காம� ெவ�ெபா�ஆக6 கைட6க� சிவ*தேத $ேதவா.2.1473.4 

 ப#ள%_ெப.(ப#ள%_ெப.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) இைர 

ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழG% ப�வாயன 

$ேதவா.2.1474.1 

 1#T% நா#ெதா@% ேச� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. "*தரா/ 

$ேதவா.2.1474.2 

 +#T% மா�மறி ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச?ைகயின <� ெசா^� $ேதவா.2.1474.3 

 ெவ#ளந<� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெச8சைட ைவ,த விய!1அேத 

$ேதவா.2.1474.4 

 மா+ இல?கிய ம?ைகய�_ெப.(ம?ைகய�_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம.?�எலா% $ேதவா.2.1475.1 



 ேபாதி4 அ% கமல% ம+ வா� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) "*தரா/ $ேதவா.2.1475.2 

 ேசாதி அ%�ட�ேமனி ெவ�ந<@ அணிவ <� ெசா^� $ேதவா.2.1475.3 

 காதி4 அ% �ைழ ச?கெவ�ேதா�உட� ைவ,தேத $ேதவா.2.1475.4 

 வ.6க% ஆ�த. வா�_ெப.(வா�_ெப.) க�வெனா� ம*திக# $ேதவா.2.1476.1 

 த.6 ெகா# ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) த.% கனி மா*திய "*தரா/ 

$ேதவா.2.1476.2 

 +ர6�% மா4விைடேம4 வ.வ <� அ�ேக# ெசா^� $ேதவா.2.1476.3 

 அர6க� ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# ஆ6கிய ஆ6கேம 

$ேதவா.2.1476.4 

 வA ெகா# ெச?கய4 பா/ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம.?�_ெப.(ம.?�_ெப.) 

எலா% $ேதவா.2.1477.1 

 1Aைச ந<� உய� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) நிலாவிய "*தரா/ $ேதவா.2.1477.2 

 �.தி பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா�_ெப.(பா�_ெப.) 

இய4 � ெமாழிய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1477.3 

 கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) மா4 அய� ேந� உைம6 க��லாைமேய 

$ேதவா.2.1477.4 

 வ�ட4_ெப.(வ�ட4_ெப.) அ% கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) மைட வாைளக# பா/ 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) $ேதவா.2.1478.1 

 1�ட`க% மல�*+_வி.எ�.(மல�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம+, த. 

"*தரா/ $ேதவா.2.1478.2 

 ெதா�ட� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� ேபா3றிெச/ 

ெதா4கழ^� ெசா^� $ேதவா.2.1478.3 



 ��ட�சா6கிய� Fறிய+ ஆ% �றிஇ�ைமேய $ேதவா.2.1478.4 

 மகர வா�கட4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அண2% 

மண4_ெப.(மண4_ெப.) கான4வா/! $ேதவா.2.1479.1 

 1கலி ஞானச%ப*த� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மி� "*தரா/! $ேதவா.2.1479.2 

 பகவனாைர! பர2 ெசா4மாைலப,+% வ4லா� $ேதவா.2.1479.3 

 அக4வ� த<விைன ந4விைனேயா� உட� ஆவேர $ேதவா.2.1479.4 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) எலா% மலர_�ைற.எ�.(மல�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

விைர நா@ த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) வி%மி $ேதவா.2.1480.1 

 வ��எலா% நைசயா4 இைச பா�% வல8�ழி $ேதவா.2.1480.2 

 ெதா��எலா% பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ட� ேபா4 

ஒளிய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1480.3 

 ப��எலா% பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலிபாட4 

பயி�றேத $ேதவா.2.1480.4 

 பார4 ெவ��.�% ப�வாயன நாைரN% $ேதவா.2.1481.1 

 வார4 ெவ�திைரவா/ இைர ேத.% வல8�ழி $ேதவா.2.1481.2 

 Lர4 ெவ�'@வ4 ந� ெமா/ ஒளிய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1481.3 

 ஊர4 ெவ�தைல ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ6க உழ�றேத $ேதவா.2.1481.4 

 கி�ண வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கிள� 

தாமைர,_ெப.(தாமைர_ெப.+,_ஒ3.) தா+_ெப.(தா+_ெப.) அளா/ $ேதவா.2.1482.1 

 வ�ண C�மண4ேம4 அன% ைவ�% வல8�ழி $ேதவா.2.1482.2 

 ��ணெவ�ெபா�6ெகா�� ெம/ "ச வ^� ெசா^� $ேதவா.2.1482.3 



 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ெதாழ ெவ�தைலயி4 பலி ெகா�டேத 

$ேதவா.2.1482.4 

 ேகா�எலா% நிைறய6 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ழி $ேதவா.2.1483.1 

 மா�எலா% மலிந<� மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வல8�ழி $ேதவா.2.1483.2 

 ேச�எலா% உைடய�ீ சி@மா�மறிய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1483.3 

 நா�எலா% அறிய, தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) நற2 ஏ3றேத 

$ேதவா.2.1483.4 

 ெகா4ைல ேவன4 1ன,தி� �. மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா/ $ேதவா.2.1484.1 

 வ4ைல C�மண4ேம4 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ைவ�% வல8�ழி 

$ேதவா.2.1484.2 

 '4ைலெவ�'@வ4 நைகயா# ஒளிய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1484.3 

 சி4ைல ெவ�தைலயி4 பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 ெச4வேம 

$ேதவா.2.1484.4 

 "ச% ந<� ெபாழிN%_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4ெபா�னியி4 ப4மல� $ேதவா.2.1485.1 

 வாச% ந<� �ைடவா� இட� த<�6�% வல8�ழி $ேதவா.2.1485.2 

 ேதச% ந<� தி. ந<� சி@மா�மறிய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1485.3 

 ஏச ெவ�தைலயி4 பலி ெகா#வ+ இலாைமேய $ேதவா.2.1485.4 

 க*தமாமல�� ச*ெதா� கா� அகிG% 

தழ<இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1486.1 



 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<� �ைடவா� இட� த<�6�% 

வல8�ழி $ேதவா.2.1486.2 

 அ*த% ந<� 'த4 ந<� ந� ஆ% அ�ேக# ெசா^� $ேதவா.2.1486.3 

 ப*த% ந<� க.தா+ உலகி4 பலி ெகா#வேத $ேதவா.2.1486.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந@மாமல�� ேசாைலயி4 வ��இன% $ேதவா.2.1487.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) நைசயா4 

இைச பா�% வல8�ழி $ேதவா.2.1487.2 

 கா� உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) களி3றி� உA ேபா�6க 

வ4^� ெசா^� $ேதவா.2.1487.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ6க உழ�றேத $ேதவா.2.1487.4 

 த<�,தந<� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெபா�னியி4 ப4மல� $ேதவா.2.1488.1 

 வா�,த ந<� �ைடவா� இட� த<�6�% வல8�ழி $ேதவா.2.1488.2 

 ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6கைன அ�@ அட�,த<� 

ெசா^� $ேதவா.2.1488.3 

 சீ�,த ெவ�தைலயி4 பலி ெகா#வ+% சீ�ைமேய $ேதவா.2.1488.4 

 உர%_ெப.(உர%_ெப.) மD% சைடய�ீ விைடய�ீ உம+ இ� அ.ள $ேதவா.2.1489.1 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) மD% ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆவ+% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) வல8�ழி! $ேதவா.2.1489.2 

 பிரமD% தி.மாG% அள!பAய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1489.3 



 சிர% எD% கலனி4 பலி 

ேவ��ய_ெப.எ�.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வேம 

$ேதவா.2.1489.4 

 வ <�% ஞான'% ேவ��திேர4 விரத?களா4 $ேதவா.2.1490.1 

 வா�� ஞான% எ� ஆவ+% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) வல8�ழி $ேதவா.2.1490.2 

 நா� ஞானச%ப*தன ெச*தமி>ெகா�� இைச $ேதவா.2.1490.3 

 பா� ஞான% வ4லா� அ� ேச�வ+ ஞானேம $ேதவா.2.1490.4 

 " அல�*தன ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

'!ேபா+% உ% ெபா�கழ4 $ேதவா.2.1491.1 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மி� 

ெதளி�ேசAய�ீ $ேதவா.2.1491.2 

 ேம வ.% ெதாழிலாெளா� ேகழ4பி� ேவட� ஆ% $ேதவா.2.1491.3 

 பாவக%ெகா� நி�ற+ேபாG% C%_திA.(C%_'�.ஒ..) பா�ைமேய 

$ேதவா.2.1491.4 

 விைள6�% ப,தி6� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ம�ணவ� ஏ,தேவ 

$ேதவா.2.1492.1 

 திைள6�% த<�,த% அறாத திக> ெதளி�ேசAய�ீ $ேதவா.2.1492.2 

 வைள6�%_ெப.எ�.(வைள_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) சிைலேம4 ஐ*+பாண'% தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

எ/ $ேதவா.2.1492.3 

 களி6�% காமைன எ?ஙன% ந<� க�ணி� கா/*தேத $ேதவா.2.1492.4 

 வ%1 அ�,த மல�!ெபாழி4 �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மதி 

தவ> $ேதவா.2.1493.1 



 ெச%1_ெப.(ெச%1_ெப.) அ�,த ெச:% 1Aைச, ெதளி�ேசAய�ீ $ேதவா.2.1493.2 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) அ�,த+ ஒ� ேகால விைடமிைச F�ைமேயா 

$ேதவா.2.1493.3 

 அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) அ�,த க�ணாெளா� 

ேமவ4_ெதா.ெப.(ேம2_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அழகிேத $ேதவா.2.1493.4 

 கா� உலா% கட4_ெப.(கட4_ெப.) இ!பிக# ',த%_ெப.(',த%_ெப.) கைர! 

ெபN% $ேதவா.2.1494.1 

 ேத� உலா% ெந�வ <திஅ+ ஆ� ெதளி�ேசAய�ீ $ேதவா.2.1494.2 

 ஏ� உலா% பலி6� ஏகிட ைவ!1இட% இ�றிேய $ேதவா.2.1494.3 

 வா� உலா% 'ைலயாைள ஒ�பாக,+ ைவ,தேத $ேதவா.2.1494.4 

 ப6க%_ெப.(ப6க%_ெப.) C%தைம! பா�!பதி 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) '� பாவி6�% $ேதவா.2.1495.1 

 ெச6க� மா மதி ேச� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �> ெதளி�ேசAய�ீ $ேதவா.2.1495.2 

 ைம6 ெகா# க�ணிய� ைகவைள மா4 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவௗவேவ $ேதவா.2.1495.3 

 ந6கரா/ உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ?�% பலி6� நட!பேத $ேதவா.2.1495.4 

 தவள ெவ�பிைற ேதா/த. தா>ெபாழி4 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.2.1496.1 

 திவள மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) திக> ெதளி�ேசAய�ீ 

$ேதவா.2.1496.2 

 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) ேபா4 க�ணி +�ெணன 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �@கிய $ேதவா.2.1496.3 

 கவள மா4கA எ?ஙன% ந<� ைகயி� கா/*தேத $ேதவா.2.1496.4 



 ேகா� அ�,த ெபாழிலி�மிைச6 �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) Fவி�% 

$ேதவா.2.1497.1 

 ேச� அ�,த ெதாழிலி� மி� ெதளி�ேசAய�ீ $ேதவா.2.1497.2 

 மா� அ�,த மல�6க�ணினா# க?ைக ந?ைகைய, $ேதவா.2.1497.3 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அ�,த மல�� சைட எ�ெகா4 ந<� ��3ேற 

$ேதவா.2.1497.4 

 ெகா,+ இைர,த மல�6 �ழலா# �யி4ேகால% ேச� $ேதவா.2.1498.1 

 சி,திர6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாளிைக �> ெதளி�ேசAய�ீ $ேதவா.2.1498.2 

 வி,தக! பைட வ4ல அர6க� விற4_ெப.(விற4_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$ேதவா.2.1498.3 

 ப,+ இர7�6 கர%_ெப.(கர%_ெப.) ெநA,தி7ட+ உ% பாதேம $ேதவா.2.1498.4 

 கா4 எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைர6ைக கைர6� எறி 

கான4_ெப.(கான4_ெப.) �> $ேதவா.2.1499.1 

 ேச4 அ�,த வய4_ெப.(வய4_ெப.) பழன, ெதளி�ேசAய�ீ $ேதவா.2.1499.2 

 மா4 அ�,தல% மா மலரா� '� ேத�ேய $ேதவா.2.1499.3 

 ஓல% இ7�ட எ?ஙன% ஓ� உ.6 ெகா�டேத $ேதவா.2.1499.4 

 ம*திர% த. மா மைறேயா�க# தவ,தவ� $ேதவா.2.1500.1 

 ெச*+ இல?� ெமாழியவ� ேச� ெதளி�ேசAய�ீ $ேதவா.2.1500.2 

 ெவ*த4 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா6கியேரா� 

சமண�க# $ேதவா.2.1500.3 

 த% திற,தன ந<6�வி,த<� ஓ� சதிரேர $ேதவா.2.1500.4 

 தி6� உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> ெதளி�ேசA எ% ெச4வைன 

$ேதவா.2.1501.1 



 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) காழிN# ஞானச%ப*த� விள%பிய $ேதவா.2.1501.2 

 த6க பாட4க#ப,+% வ4லா�க# தட '�, $ேதவா.2.1501.3 

 ெதா6க வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ.!பவ� ெசா4லிேல $ேதவா.2.1501.4 

 கைர உலா% கடலி4_ெப.(கட4_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ெபாலி 

ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) இ!பி வ� $ேதவா.2.1502.1 

 திைர உலா% கழி மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. வா�மிR� 

$ேதவா.2.1502.2 

 உைர எலா% ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆ/ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ# 

உைடய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1502.3 

 வைர உலா% மடமா+ உட� 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா�1அேத 

$ேதவா.2.1502.4 

 ச*+ உய�*+_வி.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: கா� 

அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) த�1ன4 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த% $ேதவா.2.1503.1 

 சி*ைதெச/+ அ�யா� பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. 

வா�மிR� $ேதவா.2.1503.2 

 �*தர6கழ4ேம4 சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஆ�6க வ4^� ெசா^� 

$ேதவா.2.1503.3 

 அ*தியி� ஒளியி� நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ணேம_ெப.(வ�ண%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.1503.4 

 கா� அய?கிய த�கழி �> கடலி� 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) $ேதவா.2.1504.1 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அய?கிய ைப%ெபாழி4 �> தி. வா�மிR� 

$ேதவா.2.1504.2 

 ேதா4 நய?� அம� ஆைடயின <� அ�ேக# ெசா^� $ேதவா.2.1504.3 

 ஆைனஅ?க உA ேபா�,+ அன4 ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உக*தேத $ேதவா.2.1504.4 

 ம8� உலாவிய மாட மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) ெபாலி மாளிைக� $ேதவா.2.1505.1 

 ெச8ெசாலாள�க#தா% பயிG% தி. வா�மிR� $ேதவா.2.1505.2 

 +8� அ8� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

உக6க வ4^� ெசா^� $ேதவா.2.1505.3 

 வ8ச ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�� வானவ�6� இ� அ.# ைவ,தேத 

$ேதவா.2.1505.4 

 ம�ணினி4 1க> ெப3றவ� ம?ைகய�தா% பயி4 $ேதவா.2.1506.1 

 தி�ெணன! 1Aைச, ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ஆ� தி. வா�மிR� 

$ேதவா.2.1506.2 

 +�ெணன, திAN% சAைத, ெதாழி^� ெசா^� $ேதவா.2.1506.3 

 வி�ணினி4 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெச8சைட ைவ,த விய!1அேத 

$ேதவா.2.1506.4 

 ேபா+ உலாவிய த�ெபாழி4 �> 1Aைச! 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) $ேதவா.2.1507.1 

 த<+_ெப.(த<+_ெப.) இ4 அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) ஓ,+ ஒழியா, தி. 

வா�மிR� $ேதவா.2.1507.2 

 �+_ெப.(�+_ெப.) உலாவிய ெகா?ைக ஒ�ப?� உைடய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1507.3 

 Lெதயி4 ஒ.L�@ எAR7�ய ெமா/%1அேத $ேதவா.2.1507.4 



 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைர,த தட%_ெப.(தட%_ெப.) ெபாழிலி� 

நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) கான4வா/, $ேதவா.2.1508.1 

 ெத�திைர6 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. வா�மிR� 

$ேதவா.2.1508.2 

 ெதா�� இைர,+ எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதா4கழ^� ெசா^� 

$ேதவா.2.1508.3 

 ப�� இ.6� ஒ.நா4வ.6� ந<� உைரெச/தேத $ேதவா.2.1508.4 

 த6கி4 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தச6கிAவ� தைலப,+ 

இற, $ேதவா.2.1509.1 

 தி6கி4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அலற அட�,த<� தி. 

வா�மிR�, $ேதவா.2.1509.2 

 ெதா6க மாெதா�% வ <3றி.*த<� அ.# எ� ெசா^� $ேதவா.2.1509.3 

 ப6கேம பலபாAட% ேப/க# பயி�றேத $ேதவா.2.1509.4 

 ெபா.+ வா�கட4 எ�திைசN% த. வாAயா4 $ேதவா.2.1510.1 

 திAத.% 1க> ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. வா�மிR� 

$ேதவா.2.1510.2 

 �.தியா� இ.வ�6�% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய�ீ ெசா^� $ேதவா.2.1510.3 

 எ.+ேம3ெகா� உழ�@ உக*+ இ4 பலி ஏ3றேத $ேதவா.2.1510.4 

 ைம தைழ,+ எ: ேசாைலயி4 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேச� வ��இன% 

$ேதவா.2.1511.1 

 ெச/ தவ,ெதாழிலா� இைச ேச� தி. வா�மிR� $ேதவா.2.1511.2 



 ெம/ தவ! ெபா� "சிய ேமனியின <� ெசா^� $ேதவா.2.1511.3 

 ைகதவ� சம�சா6கிய� க7�ைர6கி�றேத $ேதவா.2.1511.4 

 மா+ ஓ� F@உைட ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தவைன, தி. வா�மிR� 

$ேதவா.2.1512.1 

 ஆதிஎ%ெப.மா� அ.#ெச/ய வினாஉைர $ேதவா.2.1512.2 

 ஓதி அ�@ எ: காழிN# ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.2.1512.3 

 ந<தியா4 நிைனவா� ெந�வா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ#வேர $ேதவா.2.1512.4 

 ந<ட4 ேம2 நிமி�1�சைடேம4 ஒ� நிலா' $ேதவா.2.1513.1 

 �ட4 ேம2 மைறயி� 'ைறயா4 ஒ� �லா2 அழ4 $ேதவா.2.1513.2 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேம2மவ� ேமய 

அேனகத?காவத% $ேதவா.2.1513.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ேம2% மன,தா� விைன ப3@அ@!பா�கேள 

$ேதவா.2.1513.4 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) உ�� ம: உ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) $ேதவா.2.1514.1 

 ஆல%_ெப.(ஆல%_ெப.) உ�ட ெப.மா�த� அேனகத?காவத% $ேதவா.2.1514.2 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) உ�ட தட?க� உைம 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) நிலாய+ ஓ� $ேதவா.2.1514.3 

 ேகால% உ�� அள2 இ4ைல �லாவிய ெகா#ைகேய $ேதவா.2.1514.4 

 ெச%பி� ஆ.% மதி4L�@ எAய சின வாய+ ஓ� $ேதவா.2.1515.1 

 அ%பினா4 எ/+அ.# வி4லி அேனகத?காவத% $ேதவா.2.1515.2 

 ெகா%பி� ேந� இைடயாெளா�% F�6 ெகா4 ஏ@ உைட $ேதவா.2.1515.3 



 ந%ப� நாம% நவிலாதன நா_ெப.(நா_ெப.) என4 ஆ�ேம $ேதவா.2.1515.4 

 த*த,தி*த,தட% எ�ற அ.வி,திர# 

பா/*+_வி.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா/� $ேதவா.2.1516.1 

 சி*த ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கதிேராெனா� மா� அ@ 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ஆ� $ேதவா.2.1516.2 

 அ*த% இ4ல அள2 இ4ல அேனகத?காவத% $ேதவா.2.1516.3 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெவ*தெபா� ந<@ அணிவா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவேத $ேதவா.2.1516.4 

 பிைறN% மா� இ4 கதிேரா� அறியாைம! 

ெபய�*+_வி.எ�.(ெபய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா/ $ேதவா.2.1517.1 

 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ப�%ெபா� அணியா� அ�%1 ஆ� 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) $ேதவா.2.1517.2 

 அைறN% ஓைச பைற ேபாG% அேனகத?காவத% $ேதவா.2.1517.3 

 இைற எ% ஈச� எ%மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக உக*தேத $ேதவா.2.1517.4 

 ேதைன ஏ@ ந@மாமல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ� ேச�,+வ <� $ேதவா.2.1518.1 

 ஆைன ஏ@% அணி சார4_ெப.(சார4_ெப.) அேனகத?காவத% $ேதவா.2.1518.2 

 வாைன ஏ@% ெநறி ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உண.%தைன வ4லிேர4 $ேதவா.2.1518.3 

 ஆ�ெந/ ஏ@ '�யா� அ.#ெச/வ+% வாைனேய $ேதவா.2.1518.4 

 ெவ.வி ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) இAய கதி� ',ெதா� ெவ�பளி?� 

$ேதவா.2.1519.1 



 உ.வி வ <ழ_�ைற.எ�.(வ <>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வயிர% ெகாழியா 

அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) உ*தி ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) $ேதவா.2.1519.2 

 அ.வி பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அணி 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) அேனகத?காவத% $ேதவா.2.1519.3 

 ம.வி வா:% ெப.மா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேச�வ+ வா/ைமேய 

$ேதவா.2.1519.4 

 ஈர%_ெப.(ஈர%_ெப.) ஏ+% இல�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இராவண� $ேதவா.2.1520.1 

 வ <ர%_ெப.(வ <ர%_ெப.) ஏ+% இல�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) ஆக 

விைள,த வில?கலா� $ேதவா.2.1520.2 

 ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) பா%1அ+ அணிவா�த� அேனகத?காவத% 

$ேதவா.2.1520.3 

 வார% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைனவா� விைனஆயின 

மாNேம $ேதவா.2.1520.4 

 க�ண� வ�ண மலராெனா�% F�ேயா�6� ஐய% ஆ/ $ேதவா.2.1521.1 

 எ�E% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) எ:*த+ ஓ� ஆ� 

அழ4 $ேதவா.2.1521.2 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ந�E% அணி சார4_ெப.(சார4_ெப.) 

அேனகத?காவத% $ேதவா.2.1521.3 

 ந�E% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) உைடயா� விைனஆயின நாசேம 

$ேதவா.2.1521.4 

 மா பத%_ெப.(பத%_ெப.) அறியாதவ� சாவக�சா6கிய� $ேதவா.2.1522.1 



 ஏ பத%_ெப.(பத%_ெப.) பட நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ@மா*+ உழ4வா�க#தா% $ேதவா.2.1522.2 

 ஆ பத%_ெப.(பத%_ெப.) அறிவ <� உளி� ஆகி4 அேனகத? $ேதவா.2.1522.3 

 காபத% அம�*தா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ேச�த4_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) .மேம $ேதவா.2.1522.4 

 ெதா4ைலஊழி! ெபய� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதாணி1ர,+ இைற 

$ேதவா.2.1523.1 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேக#வி, தமி> ஞானச%ப*த� ந4லா�க#'� 

$ேதவா.2.1523.2 

 அ4ல4 த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைரெச/த 

அேனகத?காவத% $ேதவா.2.1523.3 

 ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

அைடN%_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அைடயா 

��+�பேம $ேதவா.2.1523.4 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) ேகா?க%_ெப.(ேகா?க%_ெப.) �ளி� Fவிளமாைல 

�லாய சீ� $ேதவா.2.1524.1 

 ஓ� க?ைக ஒளிெவ�பிைற ��% ஒ.வனா� $ேதவா.2.1524.2 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ <ைண 'ழவ% �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ெமா*ைத ப� 

ஆகேவ $ேதவா.2.1524.3 

 ஆ�% ஆ@ வ4லாD% ஐயா@ உைட ஐயேன $ேதவா.2.1524.4 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) யா.% அறிவா� இைல தா% பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

எ#கேவ $ேதவா.2.1525.1 

 பி�D% '�D% சிலேப/6கண% �ழ, திAத�வ� $ேதவா.2.1525.2 



 +�னஆைட உ�!ப� �டைல! ெபா� "�வ� $ேதவா.2.1525.3 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ஆG% +ைறயாD% ஐயா@ உைட ஐயேன 

$ேதவா.2.1525.4 

 F@ ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உைட ேகாவண% உ�ப+ ெவ�தைல 

$ேதவா.2.1526.1 

 மாறி4 ஆ.% ெகா#வா� இைல மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) 

அணிகல% $ேதவா.2.1526.2 

 ஏ@% ஏறி, திAவ� இைமேயா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ $ேதவா.2.1526.3 

 ஆ@% நா��% ெசா�னாD% ஐயா@ உைட ஐயேன $ேதவா.2.1526.4 

 ப�ணி� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெமாழியா� பவள,+வ�வாயினா� 

$ேதவா.2.1527.1 

 எ� இ4 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) �ண,தா� இைணேவ4 

ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) க�ணினா� $ேதவா.2.1527.2 

 வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) பா� வலி பா� த% வா/ெமாழி பாடேவ 

$ேதவா.2.1527.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*தாD% ஐயா@ உைட ஐயேன $ேதவா.2.1527.4 

 ேவன4 ஆைன ெவ.வ உA ேபா�,+ உைம அ8சேவ $ேதவா.2.1528.1 

 வாைன ஊ�அ@6�% மதி ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைம*தனா� $ேதவா.2.1528.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந/ பா4 தயி� ெத?�இளந<� க.%பி� ெதளி 

$ேதவா.2.1528.3 

 ஆ� அ8� ஆ� '�யாD% ஐயா@ உைட ஐயேன $ேதவா.2.1528.4 



 எ?�% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�றாD% 

இய41_ெப.(இய41_ெப.) அறிய!படா $ேதவா.2.1529.1 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ெகா�டாD% 

மதி �� ைம*தD% $ேதவா.2.1529.2 

 ப?க% இ4 பதிென7ெடா� நா��6� உண�2% ஆ/ $ேதவா.2.1529.3 

 அ?க% ஆ@% ெசா�னாD% ஐயா@ உைட ஐயேன $ேதவா.2.1529.4 

 ஓதி யா.% அறிவா� இைல ஓதி உல�எலா% $ேதவா.2.1530.1 

 ேசாதிஆ/ நிைற*தா� �ட��ேசாதிN# ேசாதியா� $ேதவா.2.1530.2 

 ேவதிஆகி வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ம�ேணா� எA கா3@% ஆ/ $ேதவா.2.1530.3 

 ஆதிஆகி நி�றாD% ஐயா@ உைட ஐயேன $ேதவா.2.1530.4 

 �ரவநா#மல�ெகா�� அ�யா� வழிபா�ெச/ $ேதவா.2.1531.1 

 விர2 ந<@ அணிவா� சில ெதா�ட� விய!பேவ $ேதவா.2.1531.2 

 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா#ெதா@% 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) பைறதலா4 $ேதவா.2.1531.3 

 அரவ% ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தாD% ஐயா@ 

உைட ஐயேன $ேதவா.2.1531.4 

 உைரெச/ ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வழி 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) இல?ைக6� ம� 

$ேதவா.2.1532.1 

 வைர ெச/ ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அட�,+ மதி 

��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம*தனா� $ேதவா.2.1532.2 



 கைர ெச/ காவிAயி� வடபால+ காதலா� $ேதவா.2.1532.3 

 அைர ெச/ ேமகைலயாD% ஐயா@ உைட ஐயேன $ேதவா.2.1532.4 

 மாG% ேசாதி மலராD% அறிகிலா வா/ைமயா� $ேதவா.2.1533.1 

 கால%_ெப.(கால%_ெப.) கா%1_ெப.(கா%1_ெப.) வயிர% க�ைகய� ெபா�கழ4 

$ேதவா.2.1533.2 

 ேகால% ஆ/6 ெகா:*+ ஈ�@_வி.எ�.(ஈ_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) திர�ட+ ஓ� $ேதவா.2.1533.3 

 ஆலந<ழ4 உளாD% ஐயா@ உைட ஐயேன $ேதவா.2.1533.4 

 ைகயி4 உ�� உழ4வா.% கம> +வ� ஆைடயா4 $ேதவா.2.1534.1 

 ெம/ைய! ேபா�,+ உழ4வா.% உைர!பன ெம/ அல $ேதவா.2.1534.2 

 ைம ெகா# க�ட,+ எ�ேதா# '6கணா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) வா>,தேவ 

$ேதவா.2.1534.3 

 ஐய% ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அளி!பாD% ஐயா@ 

உைட ஐயேன $ேதவா.2.1534.4 

 பலி திA*+ உழ4 ப�ட?க� ேமய ஐயா3றிைன $ேதவா.2.1535.1 

 கலி க�*த ைகயா� கட4காழிய�காவல� $ேதவா.2.1535.2 

 ஒலி ெகா# ச%ப*த� ஒ�தமி>ப,+% வ4லா�க# ேபா/ $ேதவா.2.1535.3 

 மலி ெகா# வி�_ெப.(வி�_ெப.) இைட ம�னிய சீ� ெப@வா�கேள 

$ேதவா.2.1535.4 

 வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மதம,த% எ.6ெகா� Fவிள% 

$ேதவா.2.1536.1 

 ெபா� இய�ற சைடயி4 ெபாலிவி,த 1ராணனா� $ேதவா.2.1536.2 

 ெத�ன எ�@ வAவ�� இைசெச/ தி. வா8சிய% $ேதவா.2.1536.3 



 எ�ைன ஆ# உைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக உக*தேத $ேதவா.2.1536.4 

 காலகால� கAகா� இைட மாநட% ஆ�வ� $ேதவா.2.1537.1 

 ேமல� ேவைலவிட% உ�� இ.#கி�ற மிட3றின� $ேதவா.2.1537.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேகால மதி மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ம�D% தி. 

வா8சிய% $ேதவா.2.1537.3 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பணிய! ெபாலி ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) நய*தேத $ேதவா.2.1537.4 

 ேமவி4 ஒ�ற� விA2உ3ற இர��ன� L�@% ஆ/ $ேதவா.2.1538.1 

 நாவி4 நால� உட4_ெப.(உட4_ெப.) அ8சின� ஆற� ஏ> ஓைசய� $ேதவா.2.1538.2 

 ேதவி4 எ7ட� தி. வா8சிய% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வனா� $ேதவா.2.1538.3 

 பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) த<�!ப� பழி ேபா6�வ� த% அ�யா�க7ேக $ேதவா.2.1538.4 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஏ*தி வள� ைகயின� ெம/ �வ��ஆகேவ $ேதவா.2.1539.1 

 சால ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெபா� "�வ� ேப�வ� மாமைற $ேதவா.2.1539.2 

 சீல% ேம2 1கழா4 ெப.�% தி. வா8சிய% $ேதவா.2.1539.3 

 ஆல%_ெப.(ஆல%_ெப.) உ�ட அ�க# இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக அம�*தேத 

$ேதவா.2.1539.4 

 ைக இல?� மறி ஏ*+வ� க*த#_ெப.(கா*த#_ெப.) அ%ெம4விர4 

$ேதவா.2.1540.1 

 ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உைடயா� 

அைடயா� 1ர% ெச3றவ� $ேதவா.2.1540.2 

 ெச/யேமனி6 கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) மிட3றா� தி. வா8சிய,+ 

$ேதவா.2.1540.3 



 ஐய� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) அைடவா�6� அைடயா அ.ேநா/கேள 

$ேதவா.2.1540.4 

 அரவ% "�ப� அணிN% சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஆ�6க அக%ெதா@% 

$ேதவா.2.1541.1 

 இரவி4 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பலி ேபEவ� நா�_ெப.(நா�_ெப.) இல� 

நாமேம $ேதவா.2.1541.2 

 பர2வா� விைன த<�6க நி�றா� தி. வா8சிய% $ேதவா.2.1541.3 

 ம.வி ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மடமாெதா� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ைம*தேர $ேதவா.2.1541.4 

 வி�ணி4 ஆன பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ��வ� தா>*+ விள?கேவ 

$ேதவா.2.1542.1 

 க�ணினா4 அந?க� உடல% ெபா� ஆ6கினா� $ேதவா.2.1542.2 

 ப�ணி4 ஆன இைசபாட4 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. வா8சிய,+ 

$ேதவா.2.1542.3 

 அ�ணலா� த% அ� ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா�6� இ4ைல அ4லேல $ேதவா.2.1542.4 

 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந<� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ம�னிய ெத� இல?ைக6� 

ம� $ேதவா.2.1543.1 

 வா� ஊட வைரயா4 அட�,+ அ�@ அ.#ெச/தவ� $ேதவா.2.1543.2 

 ேவடேவட� தி. வா8சிய% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ*தைர! $ேதவா.2.1543.3 

 பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<� மன,தா� விைன 

ப3@அ@!பா�கேள $ேதவா.2.1543.4 



 ெச� ெகா# ேநாயி� அைடயா� திற%பா� ெச@ த<விைன $ேதவா.2.1544.1 

 க�ய F3ற'% க�� அகG% 1க4தா� வ.% $ேதவா.2.1544.2 

 ெந�ய மாெலா� அய� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றா� 

தி. வா8சிய,+ $ேதவா.2.1544.3 

 அ�க# பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) அைட*தா� அ�யா� அ�யா�க7ேக $ேதவா.2.1544.4 

 பி�ட%_ெப.(பி�ட%_ெப.) உ�� திAவா� பிAN% +வ� ஆைடயா� 

$ேதவா.2.1545.1 

 மி�ட� மி�� ெமாழி ெம/ அல ெபா/ இைல எ% இைற $ேதவா.2.1545.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ெக�� ம.2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> தி. 

வா8சிய,+ $ேதவா.2.1545.3 

 அ�டவாண� அ� ைகெதா:வா�6� இ4ைல அ4லேல $ேதவா.2.1545.4 

 ெத�ற4 +�@ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% தி. 

வா8சிய,+ $ேதவா.2.1546.1 

 எ�@% நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறயாைன 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� ஏ,தலா4 

$ேதவா.2.1546.2 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) காழி மைற ஞானச%ப*தன ெச*தமி> $ேதவா.2.1546.3 

 ஒ�@% உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) உைடயா� அைடவா� உய�வானேம 

$ேதவா.2.1546.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலா2% மதி 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல2% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

மாளிைக $ேதவா.2.1547.1 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா2% மல��ேசாைல 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திக> சி6கG# 

$ேதவா.2.1547.2 

 ேவன4 ேவைள விழி,தி7ட ெவ�ெண/!ெப.மா� அ� $ேதவா.2.1547.3 

 ஞான% ஆக நிைனவா� விைனஆயின ைநNேம $ேதவா.2.1547.4 

 மட%_ெப.(மட%_ெப.) ெகா# வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) �திெகா#T% 

மணமல�!ெபா/ைக �> $ேதவா.2.1548.1 

 திட% ெகா# மா மைறேயா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ம4கிய 

சி6கG# $ேதவா.2.1548.2 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) ெகா# க�ட,+ ெவ�ெண/!ெப.மா� அ� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1548.3 

 அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா:% அ�யா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அ4ல4 அ@!பேர $ேதவா.2.1548.4 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) நிலவி 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ைன 

ந<�ய_ெப.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1549.1 

 ேசG% ஆG% கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) வள%_ெப.(வள%_ெப.) ம4கிய சி6கG# 

$ேதவா.2.1549.2 

 ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) ஒ�க�ணியினாைள ஒ�பாக� ெவ�ெண/!பிரா� 

$ேதவா.2.1549.3 

 பாலவ�ண� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) பைறNேம $ேதவா.2.1549.4 



 க*த% உ*த6 ைகைத ",+6 

கம>*+_வி.எ�.(கம>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) $ேதவா.2.1550.1 

 ெச*+ வ��_ெப.(வ��_ெப.) இ� இைச பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திக> சி6கG# 

$ேதவா.2.1550.2 

 ெவ*தெவ�ந<3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ெவ�ெண/!பிரா� விைர 

ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) $ேதவா.2.1550.3 

 சி*ைதெச/வா� விைனஆயின ேத/வ+ தி�ணேம $ேதவா.2.1550.4 

 ம?�4 த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைறேயா�க# 

மாட,+_ெப.(மாட%_ெப.+அ,+_சாA.) அயேல மி� $ேதவா.2.1551.1 

 ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) +?க! ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திக> சி6கG# 

$ேதவா.2.1551.2 

 ெவ? க� ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ@ உைட ெவ�ெண/!பிரா� அ� 

ேமவேவ $ேதவா.2.1551.3 

 த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேம�ைம சரத% தி. 

நாT% தைகNேம $ேதவா.2.1551.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைர,+ ம+ வி%மிய மா மல�!ெபா/ைக �> 

$ேதவா.2.1552.1 

 ெத�திைர6 ெகா# 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

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

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

வய4_ெப.(வய4_ெப.) சி6கG# $ேதவா.2.1552.2 



 வி��_ெப.(வி��_ெப.) இைர,த மலரா4 திக> ெவ�ெண/!பிரா� அ� 

$ேதவா.2.1552.3 

 க�� இைர,+ மனேம மதியா/ கதி ஆகேவ $ேதவா.2.1552.4 

 '�D மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) மதி4L�@ உடேனஎAஆ/ விழ, 

$ேதவா.2.1553.1 

 +�D வா�ெவ?கைண ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

ெசG,திய_ெப.எ�.(ெசG,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாதியா� 

$ேதவா.2.1553.2 

 ெச*ெந4 ஆ.% வய4_ெப.(வய4_ெப.) சி6க4 ெவ�ெண/!ெப.மா� அ� 

$ேதவா.2.1553.3 

 உ�னி ந<ட_�ைற.எ�.(ந<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மனேம நிைனயா/ விைன 

ஓயேவ $ேதவா.2.1553.4 

 ெத3ற4 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத� 

இல?ைக6� இைறவ� மைல $ேதவா.2.1554.1 

 ப3றினா� '�ப,ெதா� ேதா#க# ெநAயேவ $ேதவா.2.1554.2 

 ெச3ற ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) சி6க4 

ெவ�ெண/!ெப.மா� அ� $ேதவா.2.1554.3 

 உ3@ ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) நிைனவா/ விைனஆயின ஓயேவ $ேதவா.2.1554.4 

 மாலிேனா� அ.மாமைற வ4ல 'னிவD% $ேதவா.2.1555.1 

 ேகாலினா� �@க_�ைற.எ�.(�@6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) ேகாலிN% $ேதவா.2.1555.2 

 சீல% தா% அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

திக> சி6க4 ெவ�ெண/!பிரா� $ேதவா.2.1555.3 



 பாG% ப4மல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பைறN% 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) பாவேம $ேதவா.2.1555.4 

 ப7ைட ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) +வ� ஆைடயினாெரா�% பா?� இலா6 

$ேதவா.2.1556.1 

 க7� அம�க:6க# ெசா4லிைன6 க.தா+ ந<� $ேதவா.2.1556.2 

 சி7ட� சி6க4 ெவ�ெண/!ெப.மா� ெச:மாமைற! $ேதவா.2.1556.3 

 ப7ட� ேசவ�ேய பணிமி� பிணி ேபாகேவ $ேதவா.2.1556.4 

 க*த% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழிN# ஞானச%ப*த� 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.2.1557.1 

 ெச*_ெப.அ.(ெச%_ெப.அ.) த�"%ெபாழி4 சி6க4 ெவ�ெண/!ெப.மா� அ�� 

$ேதவா.2.1557.2 

 ச*தமா� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச*தமி> 

வ4லவ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட $ேதவா.2.1557.3 

 ெவ*தந<@ அணிN% ெப.மா� அ� ேமவேர $ேதவா.2.1557.4 

 கைளN%_ெப.எ�.(கைள_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ4விைன அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) க.தா� 1ர% $ேதவா.2.1558.1 

 உைளN% "ச4_ெப.("ச4_ெப.) ெச/தா� உய�மா4வைர 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) விலா $ேதவா.2.1558.2 

 வைளய ெவ8சர% வா?கி எ/தா� ம+, +%பிவ�� $ேதவா.2.1558.3 

 அைளN% ெகா�ைறஅ%தா� மழபா�N# அ�ணேல $ேதவா.2.1558.4 

 கா�சிலாத ெபா� ேநா6�%_ெப.(ேநா6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கன 

வயிர,திர# $ேதவா.2.1559.1 

 ஆ�சிலாத பளி?கின� அ8�% '� ஆ�னா� $ேதவா.2.1559.2 



 ேப�சினா4 உம6� ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ� 

ேபைதகா# ேபEமி� $ேதவா.2.1559.3 

 வா�ச மாளிைக �> மழபா�ைய வா>,+ேம $ேதவா.2.1559.4 

 உர%_ெப.(உர%_ெப.) ெக�!பவ� உ%ப�க# ஆயவ�த?கைள $ேதவா.2.1560.1 

 பர% ெக�!பவ� ந8ைச உ�� பகேலா�தைன $ேதவா.2.1560.2 

 'ர� ெக�!பவ� '!1ர% த< எழ� ெச3@ '� $ேதவா.2.1560.3 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) ெகா�!பவ� மா மழபா�N# வ#ளேல $ேதவா.2.1560.4 

 ப#ள%_ெப.(ப#ள%_ெப.) ஆ� சைடயி� 1ைடேய அைடய! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

$ேதவா.2.1561.1 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) ஆதA,தா� விைட 

எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவதிய� $ேதவா.2.1561.2 

 வ#ள4 மா மழபா�N# ேமய ம.*திைன $ேதவா.2.1561.3 

 உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ஆதAமி� விைனஆயின ஓயேவ $ேதவா.2.1561.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா% மல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம/, 

ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) சி,த�க# $ேதவா.2.1562.1 

 பா4ெந/ அ8� உட� ஆ7ட '� 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா4வண� $ேதவா.2.1562.2 

 வானநாட�க# ைகெதா: மா மழபா� எ% $ேதவா.2.1562.3 

 ேகாைன நா#ெதா@% �%பிடேவ �றி F�ேம $ேதவா.2.1562.4 

 ெதA*தவ� 1ர%L�@ உட�மா7�ய ேசவக� $ேதவா.2.1563.1 

 பA*+_வி.எ�.(பA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகெதா:வா� அவ�த% 

மன%_ெப.(மன%_ெப.) பாவினா� $ேதவா.2.1563.2 



 வA*த ெவ8சிைல ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� மழபா�ைய! 

$ேதவா.2.1563.3 

 1A*+ ைகெதா:மி� விைனஆயின ேபா�ேம $ேதவா.2.1563.4 

 ச*த வா��ழலா# உைம த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஒ.F@ உைட $ேதவா.2.1564.1 

 எ*ைதயா� இைமயாத '6க�ணின� எ%பிரா� $ேதவா.2.1564.2 

 ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) வா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மழபா� 

ம.*திைன� $ேதவா.2.1564.3 

 சி*தியா எ:வா� விைனஆயின ேதNேம $ேதவா.2.1564.4 

 இர6க% ஒ�@% இலா� இைறயா� தி.மாமைல $ேதவா.2.1565.1 

 உர6 ைகயா4 எ�,தா�தன+ ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) '�ப,+ இற 

$ேதவா.2.1565.2 

 விர4_ெப.(விர4_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி@வி உைமயாெளா� ேமயவ� 

$ேதவா.2.1565.3 

 வர,ைதேய 

ெகா�6�%_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மழபா�N# வ#ளேல $ேதவா.2.1565.4 

 ஆல%_ெப.(ஆல%_ெப.) உ�� அ'த% அமர�6� அ.# அ�ணலா� 

$ேதவா.2.1566.1 

 கால� ஆ� உயி� வ <7�ய மா மணிக�டனா� $ேதவா.2.1566.2 

 சால ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அ�யா� தவ,தா�கT% சா�2இட% $ேதவா.2.1566.3 

 மா4 அய� வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மழபா� எ% ைம*தேன $ேதவா.2.1566.4 

 கலியி� வ4 அமE% க.8சா6கிய!ேப/கT% $ேதவா.2.1567.1 



 நலிN%_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ெக�,+_வி.எ�.(ெக�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�ட எ� நாதனா� வா> 

பதி $ேதவா.2.1567.2 

 பலிN% பா7ெடா� ப� 'ழ2% பலஓைசN% $ேதவா.2.1567.3 

 மலிN% மா மழபா�ைய வா>,தி_வி.எ�.(வா>,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வண?�ேம $ேதவா.2.1567.4 

 மலிN% மாளிைக �> மழபா�N# வ#ளைல6 $ேதவா.2.1568.1 

 கலிெச/ மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழி6 க2ணிய� 

$ேதவா.2.1568.2 

 ஒலிெச/ பாட4க# ப,+இைவ வ4லா�.......உலக,திேல $ேதவா.2.1568.3 

 சீA� ஆ� மணிN% அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) ச*+% ெசறி வைர $ேதவா.2.1569.1 

 வாA ந<� வ. ெபா�னி வடம?கல6�� $ேதவா.2.1569.2 

 ந<A� மா 'னிவ� ெந�?ைகெகா� ந<�தைன! $ேதவா.2.1569.3 

 "A,+ ஆ7�_வி.எ�.(ஆ7�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ��சி6க 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1ராணேன $ேதவா.2.1569.4 

 பண% ெகா# ஆ�அர2 அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) ந4லா� பயி�@ ஏ,தேவ 

$ேதவா.2.1570.1 

 மண%_ெப.(மண%_ெப.) ெகா# மா மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆG% 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம?கல6�� $ேதவா.2.1570.2 

 இண?� இலா மைறேயா� இைமேயா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,திட $ேதவா.2.1570.3 

 அண?கிேனா� இ.*தா� அ�ேய சர� ஆ�ேம $ேதவா.2.1570.4 

 க.?ைகயாைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA ேபா�,தி� க#வனா� 

$ேதவா.2.1571.1 



 ம.?�எலா% மண%_ெப.(மண%_ெப.) ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 

ம?கல6�� $ேதவா.2.1571.2 

 அ.%1 ேச� மல�6ெகா�ைறயினா� அ� அ�ெபா� $ேதவா.2.1571.3 

 வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� விைனஆயின வ <�ேம 

$ேதவா.2.1571.4 

 பைறயிேனா� ஒலிபாடG% ஆடG% பாAட% $ேதவா.2.1572.1 

 மைறயிேனா� இய4 ம4கி�வா� ம?கல6��6 $ேதவா.2.1572.2 

 �ைற2 இலா நிைறேவ �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) இ4 �ணேம எ�@ 

$ேதவா.2.1572.3 

 'ைறயினா4 வண?�(%)மவ� '�ெநறி கா�பேர $ேதவா.2.1572.4 

 ஆனி4 அ%கிள� ஐ*+% அவி� '� ஆ� ஓ� $ேதவா.2.1573.1 

 மா� நி4 அ% ைகயினா� மண%_ெப.(மண%_ெப.) ஆ� ம?கல6�� 

$ேதவா.2.1573.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இ4ெவ�தைல6 ைக உைடயா� உய� பாதேம 

$ேதவா.2.1573.3 

 ஞான% ஆக நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� விைன நாசேம 

$ேதவா.2.1573.4 

 ேதD% ஆ/ அ'+ஆகி நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 

ெதளி சி*ைதNள $ேதவா.2.1574.1 

 வாD% ஆ/ மதி �ட_�ைற.எ�.(��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 

ம?கல6��6 $ேதவா.2.1574.2 

 ேகாைன நா#ெதா@% ஏ,தி6 �ண%ெகா� F@வா� $ேதவா.2.1574.3 



 ஊன% ஆனைவ ேபா/ அ@% உ/N% வைக அேத $ேதவா.2.1574.4 

 ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) ப�,தி� க�ணின� ேம. வி4 ஆகேவ $ேதவா.2.1575.1 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� 1ர% எA,தா� ம?கல6�� $ேதவா.2.1575.2 

 ஆT% ஆதி!பிரா� அ�க# 

அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ $ேதவா.2.1575.3 

 ேகாT% நா#_ெப.(நா#_ெப.) அைவ ேபா/ அ@% �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) 

இ4லா�கேள $ேதவா.2.1575.4 

 ெபாலிN% மா4வைர 16� எ�,தா� 

1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,திட $ேதவா.2.1576.1 

 வலிN% வாெளா� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெகா�,தா� ம?கல6��! 

$ேதவா.2.1576.2 

 1லியி� ஆைடயினா� அ� ஏ,தி�% 1�ணிய� $ேதவா.2.1576.3 

 மலிN% வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 1க வ4லவ� கா�மிேன 

$ேதவா.2.1576.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) '� பைட,தா� நளி�மாமல�ேம4 அய� 

$ேதவா.2.1577.1 

 மாG% காண ஒணா எAயா� ம?கல6�� $ேதவா.2.1577.2 

 ஏல வா��ழலா# ஒ.பாக% இட%ெகா� $ேதவா.2.1577.3 

 ேகால% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) 

F@% �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) அேத $ேதவா.2.1577.4 

 ெம/யி4 மாசின� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விA +வ� ஆைடய� $ேதவா.2.1578.1 

 ெபா/ைய வி7��% 1�ணிய� ேச� ம?கல6��� $ேதவா.2.1578.2 



 ெச/யேமனி� ெச:% 1ன4க?ைக ெசறி சைட $ேதவா.2.1578.3 

 ஐய� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆ�ேம $ேதவா.2.1578.4 

 ம*த மா%ெபாழி4 �> ம?கல6�� ம�னிய $ேதவா.2.1579.1 

 எ*ைதைய எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

காழிய�காவல� $ேதவா.2.1579.2 

 சி*ைதெச/+ அ� ேச�,தி� ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.2.1579.3 

 '*தி ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� இைமேயா�'த4 

ஆவேர $ேதவா.2.1579.4 

 ந4லாைன நா4மைறேயா� இய4 ஆ@அ?க% $ேதவா.2.1580.1 

 வ4லாைன வ4லவ�பா4 மலி*+_வி.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1580.2 

 ெசா4லாைன ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) காழிேய 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆ% $ேதவா.2.1580.3 

 இ4லாைன ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றா�6� உள+ 

இ�பேம $ேதவா.2.1580.4 

 ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) மான% மா3றி 

நம6�_பதி.ெப.(ந%_த�.ப�.+6�_ெகா.ேவ.) அ.# ஆ/ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1581.1 

 ெப%மாைன ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) உட� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 1A*தாைன $ேதவா.2.1581.2 

 அ%மாைன அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அணி காழி $ேதவா.2.1581.3 



 எ%மாைன ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� இைட 

இ4ைலேய $ேதவா.2.1581.4 

 அ.*தாைன அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தகி4லா�பா4 

$ேதவா.2.1582.1 

 ெபா.*தாைன ெபா/ அ�ைம, ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ெச/வா.ள 

$ேதவா.2.1582.2 

 வி.*தாைன ேவதிய� ஓதி மிைட காழி $ேதவா.2.1582.3 

 இ.*தாைன ஏ,+மி� C%_திA.(C%_'�.ஒ..) விைன ஏகேவ $ேதவா.2.1582.4 

 13றாைன 13@ அரவ% அைரயி�மிைச6 $ேதவா.2.1583.1 

 �3றாைன ெதா�� ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

அவ�த%ெமா�% $ேதவா.2.1583.2 

 அ3றாைன அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) காழி அம� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.2.1583.3 

 ப3றாைன ப3றி நி�றா�6� இ4ைல பாவேம $ேதவா.2.1583.4 

 ெநதியாைன ெந8�இட% ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நிைனவா�த% $ேதவா.2.1584.1 

 விதியாைன வி�ணவ�தா% விய*+ 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1584.2 

 கதியாைன கா� உல2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழி ஆ% $ேதவா.2.1584.3 

 பதியாைன பா�மி� C%_திA.(C%_'�.ஒ..) விைன பாறேவ $ேதவா.2.1584.4 

 ெச!1 ஆன ெம�'ைலயாைள, திக> ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.2.1585.1 

 ைவ!பாைன வா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைனவா�த% $ேதவா.2.1585.2 



 ஒ!பாைன ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) உலா2 கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழி 

$ேதவா.2.1585.3 

 ெம/!பாைன ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா*த�_ெப.(மா*த�_ெப.) விய*தாேர $ேதவா.2.1585.4 

 +�பாைன +�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# ஆ6கிய 

$ேதவா.2.1586.1 

 இ�பாைன ஏ> இைசயி� நிைல ேபEவா� $ேதவா.2.1586.2 

 அ�பாைன அணி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழிநக� ேமய $ேதவா.2.1586.3 

 ந%பாைன ந�ண வ4லா� விைன நாசேம $ேதவா.2.1586.4 

 ��றாைன ��@ எ�,தா� 1ய%நா4 ஐ*+% $ேதவா.2.1587.1 

 ெவ�றாைன ெம�மலராெனா� மா4 ேதட $ேதவா.2.1587.2 

 நி�றாைன ேநAைழயாெளா�% காழிNள $ேதவா.2.1587.3 

 ந�றாைன ந%ெப.மாைன நE�ேம $ேதவா.2.1587.4 

 சாவாN% வா+ெச/ சாவக� சா6கிய� $ேதவா.2.1588.1 

 ேமவாத ெசா4 அைவ ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ�ேள�மி� $ேதவா.2.1588.2 

 " ஆயெகா�ைறயினாைன! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) காழி6 $ேதவா.2.1588.3 

 ேகா ஆய ெகா#ைகயினா� அ� F@ேம $ேதவா.2.1588.4 

 கழி ஆ� சீ� ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

காழிN $ேதவா.2.1589.1 

 ஒழியா+ ேகாயி4ெகா�டாைன உக*+ உ#கி, $ேதவா.2.1589.2 



 தழி ஆ� ெசா4 ஞானச%ப*த� தமி> ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1589.3 

 ெமாழிவா�க# Lஉல�% ெப@வா�கேள $ேதவா.2.1589.4 

 மைறயாைன மா� இலா! 1�சைட ம4� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

$ேதவா.2.1590.1 

 பிைறயாைன ெப�ெணா�_ெப.(ெப�_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மாைன $ேதவா.2.1590.2 

 இைறயாைன ஏ� ெகா# க�சி, தி. ஏக%ப,+ $ேதவா.2.1590.3 

 உைறவாைன அ4ல+ உ#கா+ என+ உ#ளேம $ேதவா.2.1590.4 

 ெநா�சிேய வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மதி Fவிள% $ேதவா.2.1591.1 

 உ�சிேய 1ைனத4 ேவட% விைடஊ�தியா� $ேதவா.2.1591.2 

 க�சி ஏக%ப% ேமய கைற6க�டைன $ேதவா.2.1591.3 

 ந�சிேய ெதா:மி� C%ேம4 விைன ைநNேம $ேதவா.2.1591.4 

 பா� ஆ.% 'ழவ% ெமா*ைத �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) யா> ஒலி $ேதவா.2.1592.1 

 சீராேல பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

சிைத2இ4ல+ ஓ� $ேதவா.2.1592.2 

 ஏ� ஆ� "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) க�சி ஏக%பைன எ%மாைன $ேதவா.2.1592.3 

 ேசராதா� இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) ஆய ெநறி ேசராேர $ேதவா.2.1592.4 

 ��@ ஏ/6�%_ெப.எ�.(ஏ/_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

ெந�ெவ�மாட6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) F�! ேபா/ $ேதவா.2.1593.1 

 மி� ேத/6�% 'கி4க# ேதாN% விய�க�சிNள $ேதவா.2.1593.2 

 ம�@ ஏ/6�%_ெப.எ�.(ஏ/_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

ம4� சீரா4 மலி ஏக%ப% $ேதவா.2.1593.3 



 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ/6�%_ெப.எ�.(ஏ/_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

சி*ைதயா�ேம4 விைன ேசராேவ $ேதவா.2.1593.4 

 சைடயாைன தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக ஏ*தி! பலி த.வா�த% $ேதவா.2.1594.1 

 கைடேய ேபா/ L�@% 

ேகா�டா�_வி.'.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) கலி6 க�சிNள 

$ேதவா.2.1594.2 

 1ைடேய ெபா� மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க%ைப6கைர ஏக%ப% $ேதவா.2.1594.3 

 உைடயாைன அ4ல+ உ#கா+ என+ உ#ளேம $ேதவா.2.1594.4 

 ம:வாேளா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# �ல!பைடவ4லா�த% 

$ேதவா.2.1595.1 

 ெக: வாேளா� இைமயா� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) உைமயா# க?ைக 

$ேதவா.2.1595.2 

 வ:வாேம ம4� சீரா4 வள� ஏக%ப% $ேதவா.2.1595.3 

 ெதா:வாேர வி:மியா� ேம4விைன +�னாேவ $ேதவா.2.1595.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உளா� மைறக#ேவத% விA,+ ஓ+வா� $ேதவா.2.1596.1 

 க� உளா� கழலி� ெவ4வா� கA காலைன $ேதவா.2.1596.2 

 ந�Eவா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# க�சிநக� ஏக%ப,+ $ேதவா.2.1596.3 

 அ�ணலா� ஆ�கி�ற அல?காரேம $ேதவா.2.1596.4 

 �யாைன �ய ஆய மைற ஓதிய $ேதவா.2.1597.1 

 வாயாைன வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� வலி வா7�ய $ேதவா.2.1597.2 

 த<யாைன த<+_ெப.(த<+_ெப.) இ4 க�சி, தி. ஏக%ப% $ேதவா.2.1597.3 



 ேமயாைன ேம2வா� எ� தைலேமலாேர $ேதவா.2.1597.4 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) "� ஏ@அ+ ஏற4 ந@?ெகா�ைற தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

$ேதவா.2.1598.1 

 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) பலிN% ஏ3ப� மைற 

பா�வ� $ேதவா.2.1598.2 

 ஏக%ப% ேமவி ஆ�% இைற இ.வ�6�% $ேதவா.2.1598.3 

 மா க%ப% அறிN%_வி.'.(அறி_வி./_இ.இ.கா.+உ%_பட�.ஒ..) வ�ண,தவ� 

அ4லேன $ேதவா.2.1598.4 

 ேபாதியா� பி��யா� எ�@ இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெபா/*Qைல 

$ேதவா.2.1599.1 

 வாதியா வ%மி� அ% மா எD% க�சிNள $ேதவா.2.1599.2 

 ஆதியா� ேமவி ஆ�% தி. ஏக%ப% $ேதவா.2.1599.3 

 ந<தியா4 ெதா:மி� C%ேம4 விைன நி4லாேவ $ேதவா.2.1599.4 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) "?க�சி ஏக%பைன அ%மாைன $ேதவா.2.1600.1 

 க*+ அ� "?காழிஊர� கலி6ேகாைவயா4 $ேதவா.2.1600.2 

 ச*தேம பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல தமி> ஞானச% 

$ேதவா.2.1600.3 

 ப*த� ெசா4 பா� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெக�% பாவேம 

$ேதவா.2.1600.4 

 ந<3றாைன ந<#சைடேம4 நிைற2 உ#ள+ ஓ� $ேதவா.2.1601.1 

 ஆ3றாைன அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம� ெம�'ைலயாைள ஓ� $ேதவா.2.1601.2 

 F3றாைன �ளி� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேகாழ%ப% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1601.3 



 ஏ3றாைன ஏ,+மி� C%_திA.(C%_'�.ஒ..) இட� ஏகேவ $ேதவா.2.1601.4 

 ைமஆன க�டைன மா�மறி ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1602.1 

 ைகயாைன க�ெபாழி4 ேகாழ%ப% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1602.2 

 ெச/யாைன ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந/ பாG% திக>*+ 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1602.3 

 ெம/யாைன ேம2வா�ேம4 விைன ேமவாேவ $ேதவா.2.1602.4 

 ஏதைன ஏத% இலா இைமேயா� ெதா:% $ேதவா.2.1603.1 

 ேவதைன ெவ��ைழ ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1603.2 

 காதைன க�ெபாழி4 ேகாழ%ப% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1603.3 

 நாதைன ஏ,+மி� C%_திA.(C%_'�.ஒ..) விைன ைநயேவ $ேதவா.2.1603.4 

 சைடயாைன த�மலரா� சிர% 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1604.1 

 விைடயாைன ேவத'% ேவ#விN% ஆய ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) 

$ேதவா.2.1604.2 

 உைடயாைன �ளி�ெபாழி4 �> தி.6ேகாழ%ப% $ேதவா.2.1604.3 

 உைடயாைன உ#�மி� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) �ளிரேவ $ேதவா.2.1604.4 

 காராைன க� கம> ெகா�ைறஅ%ேபா+ அணி $ேதவா.2.1605.1 

 தாராைன ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) ஓ�பா4 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1605.2 



 சீராைன ெசறி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேகாழ%ப% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1605.3 

 ஊராைன ஏ,+மி� C%_திA.(C%_'�.ஒ..) இட� ஒ4கேவ $ேதவா.2.1605.4 

 ப�� ஆலி�ந<ழலாைன பர8ேசாதிைய $ேதவா.2.1606.1 

 வி�டா�க#த% 1ர%L�@ உடேனேவவ6 $ேதவா.2.1606.2 

 க�டாைன க� கம> ேகாழ%ப% ேகாயிலா6 $ேதவா.2.1606.3 

 ெகா�டாைன F@மி� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) �ளிரேவ $ேதவா.2.1606.4 

 ெசா4லாைன ��கைணயா4 1ர%L�@ 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1607.1 

 வி4லாைன ேவத'% ேவ#விN% ஆனாைன $ேதவா.2.1607.2 

 ெகா4 ஆைன உAயாைன ேகாழ%ப% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1607.3 

 ந4லாைன ஏ,+மி� C%_திA.(C%_'�.ஒ..) இட� ைநயேவ $ேதவா.2.1607.4 

 வி4 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வ4 அர6க� விற4_ெப.(விற4_ெப.) ேவ*தைன6 

$ேதவா.2.1608.1 

 �3றாைன தி.விரலா4 ெகா�?காலைன� $ேதவா.2.1608.2 

 ெச3றாைன சீ� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி.6ேகாழ%ப% $ேதவா.2.1608.3 

 ப3றாைன ப3@வா�ேம4 விைன ப3றாேவ $ேதவா.2.1608.4 

 ெந�யாேனா� அய� அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வைக நி�ற+_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ..) ஓ� $ேதவா.2.1609.1 

 ப�யாைன ப�ட?கேவட% பயி�றாைன $ேதவா.2.1609.2 



 க� ஆ.% ேகாழ%ப% ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ3றி� $ேதவா.2.1609.3 

 ெகா�யாைன F@மி� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) �ளிரேவ $ேதவா.2.1609.4 

 1,த.% ேதாைகஅ%பலீி ெகா# ெபா/%ெமாழி! $ேதவா.2.1610.1 

 பி,த.% ேப�வ ேப�� அ4ல ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைட6 $ேதவா.2.1610.2 

 ெகா,+ அல� த�ெபாழி4 ேகாழ%ப% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1610.3 

 அ,தைன ஏ,+மி� அ4ல4 அ@6கேவ $ேதவா.2.1610.4 

 த�1ன4 ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ% தரா/ மா நக� 

$ேதவா.2.1611.1 

 ந�1 உைட ஞானச%ப*த� ந%பா� உைற $ேதவா.2.1611.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேகாழ%ப% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+இைவ $ேதவா.2.1611.3 

 ப� ெகாள! பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� இ4ைல 

பாவேம $ேதவா.2.1611.4 

 சைடயாைன ச*திரேனா� ெச?க� அரா $ேதவா.2.1612.1 

 உைடயாைன உைடதைலயி4 பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1612.2 

 விைடயாைன வி�ணவ�தா% ெதா:% ெவ�ணிைய $ேதவா.2.1612.3 

 உைடயாைன அ4ல+ உ#கா+ என+ உ#ளேம $ேதவா.2.1612.4 

 ேசாதிைய ��ணெவ�ந<@ அணி*தி7ட எ% $ேதவா.2.1613.1 

 ஆதிைய ஆதிN% அ*த'% இ4லாத $ேதவா.2.1613.2 



 ேவதிைய ேவதிய�தா% ெதா:% ெவ�ணியி4 $ேதவா.2.1613.3 

 ந<திைய நிைனய வ4லா� விைன நி4லாேவ $ேதவா.2.1613.4 

 கனிதைன கனி*தவைர6 கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ7ெகா#T% $ேதவா.2.1614.1 

 'னிதைன Lஉல�6� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) L�,திைய $ேதவா.2.1614.2 

 நனிதைன ந4லவ�தா% ெதா:% ெவ�ணியி4 $ேதவா.2.1614.3 

 இனிதைன ஏ,+வ� ஏத% இலாதாேர $ேதவா.2.1614.4 

 L,தாைன Lஉல�6� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) L�,திஆ/6 $ேதவா.2.1615.1 

 கா,தாைன கனி*தவைர6 கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ# ஆக $ேதவா.2.1615.2 

 ஆ�,தாைன அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம� ெவ�ணி அ%மா�த�ைன 

$ேதவா.2.1615.3 

 ஏ,தாதா� எ� ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) ஏைழ 

அ!_�7.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) ேப/கேள $ேதவா.2.1615.4 

 ந<ராைன நிைற 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �>த. ந<# ெகா�ைற, $ேதவா.2.1616.1 

 தாராைன ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) ஓ�பாக% உைடயாைன $ேதவா.2.1616.2 

 சீராைன திக>த. ெவ�ணி 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற $ேதவா.2.1616.3 

 ஊராைன உ#க வ4லா� விைன ஓNேம $ேதவா.2.1616.4 

 ',திைன ':வயிர,திர# மாணி6க, $ேதவா.2.1617.1 

 ெதா,திைன +ள6க% இலாத விள6�ஆய $ேதவா.2.1617.2 

 வி,திைன வி�ணவ�தா% ெதா:% ெவ�ணியி4 $ேதவா.2.1617.3 



 அ,தைன அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� 

இ4ைல அ4லேல $ேதவா.2.1617.4 

 கா/*தாைன6 காமைனN% ெச@ காலைன! $ேதவா.2.1618.1 

 பா/*தாைன பAய_�ைற.எ�.(பA_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைக%மாஉA, ேதா4 

ெம/யி4 $ேதவா.2.1618.2 

 ேம/*தாைன வி�ணவ�தா% ெதா:% ெவ�ணியி4 $ேதவா.2.1618.3 

 ந<*தாைன நிைனய வ4லா� விைன நி4லாேவ $ேதவா.2.1618.4 

 ம@,தாைன மாமைலைய மதியா+ ஓ�� $ேதவா.2.1619.1 

 ெச@,தாைன, ேத� அழிய, திக> ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) $ேதவா.2.1619.2 

 இ@,தாைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) அம� ெவ�ணி எ%மா� என! 

$ேதவா.2.1619.3 

 ெபா@,தாைன ேபா3@வா� ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) உைடயாேர 

$ேதவா.2.1619.4 

 ம�ணிைன வானவேரா� மனித�6�% $ேதவா.2.1620.1 

 க�ணிைன க�ணD% நா�'கD% காணா $ேதவா.2.1620.2 

 வி�ணிைன வி�ணவ�தா% ெதா:% ெவ�ணியி4 $ேதவா.2.1620.3 

 அ�ணைல அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� 

இ4ைல அ4லேல $ேதவா.2.1620.4 

 ��ட.% �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) இலாத சம�சா6கிய $ேதவா.2.1621.1 

 மி�ட�க# மி��அைவ ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ�ள�மி� $ேதவா.2.1621.2 

 வி�டவ�த% 1ர% எ/தவ� ெவ�ணியி4 $ேதவா.2.1621.3 



 ெதா�டரா/ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� +ய� 

ேதா�றாேவ $ேதவா.2.1621.4 

 ம. ஆ.% ம4� காழி, திக> ச%ப*த� $ேதவா.2.1622.1 

 தி. ஆ.% திக>த. ெவ�ணி அம�*தாைன $ேதவா.2.1622.2 

 உ. ஆ.% ஒ�தமி>மாைலஇைவ வ4லா� $ேதவா.2.1622.3 

 ெபா.ஆக! 16� இ.!பா� 1வேலாக,ேத $ேதவா.2.1622.4 

 ந<ராேன ந<#சைடேம4 ஒ� நிைர ெகா�ைற, $ேதவா.2.1623.1 

 தாராேன தாமைரேம4 அய�தா� ெதா:% $ேதவா.2.1623.2 

 சீராேன சீ� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி.6காறாயி4 $ேதவா.2.1623.3 

 ஊராேன எ�பவ� ஊன% இலாதாேர $ேதவா.2.1623.4 

 விதியாேன விதி உைட ேவதிய�தா% ெதா:% $ேதவா.2.1624.2 

 ெநதியாேன ந<� வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> தி.6காறாயி4 $ேதவா.2.1624.3 

 பதியாேன எ�பவ� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) இலாதாேர $ேதவா.2.1624.4 

 வி�ணாேன வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சீ� $ேதவா.2.1625.1 

 ம�ணாேன வி�_ெப.(வி�_ெப.) இைட வா:% உயி�6� 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.2.1625.2 

 க�ணாேன க�ெபாழி4 �> தி.6காறாயி4 $ேதவா.2.1625.3 

 எ�ணாேன எ�பவ� ஏத% இலாதாேர $ேதவா.2.1625.4 

 தாயாேன த*ைதN% ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த�ைமக# $ேதவா.2.1626.1 



 ஆயாேன ஆய ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அ�ப�6� அணியாேன $ேதவா.2.1626.2 

 ேசயாேன சீ� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி.6காறாயி4 $ேதவா.2.1626.3 

 ேமயாேன எ�பவ�ேம4 விைன ேமவாேவ $ேதவா.2.1626.4 

 கைலயாேன கைல மலி ெச%ெபா� கயிலாய $ேதவா.2.1627.1 

 மைலயாேன மைலபவ� '%மதி4 மா/வி,த $ேதவா.2.1627.2 

 சிைலயாேன சீ� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி.6காறாயி4 $ேதவா.2.1627.3 

 நிைலயாேன எ�பவ�ேம4 விைன நி4லாேவ $ேதவா.2.1627.4 

 ஆ3றாேன ஆ@ அணி ெச8சைட ஆ�அர2 $ேதவா.2.1628.1 

 ஏ3றாேன ஏ> உல�%_ெப.(உல�_ெப.+உ%_சாA.) இைமேயா�கT% 

$ேதவா.2.1628.2 

 ேபா3றாேன ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.6காறாயி4 

$ேதவா.2.1628.3 

 ந<3றாேன எ�பவ�ேம4 விைன நி4லாேவ $ேதவா.2.1628.4 

 ேச�,தாேன த<விைன ேத/*+ அற, ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) 

$ேதவா.2.1629.1 

 ஏ,தாேன ஏ,+% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மா 'னிவ�6� இட� $ேதவா.2.1629.2 

 கா,தாேன கா� வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> தி.6காறாயி4 $ேதவா.2.1629.3 

 ஆ�,தாேன எ�பவ�ேம4 இட� அடராேவ $ேதவா.2.1629.4 

 க�,தாேன காலைன6 காலா4 கயிலாய% $ேதவா.2.1630.1 

 எ�,தாைன ஏத% ஆக 'னிவ�6� இட� $ேதவா.2.1630.2 



 ெக�,தாேன ேக> கிள.% தி.6காறாயி4 $ேதவா.2.1630.3 

 அ�,தாேன எ�பவ�ேம4 விைன அடராேவ $ேதவா.2.1630.4 

 பிைறயாேன ேபணிய பாடெலா�_ெப.(பாட4_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) இ� இைச 

$ேதவா.2.1631.1 

 மைறயாேன மாெலா� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) காணாத $ேதவா.2.1631.2 

 இைறயாேன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.6காறாயி4 

$ேதவா.2.1631.3 

 உைறவாேன எ�பவ�ேம4 விைன ஓ�ேம $ேதவா.2.1631.4 

 ெச� ஆ.% 1� சம� சீவர,தா�கT% $ேதவா.2.1632.1 

 ப� ஆ.% பாவிக# ேப��! பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ4ைல $ேதவா.2.1632.2 

 க� ஆ.% "%ெபாழி4 �> தி.6காறாயி4 $ேதவா.2.1632.3 

 �� ஆ.% ெகா#ைகயினா�6� இ4ைல �3றேம $ேதவா.2.1632.4 

 ஏ/*த சீ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.6காறாயி4 

$ேதவா.2.1633.1 

 ஆ/*த_ெப.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீரா� அ� 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ.# 

ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1633.2 

 பா/*த_ெப.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<�6 காழிN# 

ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.2.1633.3 

 வா/*தஆ@ ஏ,+வா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ#வாேர 

$ேதவா.2.1633.4 

 அயி4 ஆ.% அ%1அதனா4 1ர%L�@ எ/+ $ேதவா.2.1634.1 



 �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) ஆ.% ெம�ெமாழியா# ஒ.F@ஆகி $ேதவா.2.1634.2 

 மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆ.% ம4கிய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மண8ேசA! 

$ேதவா.2.1634.3 

 பயி4வாைன! ப3றி நி�றா�6� இ4ைல பாவேம $ேதவா.2.1634.4 

 விதியாைன வி�ணவ�தா% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1635.1 

 ெநதியாைன ந<#சைடேம4 நிக>வி,த வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேதவா.2.1635.2 

 மதியாைன வ�ெபாழி4 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மண8ேசA! $ேதவா.2.1635.3 

 பதியாைன பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� விைன பா@ேம 

$ேதவா.2.1635.4 

 எ/!1ஆனா�6� இ�1உ@ ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அளி,+ ஊறிய $ேதவா.2.1636.1 

 இ!பா4 ஆ/ எைனN% ஆள உAயாைன $ேதவா.2.1636.2 

 ைவ!1_ெப.(ைவ!1_ெப.) ஆன மாட?க# 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மண8ேசA $ேதவா.2.1636.3 

 ெம/!பாைன ேமவி நி�றா� விைன வ <�ேம $ேதவா.2.1636.4 

 விைடயாைன ேம4 உல�ஏ:% இ!_�7.(இ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) பா� எலா% 

$ேதவா.2.1637.1 

 உைடயாைன ஊழிேதா@ஊழி உள+ஆய $ேதவா.2.1637.2 

 பைடயாைன ப� இைச பா� மண8ேசA $ேதவா.2.1637.3 

 அைடவாைன அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� 

இ4ைல அ4லேல $ேதவா.2.1637.4 



 எறி ஆ� "?ெகா�ைறயிேனா�% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம,த% $ேதவா.2.1638.1 

 ெவறி ஆ.% ெச8சைட ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மிைல*தாைன $ேதவா.2.1638.2 

 மறி ஆ.% ைக உைடயாைன மண8ேசA� $ேதவா.2.1638.3 

 ெசறிவாைன ெச!ப வ4லா�6� இட� ேசராேவ $ேதவா.2.1638.4 

 ெமாழியாைன '� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) நா4மைற ஆ@அ?க% 

$ேதவா.2.1639.1 

 பழியாைம! ப� இைசஆன பக�வாைன $ேதவா.2.1639.2 

 வழியாைன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஏ,+% மண8ேசA $ேதவா.2.1639.3 

 இழியாைம ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ�பேம $ேதவா.2.1639.4 

 எ�ணாைன எ� அம� சீ� இைமேயா�க7�6 $ேதவா.2.1640.1 

 க�ணாைன க� ஒ.L�@% உைடயாைன $ேதவா.2.1640.2 

 ம�ணாைன மா வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மண8ேசA! $ேதவா.2.1640.3 

 ெப�ணாைன ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றா� 

ெபAேயா�கேள $ேதவா.2.1640.4 

 எ�,தாைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) '�எ7�% 

இர��%_ெப.(இர��_ெப.+உ%_சாA.) ேதாள $ேதவா.2.1641.1 

 ெக�,தாைன ேக� இலா� ெச%ைம உைடயாைன $ேதவா.2.1641.2 

 ம�,+ ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இைச பா�% மண8ேசA $ேதவா.2.1641.3 



 பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆர! ேபண வ4லா� 

ெபAேயா�கேள $ேதவா.2.1641.4 

 ெசா4லாைன ேதா3ற% க�டாD% ெந�மாG% $ேதவா.2.1642.1 

 க4லாைன க3றன ெசா4லி, 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ?க $ேதவா.2.1642.2 

 வ4லா� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மா தவ� ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) மண8ேசA 

$ேதவா.2.1642.3 

 எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ஆ% எ%ெப.மா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,+ேம 

$ேதவா.2.1642.4 

 ச3ேறN% தா% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இ4 சம�சா6கிய� $ேதவா.2.1643.1 

 ெசா4 ேதN% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ஓ� ெச%ைம உைடயாைன 

$ேதவா.2.1643.2 

 வ3றாத வாவிக# �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மண8ேசA $ேதவா.2.1643.3 

 ப3றாஆக வா>பவ�ேம4 விைன ப3றாேவ $ேதவா.2.1643.4 

 க� ஆ.% காழிய�ேகா� க.,+ ஆ�வி,த $ேதவா.2.1644.1 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ� சீ� ஞானச%ப*த� தமி>மாைல $ேதவா.2.1644.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ.% மா வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மண8ேசA $ேதவா.2.1644.3 

 ப� ஆர! பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� இ4ைல 

பாவேம $ேதவா.2.1644.4 

 நில2% 1னG% நிைற வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2% $ேதவா.2.1645.1 

 இல�%_ெப.எ�.(இல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சைடயா�6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% எழிலா� $ேதவா.2.1645.2 



 உல2% வயG6�_ெப.(வய4_ெப.+6�_ெகா.ேவ.) ஒளி ஆ� 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) $ேதவா.2.1645.3 

 வில�% கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஆ� ேவE1ரேம $ேதவா.2.1645.4 

 அர2 ஆ� கரவ� அைம ஆ� திர#ேதாள $ேதவா.2.1646.1 

 �ர2 ஆ� �ழலா# ஒ.Fற� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1646.2 

 கரவாத ெகாைட6� அல*தா� அவ�6� $ேதவா.2.1646.3 

 விர2 ஆக வ4லா� ேவE1ரேம $ேதவா.2.1646.4 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆயவ#தா� ெவ.வ 

$ேதவா.2.1647.1 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) உA ேபா�,தவ� ந�E% இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.2.1647.2 

 ேபாக% த. சீ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> ெபாழிக# $ேதவா.2.1647.3 

 ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவE1ரேம $ேதவா.2.1647.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) 

கடலி4_ெப.(கட4_ெப.+இ4_இட.ேவ.) விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட க�ட,+ 

$ேதவா.2.1648.1 

 ஈச�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

இ�நறவ $ேதவா.2.1648.2 

 வாச6கமல,+ அன% வ� திைரக# $ேதவா.2.1648.3 

 வ <ச_�ைற.எ�.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) +யிG% ேவE1ரேம $ேதவா.2.1648.4 

 அைர ஆ� கைல ேச� அனெம�னைடைய $ேதவா.2.1649.1 



 உைரயா உக*தா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.2.1649.2 

 நிைர ஆ� க'கி� நிக> பாைள உைட $ேதவா.2.1649.3 

 விைர ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> ேவE1ரேம $ேதவா.2.1649.4 

 ஒளி.% பிைறN% உ@ Fவிள இ� $ேதவா.2.1650.1 

 தளி.% சைடேம4 உைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.2.1650.2 

 நளி.% 1னலி4 நல ெச?கய4 க� $ேதவா.2.1650.3 

 மிளி.% வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> ேவE1ரேம $ேதவா.2.1650.4 

 ஏ2% பைட ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) இராவணைன $ேதவா.2.1651.1 

 ஆ எ�@ அலற அட�,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.2.1651.2 

 தா2% மறிமாெனா� த�மதிய% $ேதவா.2.1651.3 

 ேம2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> ேவE1ரேம $ேதவா.2.1651.4 

 க�ண� க�மாமலA4 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1652.1 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) 

அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைற ஊ� $ேதவா.2.1652.2 

 வ�ண� �ைத மாளிைகேம4 ெகா�க# $ேதவா.2.1652.3 

 வி�ணி4 திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவE1ரேம $ேதவா.2.1652.4 

 ேபாக% அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) +வ� 

ேபா�,+ உழ4வா� $ேதவா.2.1653.1 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�யா� இைறஊ� $ேதவா.2.1653.2 



 Lக% அறிவா� கைல ',தமி> Q4 $ேதவா.2.1653.3 

 மீ க% அறிவா� ேவE1ரேம $ேதவா.2.1653.4 

 கல%_ெப.(கல%_ெப.) ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) ேபா4 வள%_ெப.(வள%_ெப.) 

ஆ�த. ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.2.1654.1 

 1ல% ஆ�த. ேவE1ர,+ இைறைய $ேதவா.2.1654.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ�த. ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1654.3 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஆ� தமி> F@வ� F�ைமயேர $ேதவா.2.1654.4 

 சைடயா/ எDமா4 சர� ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) எDமா4 $ேதவா.2.1655.1 

 விைடயா/ எDமா4 ெவ.வா வி:மா4 $ேதவா.2.1655.2 

 மைட ஆ� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம.க4 $ேதவா.2.1655.3 

 உைடயா/ த�ேமா இவ#_பதி.ெப.(இ_�7.+அ#_பட�.ெப�.ஒ..) உ# ெமலிேவ 

$ேதவா.2.1655.4 

 சி*தா/ எDமா4 சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாA.) எDமா4 $ேதவா.2.1656.1 

 '*தா/ எDமா4 'த4வா எDமா4 $ேதவா.2.1656.2 

 ெகா*+ ஆ� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) �ல2% ம.க4 $ேதவா.2.1656.3 

 எ*தா/ த�ேமா இவ#_பதி.ெப.(இ_�7.+அ#_பட�.ெப�.ஒ..) ஏசறேவ 

$ேதவா.2.1656.4 

 அைற ஆ� கழG% அழ4 வா/ அர2% $ேதவா.2.1657.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ� சைடN% உைடயா/ ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) 

$ேதவா.2.1657.2 

 மைறயா� ம.க4 மகி>வா/ இவைள $ேதவா.2.1657.3 



 இைற ஆ� வைள ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வIவிைனேய $ேதவா.2.1657.4 

 ஒலிந<� சைடயி4 கர*தா/ உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) $ேதவா.2.1658.1 

 பலி ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) திAவா/ பழி இ4 1கழா/ $ேதவா.2.1658.2 

 மலி ந<� ம.க4 மகி>வா/ இவைள $ேதவா.2.1658.3 

 ெமலி ந<�ைமய# ஆ6க2% ேவ��ைனேய $ேதவா.2.1658.4 

 +ணி ந<லவ�ண% 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ேதா�றிய�ன $ேதவா.2.1659.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<லக�ட%(%) உைடயா/ ம.க4 $ேதவா.2.1659.2 

 கணி ந<லவ�� ஆ� �ழலா# இவ#த� $ேதவா.2.1659.3 

 அணி ந<லஒ�க� அய�2 ஆ6கிைனேய $ேதவா.2.1659.4 

 பல.% பரவ!ப�வா/ சைடேம4 $ேதவா.2.1660.1 

 மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா/ ம.க4 $ேதவா.2.1660.2 

 1ல.%தைனN% +யிலா# 1ைட ேபா*+ $ேதவா.2.1660.3 

 அல.% ப�ேமா அ�யா# இவேள $ேதவா.2.1660.4 

 வ:வா# ெப.மா�கழ4 வா>க_விய?.வி.'.(வா>_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) 

எனா $ேதவா.2.1661.1 

 எ:வா# நிைனவா# இர2% பகG% $ேதவா.2.1661.2 

 ம:வா# உைடயா/ ம.க4 ெப.மா� $ேதவா.2.1661.3 

 ெதா:வா# இவைள, +ய� ஆ6கிைனேய $ேதவா.2.1661.4 

 இல?ைக6� இைறவ� வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

எ�!ப_�ைற.எ�.(எ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1662.1 



 +ல?க விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஊ�றG% ேதா�றலனா/ $ேதவா.2.1662.2 

 வல%ெகா# மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �> ம.க4 ெப.மா� $ேதவா.2.1662.3 

 அல?க4 இவைள அல� ஆ6கிைனேய $ேதவா.2.1662.4 

 எA ஆ� சைடN% அ�N% இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) $ேதவா.2.1663.1 

 ெதAயாத+ ஒ� த<,திர# ஆயவேன $ேதவா.2.1663.2 

 மAயா� பிAயா ம.க4 ெப.மா� $ேதவா.2.1663.3 

 அAயா# இவைள அய�2 ஆ6கிைனேய $ேதவா.2.1663.4 

 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இ4 சமE%(%) அல� சா6கிய.% $ேதவா.2.1664.1 

 ெநறிஅ4லன ெச/தன� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உழ4வா� $ேதவா.2.1664.2 

 மறி ஏ*+ ைகயா/ ம.க4 ெப.மா� $ேதவா.2.1664.3 

 ெநறி ஆ� �ழலி நிைற ந<6கிைனேய $ேதவா.2.1664.4 

 வயஞான% வ4லா� ம.க4 ெப.மா� $ேதவா.2.1665.1 

 உய� ஞான% உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

உ#�தலா4 $ேதவா.2.1665.2 

 இய4 ஞானச%ப*தன பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா� $ேதவா.2.1665.3 

 விய�ஞால% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கேழ 

$ேதவா.2.1665.4 

 அற,தா4 உயி� காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ள $ேதவா.2.1666.1 

 மற,தா4 மதி4L�@உட� மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1666.2 



 திற,தா4 ெதA2 எ/திய_ெப.எ�.(எ/+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த< 

ெவ�தி?க# $ேதவா.2.1666.3 

 நிற,தா� ெந4லி6கா2# நிலாயவேன $ேதவா.2.1666.4 

 பதிதா� இ�கா� ைப?ெகா�ைற ெதா?க4 $ேதவா.2.1667.1 

 மதிதா� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம*தD% 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) $ேதவா.2.1667.2 

 விதி தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) விைன தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) வி:!ப% 

பய6�% $ேதவா.2.1667.3 

 ெநதி தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ெந4லி6கா2# நிலாயவேன $ேதவா.2.1667.4 

 நல%தா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) நா�'க�த� தைலைய6 

$ேதவா.2.1668.1 

 கல%தா� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கபாலிN% 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) $ேதவா.2.1668.2 

 1ல% தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 1கழா4 எA வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

1க:%_ெப.எ�.(1க>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1668.3 

 நில%_ெப.(நில%_ெப.) தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ெந4லி6கா2# நிலாயவேன 

$ேதவா.2.1668.4 

 தைலதான+ ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த% அ�க# 

$ேதவா.2.1669.1 

 கைலதா� திA கா�இட% நா�இட% ஆ% $ேதவா.2.1669.2 

 மைலதா� எ�,தா� மதி4L�@ உைடய $ேதவா.2.1669.3 

 நிைல தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ெந4லி6கா2# நிலாயவேன $ேதவா.2.1669.4 



 தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) கதி தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) மதி 

வா�சைடேம4 $ேதவா.2.1670.1 

 உவ*தா� �றேவ*த� உ. அழிய� $ேதவா.2.1670.2 

 சிவ*தா� ெசய�ெச/+ ெச@,+ உலகி4 $ேதவா.2.1670.3 

 நிவ*தா� ெந4லி6கா2# நிலாயவேன $ேதவா.2.1670.4 

 ெவறி ஆ� மல�6ெகா�ைறஅ%தா� 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1671.1 

 மறி ஆ� மைலம?ைக மகி>*தவ� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) $ேதவா.2.1671.2 

 �றியா4 �றி ெகா�டவ� ேபா/6 �@�% $ேதவா.2.1671.3 

 ெநறியா� ெந4லி6கா2# நிலாயவேன $ேதவா.2.1671.4 

 பிைறதா� சைட� ேச�,திய எ*ைதெப%மா� $ேதவா.2.1672.1 

 இைற தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) இறவா6 கயிைலமைலயா� $ேதவா.2.1672.2 

 மைற தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஒ�மதி ம4� 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.2.1672.3 

 நிைற தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ெந4லி6கா2# நிலாயவேன $ேதவா.2.1672.4 

 மைற,தா� பிணி மா+ ஒ.பாக%த�ைன $ேதவா.2.1673.1 

 மிைற,தா� வைரயா4 அர6க� மிைகைய6 $ேதவா.2.1673.2 

 �ைற,தா� சைடேம4 �ளி� ேகா4வைளைய $ேதவா.2.1673.3 

 நிைற,தா� ெந4லி6கா2# நிலாயவேன $ேதவா.2.1673.4 

 தழ4 தாமைரயா� ைவய% தாயவD% $ேதவா.2.1674.1 

 கழ4தா� '� காணிய நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஒளி.% $ேதவா.2.1674.2 

 அழ4தா� அ�யா�6� அ.# ஆ/! பய6�% $ேதவா.2.1674.3 



 நிழ4தா� ெந4லி6கா2# நிலாயவேன $ேதவா.2.1674.4 

 கன,+ ஆ� திைர மா�� அழ4 கா�ற ந8ைச $ேதவா.2.1675.1 

 எ� அ,தா என வா?கி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�ட க�ட� 

$ேதவா.2.1675.2 

 மன,தா4 சம�சா6கிய� மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1675.3 

 நிைன,தா� ெந4லி6கா2# நிலாயவேன $ேதவா.2.1675.4 

 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ஏ+% இலாத 1,ேத# உலகி� $ேதவா.2.1676.1 

 நிக� ஆ% ெந4லி6கா2# நிலாயவைன $ேதவா.2.1676.2 

 நகரா நல ஞானச%ப*த� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1676.3 

 பக�வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) 

இலாதவேர $ேதவா.2.1676.4 

 ெதா:% ஆ@ வ4லா� +ய� த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1677.1 

 எ:% ஆ@ வ4லா� இைச பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி%மி 

$ேதவா.2.1677.2 

 அ:% ஆ@ வ4லா� அ:*ைத மைறேயா� $ேதவா.2.1677.3 

 வழிபா� ெச/ மா மட%_ெப.(மட%_ெப.) ம�னிைனேய $ேதவா.2.1677.4 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+உ�டவேன $ேதவா.2.1678.1 

 உடேல உயிேர உண�ேவ எழிேல $ேதவா.2.1678.2 

 அட4 ஏ@ உைடயா/ அ:*ைத மைறேயா� $ேதவா.2.1678.3 



 விடேல ெதாழ மா மட%_ெப.(மட%_ெப.) ேமவிைனேய $ேதவா.2.1678.4 

 கழிகாடலேன கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆடலினா/ $ேதவா.2.1679.1 

 பழிபா� இலேன அைவேய பயிG% $ேதவா.2.1679.2 

 அழிபா� இலரா/ அ:*ைத மைறேயா� $ேதவா.2.1679.3 

 வழிபா�ெச/ மா மட%_ெப.(மட%_ெப.) ம�னிைனேய $ேதவா.2.1679.4 

 வாேன மைலேய என ம� உயிேர $ேதவா.2.1680.1 

 தாேன ெதா:வா� ெதா: தா#_ெப.(தா#_ெப.) மணிேய $ேதவா.2.1680.2 

 ஆேன சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாA.) அ:*ைதயவ� எ% $ேதவா.2.1680.3 

 மாேன என மா மட%_ெப.(மட%_ெப.) ம�னிைனேய $ேதவா.2.1680.4 

 அைல ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> அ:*ைத! ெப.மா� $ேதவா.2.1681.1 

 நிைல ஆ� மறிN% நிைற ெவ�ம:2% $ேதவா.2.1681.2 

 இைலஆ� பைடN%(%) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ஏ*+ ெச4வ 

$ேதவா.2.1681.3 

 நிைலயா அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெகா#க_விய?.வி.'.(ெகா#_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) என 

ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) நிைனேய $ேதவா.2.1681.4 

 நற2 ஆ� தைலயி� நயவா உலகி4 $ேதவா.2.1682.1 

 பிறவாதவேன பிணி இ4லவேன $ேதவா.2.1682.2 

 அைற ஆ� கழலா/ அ:*ைத மைறேயா� $ேதவா.2.1682.3 

 மறவா+ எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா மட%_ெப.(மட%_ெப.) 

ம�னிைனேய $ேதவா.2.1682.4 

 த�மா@ வ4லா/ தைலவா மதிய% $ேதவா.2.1683.1 



 ��% ஆ@ வ4லா/ �ட� ஆ� சைடயி4 $ேதவா.2.1683.2 

 அ�% ஆ@ வ4லா/ அ:*ைத மைறேயா� $ேதவா.2.1683.3 

 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா நக� ைகெதாழ நி�றைனேய $ேதவா.2.1683.4 

 ெபAயா/ சிறியா/ பிைறயா/ மிட@% $ேதவா.2.1684.1 

 கAயா/ கAகா� உய�வ <� உைடயா/ $ேதவா.2.1684.2 

 அAயா/ எளிவா/ அ:*ைத மைறேயா� $ேதவா.2.1684.3 

 ெவAயா� ெதாழ மா மட%_ெப.(மட%_ெப.) ேமவிைனேய $ேதவா.2.1684.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<# '�யா4 மைலைய அர6க� $ேதவா.2.1685.1 

 தணியா+_எதி�.ம.வி.எ�.(தணி_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�,தா� 

உடல% ெநA,த $ேதவா.2.1685.2 

 அணி ஆ� விரலா/ அ:*ைத மைறேயா� $ேதவா.2.1685.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா மட%_ெப.(மட%_ெப.) ம�னி இ.*தைனேய 

$ேதவா.2.1685.4 

 '� ஆ� சைடயா/ 'ன%நா# இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) $ேதவா.2.1686.1 

 ெந�யா� மலரா� நிக>வா4 இவ�க# $ேதவா.2.1686.2 

 அ� ேம4 அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

அ:*ைத மைறேயா� $ேதவா.2.1686.3 

 ப�யா4 ெதாழ மா மட%_ெப.(மட%_ெப.) ப3றிைனேய $ேதவா.2.1686.4 

 அ. ஞான% வ4லா� அ:*ைத மைறேயா� $ேதவா.2.1687.1 

 ெப. ஞான% உைட! ெப.மா� அவைன, $ேதவா.2.1687.2 

 தி.ஞானச%ப*தன ெச*தமி>க# $ேதவா.2.1687.3 

 உ.ஞான% உ��ஆ% உண�*தா�தம6ேக $ேதவா.2.1687.4 



 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

1�சைடயா/ அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) $ேதவா.2.1688.1 

 அன4 ஆக விழி,தவேன அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� $ேதவா.2.1688.2 

 கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆடலினா/ கழி!பாைல உளா/ $ேதவா.2.1688.3 

 உன வா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ைகெதா:+ உ#�+ேம $ேதவா.2.1688.4 

 +ைணஆக ஒ� � வள மாதிைனN% $ேதவா.2.1689.1 

 இைணஆக உக*தவேன இைறவா $ேதவா.2.1689.2 

 கைணயா4 எயி4 எ/ கழி!பாைல உளா/ $ேதவா.2.1689.3 

 இைண ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இட� ெக�ேம $ேதவா.2.1689.4 

 ெந�யா/ �றியா/ நிமி�1�சைடயி� $ேதவா.2.1690.1 

 '�யா/ ��ெவ�ெபா� '3@ அணிவா/ $ேதவா.2.1690.2 

 க� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> கழி!பாைல உளா/ $ேதவா.2.1690.3 

 அ�யா�6� அைடயா அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) அைவேய $ேதவா.2.1690.4 

 எளியா/ அAயா/ நில%_ெப.(நில%_ெப.) ந<ெரா� த< $ேதவா.2.1691.1 

 வளி_ெப.(வளி_ெப.) காய% என ெவளி ம�னிய � $ேதவா.2.1691.2 

 ஒளியா/ உைனேய ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�Dமவ�6� $ேதவா.2.1691.3 

 அளியா/ கழி!பாைல அம�*தவேன $ேதவா.2.1691.4 

 நட% ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ� 

நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைச,தவேன $ேதவா.2.1692.1 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) ந�ணிய � மிடறா விகி�தா $ேதவா.2.1692.2 



 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந�E கழி!பதி காவலேன $ேதவா.2.1692.3 

 உட4_ெப.(உட4_ெப.) ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வண?�வ� உ� அ�ேய $ேதவா.2.1692.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ� சைடயா/ ெபAயா/ ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) 

$ேதவா.2.1693.1 

 மைற ஆ�த. வா/ைமயினா/ உலகி4 $ேதவா.2.1693.2 

 கைற ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> கழி!பாைல உளா/ $ேதவா.2.1693.3 

 இைற ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இட� ெக�ேம $ேதவா.2.1693.4 

 'தி.% சைடயி�'�ேம4 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1694.1 

 கதி� ெவ�பிைறயா/ கழி!பாைல உளா/ $ேதவா.2.1694.2 

 எதி�ெகா# ெமாழியா4 இர*+_வி.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+மவ�6� $ேதவா.2.1694.3 

 அதி.% விைனஆயின ஆ� அ@ேம $ேதவா.2.1694.4 

 எA ஆ� கைணயா4 எயி4 எ/தவேன $ேதவா.2.1695.1 

 விA ஆ�த. வ <>சைடயா/ இரவி4 $ேதவா.2.1695.2 

 கA காடலினா/ கழி!பாைல உளா/ $ேதவா.2.1695.3 

 உA+ஆகி வண?�வ� உ� அ�ேய $ேதவா.2.1695.4 

 நல நாரண� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ந�ண4 உற $ேதவா.2.1696.1 

 கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆனவேன கழி!பாைல உளா/ $ேதவா.2.1696.2 

 உன வா� கழேல ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�Dமவ�6� $ேதவா.2.1696.3 



 இல+ஆ% விைனதா� எயி4 எயதவேன $ேதவா.2.1696.4 

 தவ� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) சம�ேவடெரா�% $ேதவா.2.1697.1 

 +வ� ெகா�டன_வி.'.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+அ_பட�.ப�.) 

C�+கி4 ஆைடய.% $ேதவா.2.1697.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ெகா�டன_வி.'.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+அ_பட�.ப�.) வி7� 

அ�க# உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1697.3 

 உவ� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கழி!பதி 

உ#�+ேம $ேதவா.2.1697.4 

 கழி ஆ� பதி காவலைன! 1கலி! $ேதவா.2.1698.1 

 பழியா மைற ஞானச%ப*தன ெசா4 $ேதவா.2.1698.2 

 வழிபா� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

வா>,த_�ைற.எ�.(வா>,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� $ேதவா.2.1698.3 

 ெகழியா� இைமேயாெரா� ேக� இலேர $ேதவா.2.1698.4 

 திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.மாெலா� 

நா�'கD% $ேதவா.2.1699.1 

 1க:%_ெப.எ�.(1க>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� அ�யா� 1கல 

$ேதவா.2.1699.2 

 மகி:% ெப.மா� �டவாயி4 ம�னி $ேதவா.2.1699.3 

 நிக:% ெப.?ேகாயி4 நிலாயவேன $ேதவா.2.1699.4 



 ஓ�%_ெப.எ�.(ஓ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நதிN% மதிேயா� உரக% 

$ேதவா.2.1700.1 

 ��% சைடய� விைட ெதா4ெகா�ேம4 $ேதவா.2.1700.2 

 F�%_ெப.எ�.(F�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ழக� 

�டவாயி4தனி4 $ேதவா.2.1700.3 

 ந<�% ெப.?ேகாயி4 நிலாயவேன $ேதவா.2.1700.4 

 கைலயா� மைறயா� கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஏ*+ ைகயா� $ேதவா.2.1701.1 

 மைலயா# அவ#_பதி.ெப.(அ_�7.+அ#_பட�.ெப�.ஒ..) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

மகி>*த_ெப.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� $ேதவா.2.1701.2 

 ெகாைல ஆ� சிைலயா� �டவாயி4தனி4 $ேதவா.2.1701.3 

 நிைல ஆ� ெப.?ேகாயி4 நிலாயவேன $ேதவா.2.1701.4 

 �ல2% சைடயா� ��கா� இடமா $ேதவா.2.1702.1 

 நல ெம�'ைலயா# நைகெச/ய நட% $ேதவா.2.1702.2 

 �ல2% �ழக� �டவாயி4 தனி4 $ேதவா.2.1702.3 

 நில2% ெப.?ேகாயி4 நிலாயவேன $ேதவா.2.1702.4 

 எ�த� உள% ேமவி இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

$ேதவா.2.1703.1 

 க�ற� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபா4 மிடற� கயிைல6 $ேதவா.2.1703.2 

 ��ற� �ழக� �டவாயி4தனி4 $ேதவா.2.1703.3 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.?ேகாயி4 நிலாயவேன 

$ேதவா.2.1703.4 

 அைல ேச� 1னல� அனல� அமல� $ேதவா.2.1704.1 



 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச� பலிய� ச+ர� விதி.% $ேதவா.2.1704.2 

 ெகாைல ேச� பைடய� �டவாயி4தனி4 $ேதவா.2.1704.3 

 நிைல ேச� ெப.?ேகாயி4 நிலாயவேன $ேதவா.2.1704.4 

 அைற ஆ� கழல� அழல� இயலி� $ேதவா.2.1705.1 

 பைற யா> 'ழ2% மைற பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% 

$ேதவா.2.1705.2 

 �ைறயா அழக� �டவாயி4தனி4 $ேதவா.2.1705.3 

 நிைற ஆ� ெப.?ேகாயி4 நிலாயவேன $ேதவா.2.1705.4 

 வைர ஆ� திர#ேதா# அர6க� ம�ய $ேதவா.2.1706.1 

 வைர ஆ� ஒ�கா4விர4 ைவ,த பிரா� $ேதவா.2.1706.2 

 வைர ஆ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �> �டவாயி4 ம�D% $ேதவா.2.1706.3 

 வைர ஆ� ெப.?ேகாயி4 மகி>*தவேன $ேதவா.2.1706.4 

 ெபா� ஒ!பவD% 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) ஒ!பவD% $ேதவா.2.1707.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஒ!1 அறியா, தழ4 ஆ/ நிமி�*தா� $ேதவா.2.1707.2 

 ெகா4 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பைடயா� �டவாயி4தனி4 $ேதவா.2.1707.3 

 ம�D% ெப.?ேகாயி4 மகி>*தவேன $ேதவா.2.1707.4 

 ெவயிலி� நிைலயா� விA ேபா�ைவயினா� $ேதவா.2.1708.1 

 பயிG% உைரேய பக� பாவிக#பா4 $ேதவா.2.1708.2 

 �யில� �ழக� �டவாயி4தனி4 $ேதவா.2.1708.3 

 உய.% ெப.?ேகாயி4 உய�*தவேன $ேதவா.2.1708.4 

 க�வா/ மலி ந<� �டவாயி4தனி4 $ேதவா.2.1709.1 



 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா ெப.?ேகாயி4 நிலாயவைன $ேதவா.2.1709.2 

 தட%_ெப.(தட%_ெப.) ஆ� 1கலி, தமி> ஆ� விரக� $ேதவா.2.1709.3 

 வட%_ெப.(வட%_ெப.) ஆ� தமி> வ4லவ� ந4லவேர $ேதவா.2.1709.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ� மிடறா ம:வா# உைடயா/ $ேதவா.2.1710.1 

 உைழ ஆ� கரவா உைமயா#கணவா $ேதவா.2.1710.2 

 விழ2 ஆ.% ெவ�நாவலி� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% $ேதவா.2.1710.3 

 அழகா எD% ஆயிைழயா# அவேள $ேதவா.2.1710.4 

 ெகாைல ஆ� கAயி� உA L�யேன $ேதவா.2.1711.1 

 மைல ஆ� சிைலயா வைளவி,தவேன $ேதவா.2.1711.2 

 விைலயா4 எைன ஆT% ெவ�நாவ4 உளா/ $ேதவா.2.1711.3 

 நிைலயா அ.ளா/ எD% ேநAைழேய $ேதவா.2.1711.4 

 காலா4 உயி� காலைன வ <�ெச/தா/ $ேதவா.2.1712.1 

 பாேலா� ெந/ ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா4வணேன 

$ேதவா.2.1712.2 

 ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) ஆ� ைகயா/ எ% ெவ�நாவ4 உளா/ $ேதவா.2.1712.3 

 ஆ4 ஆ� நிழலா/ எD% ஆயிைழேய $ேதவா.2.1712.4 

 �றவ6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெகா�டவ� ந<@ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ/ $ேதவா.2.1713.1 

 உற ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) விழி,த எ% உ,தமேன $ேதவா.2.1713.2 

 விற4_ெப.(விற4_ெப.) மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) கA6� அ.#ெச/தவேன 

$ேதவா.2.1713.3 



 அற%_ெப.(அற%_ெப.) மி6க+ எD% ஆயிைழேய $ேதவா.2.1713.4 

 ெச?க� ெபய� ெகா�டவ� ெச%பிய�ேகா� $ேதவா.2.1714.1 

 அ% க� க.ைண ெபA+_ெப.(ெபA+_ெப.) ஆயவேன $ேதவா.2.1714.2 

 ெவ? க� விைடயா/ எ% ெவ�நாவ4 உளா/ $ேதவா.2.1714.3 

 அ?க,+ அய�2 ஆயின#_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+அ#_பட�.ஒ..) 

ஆயிைழேய $ேதவா.2.1714.4 

 ��ேற அம�வா/ ெகாைல ஆ� 1லியி� $ேதவா.2.1715.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேதா4 உைடயா/ சைடயா/ பிைறயா/ $ேதவா.2.1715.2 

 ெவ�றா/ 1ர%L�ைற ெவ�நாவGேள $ேதவா.2.1715.3 

 நி�றா/ அ.ளா/ எD% ேநAைழேய $ேதவா.2.1715.4 

 மைல அ�@ எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6க� 

'�ேதாள $ேதவா.2.1716.1 

 ெதாைலய_�ைற.எ�.(ெதாைல_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) � ம:வா $ேதவா.2.1716.2 

 விைலயா4 எைன ஆT% ெவ�நாவ4 உளா/ $ேதவா.2.1716.3 

 அலசாம4 ந4கா/ எD% ஆயிைழேய $ேதவா.2.1716.4 

 தி. ஆ�த. நாரண� நா�'கD% $ேதவா.2.1717.1 

 அ.வா ெவ.வா அழ4 ஆ/ நிமி�*தா/ $ேதவா.2.1717.2 

 விைர ஆ.% ெவ�நாவG# 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% $ேதவா.2.1717.3 

 அரவா எD% ஆயிைழயா# அவேள $ேதவா.2.1717.4 

 1,த�பலேரா� அம�ெபா/,தவ�க# $ேதவா.2.1718.1 



 ஒ,த_�ைற.எ�.(ஒ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைர ெசாலிைவ ஓரகிலா� 

$ேதவா.2.1718.2 

 ெம/, ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெவ�நாவ4 

உளா/ $ேதவா.2.1718.3 

 அ,தா அ.ளா/ எD% ஆயிைழேய $ேதவா.2.1718.4 

 ெவ�நாவ4 அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற 

ேவதியைன $ேதவா.2.1719.1 

 க� ஆ� கம> காழிய�த% தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $ேதவா.2.1719.2 

 ப�ேணா� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% வ4லா� $ேதவா.2.1719.3 

 வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி.%1வேர $ேதவா.2.1719.4 

 ெபா� ஏ�த. ேமனியேன 1AN% $ேதவா.2.1720.1 

 மி� ேந� சைடயா/ விைர காவிAயி� $ேதவா.2.1720.2 

 ந�ந<� வய4_ெப.(வய4_ெப.) நாேக��ரநகA� $ேதவா.2.1720.3 

 ம�ேன என வ4விைன மா/*+ அ@ேம $ேதவா.2.1720.4 

 சிறவா� 1ர%L�@ எAய� சிைலயி4 $ேதவா.2.1721.1 

 உற வா�கைண உ/,தவேன உய.% $ேதவா.2.1721.2 

 நற2 ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) நாேக��ரநக.# $ேதவா.2.1721.3 

 அறவா என வ4விைன ஆ� அ@ேம $ேதவா.2.1721.4 

 க4லா4நிழ4 ேமயவேன க.%பி� $ேதவா.2.1722.1 

 வி4லா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ேவவ விழி,தவேன $ேதவா.2.1722.2 



 ந4லா� ெதா:% நாேக��ரநகA4 $ேதவா.2.1722.3 

 ெச4வா என வ4விைன ேத/*+ அ@ேம $ேதவா.2.1722.4 

 ந� வா�மதிேயா� அர2% 1னG% $ேதவா.2.1723.1 

 த� வா�சைடயி� '�யா/ தளவ%_ெப.(தளவ%_ெப.) $ேதவா.2.1723.2 

 ந� வா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) நாேக��ரநக.# $ேதவா.2.1723.3 

 பகவா என வ4விைன ப3@அ@ேம $ேதவா.2.1723.4 

 கைலமா�மறிN% கனG% ம:2% $ேதவா.2.1724.1 

 நிைலஆகிய ைகயினேன நிக:% $ேதவா.2.1724.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நாேக��ரநக.# $ேதவா.2.1724.3 

 தைலவா என வ4விைனதா� அ@ேம $ேதவா.2.1724.4 

 �ைர ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% 

�லவி $ேதவா.2.1725.1 

 வைரயா�மக# காண மகி>*தவேன $ேதவா.2.1725.2 

 நைர ஆ� விைட ஏ@% நாேக��ர,+ எ% $ேதவா.2.1725.3 

 அைரேச என ந<?�% அ.*+யேர $ேதவா.2.1725.4 

 'ைட ஆ�த. ெவ�தைல 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலகி4 $ேதவா.2.1726.1 

 கைட ஆ� பலி ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 

காரணேன $ேதவா.2.1726.2 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆ�த. நாேக��ரநக.# $ேதவா.2.1726.3 

 சைடயா என வ4விைனதா� அ@ேம $ேதவா.2.1726.4 



 ஓயாத அர6க� ஒ�*+ அலற $ேதவா.2.1727.1 

 ந<� ஆ� அ.# ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிக>*தவேன 

$ேதவா.2.1727.2 

 வா/ ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ:,+வ� நாேக��ர, 

$ேதவா.2.1727.3 

 தாேய என வ4விைனதா� அ@ேம $ேதவா.2.1727.4 

 ெந�யாெனா� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ேநட4 உற $ேதவா.2.1728.1 

 �� மா4 எAஆ/ நிமி� ேசாதியேன $ேதவா.2.1728.2 

 ந� மா வய4_ெப.(வய4_ெப.) நாேக��ரநகேர $ேதவா.2.1728.3 

 இடமா உைறவா/ என இ�1உ@ேம $ேதவா.2.1728.4 

 மல% பாவிய ைகெயா� ம�ைடஅ+ உ� $ேதவா.2.1729.1 

 கல%பாவிய� க7�ைர வி7� உலகி4 $ேதவா.2.1729.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) பாவிய நாேக��ரநக.# $ேதவா.2.1729.3 

 சில%பா என த<விைன ேத/*+ அ@ேம $ேதவா.2.1729.4 

 கல%_ெப.(கல%_ெப.) ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �>த. காழிய�ேகா� 

$ேதவா.2.1730.1 

 தல% ஆ�த. ெச*தமிழி� விரக� $ேதவா.2.1730.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ�த. நாேக��ர,+ அரைன� $ேதவா.2.1730.3 

 ெசால4 மாைலக# ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிலா 

விைனேய $ேதவா.2.1730.4 

 உகலி ஆ>கட4 ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) பா� உள <� $ேதவா.2.1731.1 

 அகலியா விைன அ4ல4 ேபா/ அ@% $ேதவா.2.1731.2 



 இகலியா� 1ர% எ/தவ� உைற $ேதவா.2.1731.3 

 1கலி மா நக� ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன 

$ேதவா.2.1731.4 

 ப�ணி ஆ#வ+ ஓ� ஏ3ற� பா4மதி6 $ேதவா.2.1732.1 

 க�ணியா� கம> ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேச� '�! $ேதவா.2.1732.2 

 1�ணிய� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1கலிைய $ேதவா.2.1732.3 

 ந�Eமி� நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆன ேவ��ேல $ேதவா.2.1732.4 

 வ <�%_ெப.எ�.(வ <�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மி� 1ைர 

காத4_ெப.(காத4_ெப.) ேமத� $ேதவா.2.1733.1 

 பாச வ4விைன த<�,த ப�பின� $ேதவா.2.1733.2 

 "�% ந<3றின� "% 1கலிைய! $ேதவா.2.1733.3 

 ேப�மி� ெபA+_ெப.(ெபA+_ெப.) இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) ஆகேவ 

$ேதவா.2.1733.4 

 க� ெகா# Fவிள% ம,த% ைவ,தவ� $ேதவா.2.1734.1 

 ப� ெகா# பாAட% ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பா�ைமய� $ேதவா.2.1734.2 

 ெபா� ெகா# ேமனிய� "% 1கலிNள $ேதவா.2.1734.3 

 அ�கைள அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ெச/Nேம $ேதவா.2.1734.4 

 பாத,+ ஆ� ஒலி ப4சில%பின� $ேதவா.2.1735.1 

 ஓத,+ ஆ� விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�டவ� பைட! $ேதவா.2.1735.2 

 "த,தா� 1கலிநக� ெதாழ $ேதவா.2.1735.3 



 ஏத,தா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) இ4ைல எ�பேர $ேதவா.2.1735.4 

 மைறயினா� ஒலி ம4� வ <ைணய� $ேதவா.2.1736.1 

 நிைறயி� ஆ� நிமி�1�சைடய� எ% $ேதவா.2.1736.2 

 ெபாைறயினா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1கலிைய $ேதவா.2.1736.3 

 நிைறயினா4 ெதாழ ேநச% ஆ�ேம $ேதவா.2.1736.4 

 கர2இைட மன,தாைர6 கா�கிலா� $ேதவா.2.1737.1 

 இர2இைட! பலி ெகா#T%_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ% இைற $ேதவா.2.1737.2 

 ெபா. விைட உய�,தா� 1கலிைய! $ேதவா.2.1737.3 

 பரவிட பயி4 பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) பா@ேம $ேதவா.2.1737.4 

 அ.!பி� ஆ� 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ப?கின� 

$ேதவா.2.1738.1 

 வி.!பினா� அர6க� உர%_ெப.(உர%_ெப.) ெச�% $ேதவா.2.1738.2 

 ெபா.!பினா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ஆ� 1கலிஊ� $ேதவா.2.1738.3 

 இ.!பினா� அ� ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>,+ேம 

$ேதவா.2.1738.4 

 மாG% நா�'க�தாD% வா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) $ேதவா.2.1739.1 

 சீல'% '� ேதட ந<�� எA $ேதவா.2.1739.2 

 ேபாG% ேமனிய� "% 1கலிNள $ேதவா.2.1739.3 

 பால+ ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�ப� அ4லேன 

$ேதவா.2.1739.4 



 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) +/!பவ� ந<ச�ேதர� ெசா4 

$ேதவா.2.1740.1 

 ஒ�@அ+ஆக ைவயா உண�விD# $ேதவா.2.1740.2 

 நி�றவ� நிக:% 1கலிைய� $ேதவா.2.1740.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகெதாழ 

ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ஆ�ேம $ேதவா.2.1740.4 

 14ல% ஏறித� "% 1கலிைய $ேதவா.2.1741.1 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஞானச%ப*த� நாவினா4 $ேதவா.2.1741.2 

 ெசா4G% மாைலஈ� ஐ*+% வ4லவ�6� $ேதவா.2.1741.3 

 இ4ைல ஆ% விைன இ. நில,+ேள $ேதவா.2.1741.4 

 1ைடயி� ஆ� 1#ளி_ெப.(1#ளி_ெப.) கா4 

ெபா.*திய_ெப.எ�.(ெபா.*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1742.1 

 மைடயி� ஆ� மணிந<� ெந4வாயிலா� $ேதவா.2.1742.2 

 நைடயி� நா4விர4ேகாவண% 

நய*த_ெப.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1742.3 

 உைடயினா� எம+ உ�சியாேர $ேதவா.2.1742.4 

 வா?கினா� மதி4ேம4 கைண ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) $ேதவா.2.1743.1 

 தா?கினா� தைலஆய த�ைமய� $ேதவா.2.1743.2 

 ந<?�_ஏவ.(ந<?�_வி.) ந<ர ெந4வாயிலா� ெதாழ $ேதவா.2.1743.3 

 ஓ?கினா� எம+ உ�சியாேர $ேதவா.2.1743.4 

 நி�ச4 ஏ,+% ெந4வாயிலா� ெதாழ $ேதவா.2.1744.1 

 இ�ைசயா4 உைறவா� எ% ஈசனா� $ேதவா.2.1744.2 



 க�ைச ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஓ� பா%பினா� கவி� 

$ேதவா.2.1744.3 

 இ�ைசயா� எம+ உ�சியாேர $ேதவா.2.1744.4 

 மைறயினா� ம:வாளினா� ம4� $ேதவா.2.1745.1 

 பிைறயினா� பிைறேயா� இல?கிய $ேதவா.2.1745.2 

 நிைறயினா� அ ெந4வாயிலா� ெதா:% $ேதவா.2.1745.3 

 இைறவனா� எம+ உ�சியாேர $ேதவா.2.1745.4 

 வி.,த� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவ�ந<@ "சிய 

$ேதவா.2.1746.1 

 க.,தனா� கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆ7� உக*தவ� $ேதவா.2.1746.2 

 நி.,தனா� அ ெந4வாயி4 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1746.3 

 ஒ.,தனா� எம+ உ�சியாேர $ேதவா.2.1746.4 

 காA� ஆ� ெகா�ைற6க�ணியா� ம4� $ேதவா.2.1747.1 

 ேபAனா� பிைறேயா� இல?கிய $ேதவா.2.1747.2 

 ந<Aனா� அ ெந4வாயிலா� ெதா:% $ேதவா.2.1747.3 

 ஏAனா� எம+ உ�சியாேர $ேதவா.2.1747.4 

 ஆதியா� அ*த% ஆயினா� விைன $ேதவா.2.1748.1 

 ேகாதியா� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) F7�அழி,தவ� $ேதவா.2.1748.2 

 ந<தியா� அ ெந4வாயிலா� மைற $ேதவா.2.1748.3 

 ஓதியா� எம+ உ�சியாேர $ேதவா.2.1748.4 

 ப3றினா� அர6க� கயிைலைய $ேதவா.2.1749.1 



 ஒ3றினா� ஒ.கா4விர4 உற $ேதவா.2.1749.2 

 ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெந4வாயிலா� ெதா:% $ேதவா.2.1749.3 

 ெப3றியா� எம+ உ�சியாேர $ேதவா.2.1749.4 

 நா�னா� மணிவ�ண� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) $ேதவா.2.1750.1 

 F�னா� �@காத ெகா#ைகயா $ேதவா.2.1750.2 

 ந<�னா� அ ெந4வாயிலா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.2.1750.3 

 ஓ�னா� எம+ உ�சியாேர $ேதவா.2.1750.4 

 ���அம� +வ�6Fைற Lட� ெசா4 $ேதவா.2.1751.1 

 ப�ட% ஆக ைவயாத ப�பின� $ேதவா.2.1751.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) தய?�_வி.(தய?�_வி.) ெந4வாயிலா� ந8ைச 

$ேதவா.2.1751.3 

 உ�ட க�ட� எ% உ�சியாேர $ேதவா.2.1751.4 

 ெந�1 அய?� ெந4வாயி4 ஈசைன� $ேதவா.2.1752.1 

 ச�ைப ஞானச%ப*த� ெசா4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

$ேதவா.2.1752.2 

 ப� பய�ெகாள! பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ� 

$ேதவா.2.1752.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) பய�ெகாT% ேவ7ைகயாளேர $ேதவா.2.1752.4 

 �ல2 பாAட% ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ <3றி.*+_வி.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1753.1 

 இல� மா� ம: ஏ*+% அ% ைகய� $ேதவா.2.1753.2 



 நில2% இ*திரந<ல!ப�!பத,+ $ேதவா.2.1753.3 

 உலவினா� அ� உ#க ந4�ேம $ேதவா.2.1753.4 

 �ைற2 இ4 ஆ� மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

$ேதவா.2.1754.1 

 அைறN% மா மல�6ெகா�ைற ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேச� $ேதவா.2.1754.2 

 இைறவ� இ*திரந<ல!ப�!பத,+ $ேதவா.2.1754.3 

 உைறவினா�தைன ஓதி உ/%மிேன $ேதவா.2.1754.4 

 எ� ெபா� எ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) எ�ன ஏ,+வா� $ேதவா.2.1755.1 

 ந%ப� நா4மைற பா� நாவினா� $ேதவா.2.1755.2 

 இ�ப� இ*திரந<ல!ப�!பத,+ $ேதவா.2.1755.3 

 அ�ப� பாதேம அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா>மிேன $ேதவா.2.1755.4 

 நாச% ஆ% விைன ந�ைமதா� வ.% $ேதவா.2.1756.1 

 ேதச% ஆ� 1க> ஆய ெச%ைம எ% $ேதவா.2.1756.2 

 ஈச� இ*திரந<ல!ப�!பத% $ேதவா.2.1756.3 

 Fசி வா>,++% �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகேவ $ேதவா.2.1756.4 

 ம.2 மா�மடமா+ ஒ�பாக% ஆ/! $ேதவா.2.1757.1 

 பர2வா� விைன த<�,த ப�பினா� $ேதவா.2.1757.2 

 இரவ� இ*திரந<ல!ப�!பத,+ $ேதவா.2.1757.3 

 அ.வி ���% அ�க# வ�ணேம_ெப.(வ�ண%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.1757.4 



 ெவ�நிலாமதி ��% ேவணிய� $ேதவா.2.1758.1 

 எ�ணிலா� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி4லின� $ேதவா.2.1758.2 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) இ*திரந<ல!ப�!பத,+ $ேதவா.2.1758.3 

 உ# நிலா2@% ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) ந4லேன $ேதவா.2.1758.4 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெகா# ஏ3றின� F3@ உைத,தவ� $ேதவா.2.1759.1 

 ெபா� ெகா# ேமனியி4 "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பா%பின� $ேதவா.2.1759.2 

 அ�க# இ*திரந<ல!ப�!பத% $ேதவா.2.1759.3 

 உைடய வாண� உக*த ெகா#ைகேய $ேதவா.2.1759.4 

 எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4 அர6க� கர%1ய% 

$ேதவா.2.1760.1 

 அட�,த+ ஓ� விரலா� அவைன ஆ7 $ேதவா.2.1760.2 

 ப�,த� இ*திரந<ல!ப�!பத% $ேதவா.2.1760.3 

 '�,தல% உற 'யG% இ�பேம $ேதவா.2.1760.4 

 "வினாெனா� மாG% ேபா3@உ@% $ேதவா.2.1761.1 

 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) இ*திர_ெப.அ.(இ*திர�_ெப.) ந<ல!ப�!பத% 

$ேதவா.2.1761.2 

 பாவியா+ எ:வாைர, த% விைன $ேதவா.2.1761.3 

 ேகாவியா வ.% ெகா4G%_ெப.எ�.(ெகா4_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

F3றேம $ேதவா.2.1761.4 

 க7ட���� அம� ேதர� சீ� இல� $ேதவா.2.1762.1 



 வி7ட� இ*திரந<ல!ப�!பத% $ேதவா.2.1762.2 

 எ# தைன நிைனயாத+ எ�ெகாேலா $ேதவா.2.1762.3 

 சி7�அ+ஆ/ உைற ஆதி சீ�கேள $ேதவா.2.1762.4 

 க*த% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காழியா� $ேதவா.2.1763.1 

 இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) ெதா:% ந<ல!ப�!பத,+ $ேதவா.2.1763.2 

 அ*த% இலிைய ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) ஞானச% $ேதவா.2.1763.3 

 ப*த� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓதி வா>மிேன 

$ேதவா.2.1763.4 

 ெதா��எலா% மல� �வி ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) $ேதவா.2.1764.1 

 உ�ட ஆ� உயி� ஆய த�ைமய� $ேதவா.2.1764.2 

 க�� அனா� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1764.3 

 அ�டனா� அ.# ஈN% அ�பேர $ேதவா.2.1764.4 

 ந<தியா� நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆய நா4மைற 

$ேதவா.2.1765.1 

 ஓதியாெரா�% Fடலா� �ைழ6 $ேதவா.2.1765.2 

 காதினா� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1765.3 

 ஆதியா� அ�யா�த% அ�பேர $ேதவா.2.1765.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உலா% மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேவதேம $ேதவா.2.1766.1 

 ப� உளா� பர% ஆய ப�பின� $ேதவா.2.1766.2 



 க� உளா� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1766.3 

 அ�ணலா� அ�யா�6� ந4லேர $ேதவா.2.1766.4 

 '�ய� '%மதயாைன ஈ.A $ேதவா.2.1767.1 

 ெபா�ய� "?கைண ேவைள� ெச3றவ� $ேதவா.2.1767.2 

 க�உளா� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1767.3 

 அ�க# யாைவN% ஆய ஈசேர $ேதவா.2.1767.4 

 ப?கய% மல�!பாத� பாதி ஓ� $ேதவா.2.1768.1 

 ம?ைகய�_ெப.(ம?ைகய�_ெப.) மணிந<லக�ட� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

$ேதவா.2.1768.2 

 க?ைகய� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1768.3 

 அ% ைக ஆ�அரவ,+ எ% அ�ணேல $ேதவா.2.1768.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தி?கT% பா%1% 

ெச�னியி4_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.2.1769.1 

 ேமவ� '%மதி4 எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி4லிய� 

$ேதவா.2.1769.2 

 காவலா� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1769.3 

 Lவ� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெமா/%ப� அ4லேர 

$ேதவா.2.1769.4 

 ப�ணினா� ப� ஏ3ற� ந<3ற� ெம/! $ேதவா.2.1770.1 

 ெப�ணினா� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தா?�% ெந3றிய� $ேதவா.2.1770.2 

 க�ணினா� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1770.3 

 ந�ணினா� நைம ஆT% நாதேர $ேதவா.2.1770.4 



 க�,த வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� கயிைலைய $ேதவா.2.1771.1 

 எ�,தவ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேதாT% தாளினா4 $ேதவா.2.1771.2 

 அட�,தவ� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1771.3 

 ெகா�,தவ� அ.# F,த� அ4லேன $ேதவா.2.1771.4 

 உ:+_வி.எ�.(உ:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா 

நில,+_ெப.(நில%_ெப.+அ,+_சாA.) ஏன% 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா4 $ேதவா.2.1772.1 

 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா மலேராD% 

கா�கிலா� $ேதவா.2.1772.2 

 க:தினா� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1772.3 

 ':+% ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) L�,தி பாதேம 

$ேதவா.2.1772.4 

 1,த� 1� சம� ஆத� ெபா/ உைர! $ேதவா.2.1773.1 

 பி,த� ேபசிய_ெப.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப�ைச வி7� ெம/! 

$ேதவா.2.1773.2 

 ப,த� ேச� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1773.3 

 அ,த� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன $ேதவா.2.1773.4 

 க*த% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழி ஞானச% $ேதவா.2.1774.1 

 ப*த� ேச� க.U.# ஆ�நிைல $ேதவா.2.1774.2 

 எ*ைதைய� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% 

வ4லவ� $ேதவா.2.1774.3 

 சி*ைதயி4 +ய� ஆய த<�வேர $ேதவா.2.1774.4 



 '�னிய_ெப.எ�.('�D_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கைல!ெபா.T% 

Lஉலகி4 வா>2% $ேதவா.2.1775.1 

 ப�னிய ஒ.,த� பழ ஊ� வினவி� ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) $ேதவா.2.1775.2 

 +�னி_வி.எ�.(+�D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைமேயா�க# +திெச/+ 

'� வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1775.3 

 ெச�னிய� வி.!1உ@ தி.! 1கலிஆேம $ேதவா.2.1775.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைர மதி� சைட மிைல,த 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ��! 

$ேதவா.2.1776.1 

 ப�� எA ைக ஆ� பரம� பதிஅ+ எ�ப� $ேதவா.2.1776.2 

 1�டAக வாச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

வ <ச_�ைற.எ�.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மல��ேசாைல, $ேதவா.2.1776.3 

 ெத�திைர கட4_ெப.(கட4_ெப.) ெபாலி தி.! 1கலிஆேம $ேதவா.2.1776.4 

 பா அண2 சி*ைதயவ� ப,தெரா� 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1777.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) அண2% அ*தண� வி.!1இட% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ப� $ேதவா.2.1777.2 

 " அண2 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எதி� Fர $ேதவா.2.1777.3 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) வண விழா வள� தி.! 1கலிஆேம $ேதவா.2.1777.4 

 ைம தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா மிடற� மாநட% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� $ேதவா.2.1778.1 

 ைக வைளயினாெளா� கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பதி 

எ�ப� $ேதவா.2.1778.2 



 ெச/ பணி ெப.,+ எ:% உ.,திர�க# 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1778.3 

 ெத/வ%_ெப.(ெத/வ%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இண6� உ@ 

தி.! 1கலிஆேம $ேதவா.2.1778.4 

 '�ன% இ. L�@சமய?க# அைவ 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1779.1 

 பி�ைன அ.#ெச/த பிைறயாள� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.2.1779.2 

 1�ைனய மல�!ெபாழி4க# அ6கி� ஒளி கா7ட $ேதவா.2.1779.3 

 ெச*ெந4 வய4_ெப.(வய4_ெப.) ஆ�த. தி.! 1கலிஆேம $ேதவா.2.1779.4 

 வ?க% மலிN% கட4_ெப.(கட4_ெப.) விட,திைன Cக�*த $ேதவா.2.1780.1 

 அ?கண� அ.,தி ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ.6�%_ெப.எ�.(இ.6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1780.2 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) அண விய� ெபாழிலி� மா� பனி Lச $ேதவா.2.1780.3 

 ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) அண2 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மலி தி.! 1கலிஆேம 

$ேதவா.2.1780.4 

 ந4�ர2% இ�ப'% நல?க# அைவ 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1781.1 

 வ4விைனக# த<�,+அ.T% ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1781.2 

 ப4�% அ�யா�க# ப� ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைச பா� 

$ேதவா.2.1781.3 

 ெச4வ மைறேயா� உைற தி.! 1கலிஆேம $ேதவா.2.1781.4 



 பர!1உ@ 1க>! ெப.ைமயாள� வைரத�னா4 $ேதவா.2.1782.1 

 அர6கைன அட�,+ அ.T% அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1782.2 

 ெந.6�உ@ கட4_ெப.(கட4_ெப.) திைரக# ',த%மணி சி*த $ேதவா.2.1782.3 

 ெச.6�உ@ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ெபாலி தி.! 1கலிஆேம $ேதவா.2.1782.4 

 ேகாடெலா� F�மதி �லாய சைடத�ேம4 $ேதவா.2.1783.1 

 ஆ�அரவ% ைவ,+அ.T% அ!ப� இ.வ�6�% $ேதவா.2.1783.2 

 ேநட எA ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ.பாG% அ� 

ேபணி, $ேதவா.2.1783.3 

 ேதட உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நக� தி.! 

1கலி ஆேம $ேதவா.2.1783.4 

 க3ற மண� உ3@ உல2 ேதர� உைரெச/த $ேதவா.2.1784.1 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) ெமாழி ெகா#ைகஅ+ இலாத ெப.மா� ஊ� 

$ேதவா.2.1784.2 

 ெபா� ெதா�_ெப.(ெதா�_ெப.) மட*ைதய.% ைம*த� 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) 

ஐ*+% $ேதவா.2.1784.3 

 ெச3றவ� வி.!1உ@ தி.! 1கலிஆேம $ேதவா.2.1784.4 

 ெச*தமி> பர!1உ@ தி.! 1கலித�ேம4 $ேதவா.2.1785.1 

 அ*த% 'த4 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந�2ஆய 

ெப.மாைன! $ேதவா.2.1785.2 

 ப*த� உைர ெச*தமி>க#ப,+% இைச Fர $ேதவா.2.1785.3 

 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வண% ஏ,+மவ� 

வான%_ெப.(வான%_ெப.) உைடயாேர $ேதவா.2.1785.4 



 மற%_ெப.(மற%_ெப.) பய%_ெப.(பய%_ெப.) மலி*தவ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) பA� 

அ@,தைன $ேதவா.2.1786.1 

 நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) ப�ைம_ெப.(ப�ைம_ெப.) ெச%ைமெயா� 

இைச*+_வி.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உன+ ந<�ைம 

$ேதவா.2.1786.2 

 திற%_ெப.(திற%_ெப.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ@% ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

ெதA*+_வி.எ�.(ெதA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண.% நா4வ�6� 

$ேதவா.2.1786.3 

 அற%பய� உைர,தைன 1ற%பய% அம�*ேதா/ $ேதவா.2.1786.4 

 விA,தைன தி.�சைட அAஉ,+ ஒ:� ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) 

$ேதவா.2.1787.1 

 தA,தைன அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அ�றிN% மிக! 

ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) கால� $ேதவா.2.1787.2 

 எ.,+_ெப.(எ.,+_ெப.) இற உைத,தைன இல?கிைழ ஒ�பாக% $ேதவா.2.1787.3 

 ெபா.,+த4 க.,திைன 1ற%பய% அம�*ேதா/ $ேதவா.2.1787.4 

 விA*தைன �வி*தைன வி:?� உயி� உமி>*தைன $ேதவா.2.1788.1 

 திA*தைன �.*+_ெப.(�.*+_ெப.) ஒசி ெப.*தைகN% ந<N% $ேதவா.2.1788.2 

 பிA*தைன_வி.'.(பிA_வி.+*,_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+ஐ_'�.ஒ..) 

1ண�*தைன பிண% 1� மயான% $ேதவா.2.1788.3 

 1A*தைன மகி>*தைன 1ற%பய% அம�*ேதா/ $ேதவா.2.1788.4 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெக: க�%1னெலா�% சைட 

ஒ�?க_�ைற.எ�.(ஒ�?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1789.1 

 +ள?� அம� இள%பிைற �ம*த+ 

விள?க_�ைற.எ�.(விள?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1789.2 



 உள% ெகாள அைள*தவ� ��% �டைல ந<@ $ேதவா.2.1789.3 

 1ள% ெகாள விள?கிைன 1ற%பய% அம�*ேதா/ $ேதவா.2.1789.4 

 ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) பிணி பிற!பிெனா� இற!1 இைல ஒ� பாக% 

$ேதவா.2.1790.1 

 க.%ெபா�ப�%ெசாலி�மட*ைதைய மகி>*ேதா/ $ேதவா.2.1790.2 

 �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) உண அ.%1 அவி> தி.*தி எ: 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.2.1790.3 

 வி.%பிைன 1ற%பய% அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இைறேயாேன $ேதவா.2.1790.4 

 அன4 ப� தட6ைகயவ� எ,_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+,_ஒ3.) ெதாழிலேரD% 

$ேதவா.2.1791.1 

 நிைன!1 உைட மன,தவ� விைன!பைகN% ந<ேய $ேதவா.2.1791.2 

 தன4 ப� �ட�� சைட தனி! பிைறெயா� ஒ�ற! $ேதவா.2.1791.3 

 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ப� கிட6ைகைய 1ற%பய% அம�*ேதா/ $ேதவா.2.1791.4 

 மற,+ைற ம@,தவ� தவ,+ அ�ய� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) $ேதவா.2.1792.1 

 அற,+ைற ஒ@,+ உன+ அ.#கிழைம ெப3ேறா� $ேதவா.2.1792.2 

 திற,+_ெப.(திற%_ெப.+அ,+_சாA.) உள திற,திைன மதி,+ 

அகல_�ைற.எ�.(அக4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�@% $ேதவா.2.1792.3 

 1ற,+ உள திற,திைன 1ற%பய% அம�*ேதா/ $ேதவா.2.1792.4 

 இல?ைகய� இைற8� இைற வில?கலி4 

'ழ?க_�ைற.எ�.('ழ?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1793.1 

 உல% ெக: தட6ைகக# அட�,திடG% அ8சி $ேதவா.2.1793.2 

 வல%ெகாள எ:*தவ� நல%_ெப.(நல%_ெப.) கவின அ8� $ேதவா.2.1793.3 



 1ல?கைள வில?கிைன 1ற%பய% அம�*ேதா/ $ேதவா.2.1793.4 

 வட%_ெப.(வட%_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) Cட?�ண 

இட*த இைட அ4லி6 $ேதவா.2.1794.1 

 கிட*தவ� இ.*தவ� அள*+_வி.எ�.(அள_வி.+*,_இ.க.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உணர4 ஆகா� $ேதவா.2.1794.2 

 ெதாட�*தவ� உட%ெபா� நிமி�*+_வி.எ�.(நிமி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உட�வண?க $ேதவா.2.1794.3 

 1#_ெப.(1#_ெப.) த?� அ.#ெச/+ ஒ�றிைன 1ற%பய% அம�*ேதா/ 

$ேதவா.2.1794.4 

 விட6� ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) என விட6� 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) த<+_ெப.(த<+_ெப.) என $ேதவா.2.1795.1 

 உட3� உைட கைள*தவ� உட%பிைன 

மைற6�_ெப.எ�.(மைற_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1795.2 

 பட6க�க# பிட6�உைர ப�,+_வி.எ�.(ப�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைம 

ஒ�பாக% $ேதவா.2.1795.3 

 அட6கிைன 1ற%பய% அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

உரேவாேன $ேதவா.2.1795.4 

 க.?கழி ெபா.% திைர கைர6 �ல2 ',த%_ெப.(',த%_ெப.) $ேதவா.2.1796.1 

 த.% க:மல,+ இைற தமி>6 கிழைம ஞான� $ேதவா.2.1796.2 

 �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) அவி> 1ற%பய% 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> வ4லா� 

$ேதவா.2.1796.3 

 ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) பிணி ம.?�_ெப.(ம.?�_ெப.) அற ஒ.?�வ� 

பிற!ேப $ேதவா.2.1796.4 



 �3றெமா� ப3@அைவ +ய6� அற 

அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1797.1 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ4 �ண?கெளா� 

F�%_ெப.எ�.(F�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�யா�க# 

$ேதவா.2.1797.2 

 ம3@ அவைர வானவ�த% வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

ஏ3ற6 $ேதவா.2.1797.3 

 க3றவ� இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1797.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைணெச/ ெகா�ைறஅ+ வா�சைடக#ேமேல 

$ேதவா.2.1798.1 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணெச/ ேகால% 

அ+ ேகா# அரவிேனா�% $ேதவா.2.1798.2 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) அைணெச/ '%மதிG% வ <>தர ஒ� அ%பா4 

$ேதவா.2.1798.3 

 க�டவ� இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1798.4 

 ேவதெமா� ேவதிய�க# ேவ#வி 'த4 ஆக! $ேதவா.2.1799.1 

 ேபாதிெனா� ேபா+ மல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 1ைனகி�ற 

$ேதவா.2.1799.2 

 நாத� என ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) '� ஆ� �ைழ தா:% $ேதவா.2.1799.3 

 காதவ� இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1799.4 

 மட%_ெப.(மட%_ெப.) ப� மைல6�இைறவ�ம?ைக ஒ.ப?க� $ேதவா.2.1800.1 



 உட%பிைன விட6 க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைறேயாைன, 

$ேதவா.2.1800.2 

 ெதாட�*+_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அண2 கால� உயி� 

கால ஒ.காலா4 $ேதவா.2.1800.3 

 கட*தவ� இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1800.4 

 ஒ.,திஉைமேயா�% ஒ.பாக% அ+ஆய $ேதவா.2.1801.1 

 நி.,த� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) ந<தி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) 

நி,த� ெநறிஆய $ேதவா.2.1801.2 

 வி.,த� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) என அ?க% 

அைவ ஓ+% $ேதவா.2.1801.3 

 க.,தவ� இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1801.4 

 வி�ணவ�க#ெவ31அர� ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மக#_ெப.(மக#_ெப.) ெம/, ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $ேதவா.2.1802.1 

 ப� அம.% ெம�ெமாழியினாைள அைணவி!பா� $ேதவா.2.1802.2 

 எ�ணி_வி.எ�.(எ�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ. காம� 

உட4_ெப.(உட4_ெப.) ேவவ எA காG% $ேதவா.2.1802.3 

 க�ணவ� இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1802.4 

 ஆதி அ�ைய! பணிய அ!ெபா� மல�� ேச� $ேதவா.2.1803.1 

 ேசாதிஒளி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 1ைக வள�6 �வ� 16�, $ேதவா.2.1803.2 

 த<+_ெப.(த<+_ெப.) ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% அ*தக� அர?க6 

$ேதவா.2.1803.3 

 காதின� இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1803.4 



 வா/*த 1க> வி�ணவ.% ம�ணவ.% அ8ச! $ேதவா.2.1804.1 

 பா/*+_வி.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அம� ெசN% 

ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) இல?ைகநக� ேவ*த3� $ேதவா.2.1804.2 

 ஏ/*த 1ய%_ெப.(1ய%_ெப.) அ,தைனN% இ3@ விழ ேம4நா# $ேதவா.2.1804.3 

 கா/*தவ� இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1804.4 

 பர*த+ நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ. பா/ திைரய 

க?ைக $ேதவா.2.1805.1 

 கர*+ ஒ� சைடேம4 மிைச உக*+ அவைள 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1805.2 

 நிர*தர% நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) ேந� அறியாம4 $ேதவா.2.1805.3 

 கர*தவ� இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1805.4 

 அ3ற% மைறயா அமண� ஆத% இலி 1,த� $ேதவா.2.1806.1 

 ெசா3ற% அறியாதவ�க# ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெசாைல வி7� $ேதவா.2.1806.2 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) அறியாத ெப.மா� ெகா��6 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1806.3 

 க3ெறன இ.!ப+ க.!பறியJேர $ேதவா.2.1806.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) த. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 1கலி ஞானசமப*த� 

$ேதவா.2.1807.1 

 கல*தவ� க.!பறிய4 ேமய கட2ைள! $ேதவா.2.1807.2 

 பல% த. தமி>6கிளவி ப,+% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) க3@ 

$ேதவா.2.1807.3 



 வல%த.மவ�6� விைன வாட4 எளி+ஆேம $ேதவா.2.1807.4 

 தி., திக> மைல�சி@மிேயா� மி� ேதச� $ேதவா.2.1808.1 

 உ., திக> எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) கயிைலெவ3பி4 உைறத3ேக $ேதவா.2.1808.2 

 வி.!1_ெப.(வி.!1_ெப.) உைடய அ31த� 

இ.6�%_ெப.எ�.(இ.6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஏ� ஆ� $ேதவா.2.1808.3 

 ம., திக> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �ல2 வ� தி. ஐயாேற $ேதவா.2.1808.4 

 க*+ அமர உ*+ 1ைக உ*த4 இ4 விள6� ஏ� $ேதவா.2.1809.1 

 இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பணி 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ?�% $ேதவா.2.1809.2 

 ச*த% மலிN% த. மிைட*த_ெப.எ�.(மிைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) சார $ேதவா.2.1809.3 

 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) ந*+ அண2 

வ� தி. ஐயாேற $ேதவா.2.1809.4 

 க7� வட%_ெப.(வட%_ெப.) எ7�% உ@ வ7ட'ழவ,தி4 $ேதவா.2.1810.1 

 ெகா7� கர%_ெப.(கர%_ெப.) இ7ட ஒலி த7�% வைக ந*தி6� $ேதவா.2.1810.2 

 இ7ட% மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந7ட% அைவ இ7டவ� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) சீ� $ேதவா.2.1810.3 

 வ7டமதிG# திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ� 

தி. ஐயாேற $ேதவா.2.1810.4 

 ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ� வட,தி�நிழ4 

நா4வ�'னிவ�6� அ�@ $ேதவா.2.1811.1 

 எ� இலிமைற!ெபா.# விA,தவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) சீ�, $ேதவா.2.1811.2 



 த�ணி� மலி ச*+ அகிெலா� உ*தி வ. ெபா�னி $ேதவா.2.1811.3 

 ம�ணி� மிைச வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அண2 வ� 

தி. ஐயாேற $ேதவா.2.1811.4 

 ெவ�றி மி� தா.கன+ ஆ� உயி� மட?க $ேதவா.2.1812.1 

 க�றி வ. ேகாப%_ெப.(ேகாப%_ெப.) மி� காளி கத%_ெப.(கத%_ெப.) ஓவ 

$ேதவா.2.1812.2 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நட% ஆ� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ந<� மல�ேமலா4 $ேதவா.2.1812.3 

 ம�ற4_ெப.(ம�ற4_ெப.) மலிN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ெகா# வ� தி. 

ஐயாேற $ேதவா.2.1812.4 

 "தெமா� ேப/க#பல பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% ஆ� 

$ேதவா.2.1813.1 

 பாத 'த4 ைபஅர2 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அணி ெப@,தி $ேதவா.2.1813.2 

 ேகாைதய� இ�% பலி ெகாT% பர� இட%_ெப.(இட%_ெப.) " $ேதவா.2.1813.3 

 மாதவி மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ� தி. ஐயாேற 

$ேதவா.2.1813.4 

 +�D �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) உைமந?ைக �ளி2 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1814.1 

 பி� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 பி8ஞகD% அ?ேக 

$ேதவா.2.1814.2 

 எ�ன சதி எ�@ உைரெச/ அ?கண� இட%_ெப.(இட%_ெப.) சீ� $ேதவா.2.1814.3 



 ம�D ெகாைடயாள� பயி4 வ� தி. ஐயாேற $ேதவா.2.1814.4 

 இர6க% இ4 �ண,ெதா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ?�% நலி ெவ%ேபா� 

$ேதவா.2.1815.1 

 அர6க� '�ப,+ அைல 1ய,ெதா�% அட?க, $ேதவா.2.1815.2 

 +ர6க விரலி� சிறி+ ைவ,தவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) சீ� $ேதவா.2.1815.3 

 வர6 க.ைணயாள� பயி4 வ� தி. ஐயாேற $ேதவா.2.1815.4 

 ப.,+உ.அ+ ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) அைட*தவ� ஒ� ப�றி! $ேதவா.2.1816.1 

 ெப.,த உ.அ+ ஆ/ உல�_ெப.(உல�_ெப.) இட*தவD% எ�@% 

$ேதவா.2.1816.2 

 க.,+ உ. ஒணா வைக நிமி�*தவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) கா� $ேதவா.2.1816.3 

 வ.,+ வைக ந<� ெகா# ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ� தி. ஐயாேற 

$ேதவா.2.1816.4 

 பா6கிய% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஒ�@% இ4 சம�பதக� 1,த� 

$ேதவா.2.1817.1 

 சா6கிய�க# எ�@ உட4_ெப.(உட4_ெப.) 

ெபாலி*+_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திAவா�தா% 

$ேதவா.2.1817.2 

 ேநா6கAய த,+வ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ப�யி�ேமலா4 $ேதவா.2.1817.3 

 மாக% உற ந<� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ� தி. ஐயாேற $ேதவா.2.1817.4 

 வாச% மலிN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ெகா# வ� தி. ஐயா3@# 

$ேதவா.2.1818.1 

 ஈசைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 1கலி ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

ெம/8ஞான! $ேதவா.2.1818.2 



 "�ர� உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> ப,+% 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.2.1818.3 

 ேநச% மலி ப,த� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நி�மல� அ�6ேக 

$ேதவா.2.1818.4 

 ஏ� மலி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அர2 இ*+ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

வ�னி $ேதவா.2.1819.1 

 மா� அவல ெச8சைட எ% ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

எ�ப� $ேதவா.2.1819.2 

 ேகா� மலி ஞாழ4_ெப.(ஞாழ4_ெப.) �ர2 ஏ@ �ர1�ைன $ேதவா.2.1819.3 

 நா� மலி வாச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

வ <சிய_ெப.எ�.(வ <�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந#ளாேற $ேதவா.2.1819.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) இய4 பிைற!பிள2 அைற!1ன4 '�,த $ேதவா.2.1820.1 

 1�ணிய� இ.6�%_ெப.எ�.(இ.6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� 1வித�ேம4 $ேதவா.2.1820.2 

 ப�ணிய நட,ெதா� இைச பா�% அ�யா�க# $ேதவா.2.1820.3 

 ந�ணிய மன,தி� வழிபா�ெச/ ந#ளாேற $ேதவா.2.1820.4 

 விள?� இைழ மட*ைதமைலம?ைக ஒ.பாக,+ $ேதவா.2.1821.1 

 உள% ெகாள இ.,திய ஒ.,த� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1821.2 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெக:2 த<பெமா� �ப% மல� �வி $ேதவா.2.1821.3 

 நள� ெக:வி நாT% வழிபா�ெச/ ந#ளாேற $ேதவா.2.1821.4 

 ெகா6� அரவ� F�மதிய� ேகாப� தி.ேமனி� $ேதவா.2.1822.1 



 ெச6க� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� 

தட%_ெப.(தட%_ெப.) L>கி! $ேதவா.2.1822.2 

 16� அரவ� வி8ைசய.% வி�ணவ.% 

ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1822.3 

 ந6க� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) நாம% நிைன2 

எ/திய_ெப.எ�.(எ/+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந#ளாேற $ேதவா.2.1822.4 

 ெந8ச%_ெப.(ெந8ச%_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) க��ெகா# 

உன6� என நிைன*தா� $ேதவா.2.1823.1 

 வ8ச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அ@,+அ.T% ம3றவைன 

வாேனா� $ேதவா.2.1823.2 

 அ8ச '+�ஆகியவ� ைகெதாழ 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1823.3 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ெச/தவ� இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) ந#ளாேற 

$ேதவா.2.1823.4 

 பால� அ� ேபண அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ஆ� உயி� 

�ைற6�% $ேதவா.2.1824.1 

 கால� உட�மாள '� உைத,த அர� ஊ� ஆ% $ேதவா.2.1824.2 

 ேகால மல� ந<�6 �ட% எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மைறயாள� $ேதவா.2.1824.3 

 நாலி�வழி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ேபணிய ந#ளாேற $ேதவா.2.1824.4 

 ந<திய� ெந�*தைகய� ந<#மைலய� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $ேதவா.2.1825.1 

 பாதிய� பராபர� பர%பர� இ.6ைக $ேதவா.2.1825.2 



 ேவதிய�க# ேவ#வி ஒழியா+ மைற நாT% $ேதவா.2.1825.3 

 ஓதி அர�நாம'% உண�,தி�% ந#ளாேற $ேதவா.2.1825.4 

 க�,+ வ4 அர6க� '� ெந.6கி வைரத�ைன $ேதவா.2.1826.1 

 எ�,தவ� '�, தைலக#ப,+% மி� ேதாT% $ேதவா.2.1826.2 

 அட�,தவ�தம6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

எ�ப� அளி பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1826.3 

 நட,த கலவ,திர#க# ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந#ளாேற $ேதவா.2.1826.4 

 உய�*தவ� உ.6ெகா� திA*+ உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.2.1827.1 

 பய*தவ� நிைன!பAய ப�ப� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1827.2 

 விய*+ அமர� ெம�ச மல� ம4� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) எ?�% 

$ேதவா.2.1827.3 

 நய%_ெப.(நய%_ெப.) த.% அ ேவதஒலி ஆ� தி. ந#ளாேற $ேதவா.2.1827.4 

 சி*ைத தி.க4 சமண� ேதர� தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) எ�D% $ேதவா.2.1828.1 

 ப*தைன அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) அ.Tகி�ற பரம� 

ஊ� $ேதவா.2.1828.2 

 ம*த 'ழவ% த. விழாஒலிN% ேவத� $ேதவா.2.1828.3 

 ச*த% விரவி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

'ழ?கிய_ெப.எ�.('ழ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந#ளாேற 

$ேதவா.2.1828.4 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அர2 ஆ� சைடய� 

ஆயிைழதேனா�% $ேதவா.2.1829.1 



 நா� மலி2 எ/திட இ.*தவ� ந#ளா3ைற $ேதவா.2.1829.2 

 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) மலி காழி வள� ப*தன+ ெச8ெசா4 $ேதவா.2.1829.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உைடயாைர அைடயா பழிக# 

ேநாேய_ெப.(ேநா/_வி.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.1829.4 

 ',த� மி� Lஇைலந4ேவல� விA Qல� $ேதவா.2.1830.1 

 அ,த� எைம ஆ# உைடய அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

எ�ப� $ேதவா.2.1830.2 

 ைம, தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) ெபாழிலி� வாச% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) வ <ச_�ைற.எ�.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1830.3 

 ப,தெரா� சி,த� பயி4கி�ற ப:Uேர $ேதவா.2.1830.4 

 ேகாடெலா� ேகா?�அைவ �லா2 '�த�ேம4 $ேதவா.2.1831.1 

 ஆ�அரவ% ைவ,த ெப.மான+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1831.2 

 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) மலி �ளிைகயி4 ஏறி மடவா�க# $ேதவா.2.1831.3 

 பாடெலாலி ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மலிகி�ற ப:Uேர 

$ேதவா.2.1831.4 

 வாலிய 1ர,திலவ� ேவவ விழிெச/த $ேதவா.2.1832.1 

 ேபாலிய ஒ.,த� 1AQல� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1832.2 

 ேவலியி� விைர6கமல% அ�ன 'க மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $ேதவா.2.1832.3 

 பா4 என மிழ3றி நட% ஆ� ப:Uேர $ேதவா.2.1832.4 

 எ�E% ஒ� எ:,+% இைசயி� கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேத�வா� 

$ேதவா.2.1833.1 



 க�E% 'த4 ஆய கட27� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ப� $ேதவா.2.1833.2 

 ம�ணி�மிைச ஆ� மைலயாள� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1833.3 

 ப�ணி� ஒலி ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பயி4கி�ற ப:Uேர $ேதவா.2.1833.4 

 சாத41Aவா� �டைலத�னி4 நட% ஆ�% $ேதவா.2.1834.1 

 நாத� நைம ஆ# உைடய ந%ப� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1834.2 

 ேவதெமாழி ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மைறயாள� 

இைறவ�த� $ேதவா.2.1834.3 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) அைவ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நிக>கி�ற ப:Uேர $ேதவா.2.1834.4 

 ேம2 அய.% '%மதிG% ெவ*தழ4 விைள,+ $ேதவா.2.1835.1 

 மா அயர அ�@ உAெச/ ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

எ�ப� $ேதவா.2.1835.2 

 "ைவைய மட*ைதய�க# 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 1க> 

ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1835.3 

 பாைவய�க# க3ெபா� ெபாலி*த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப:Uேர $ேதவா.2.1835.4 

 ம*தண% இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 1A மா ம�த� 

ேவ#வி $ேதவா.2.1836.1 

 சி*த விைளயா� சிவேலாக� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1836.2 



 அ*தண�க# ஆ�தியி4 இ7ட அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) ம7� ஆ� $ேதவா.2.1836.3 

 ைப*ெதா� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) �வ� ஒ3@ ப:Uேர 

$ேதவா.2.1836.4 

 உர6 கட4விட,திைன மிட3றி4 உற 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�@ $ேதவா.2.1837.1 

 அர6கைன அட�,+ அ.T% அ!ப� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� 

$ேதவா.2.1837.2 

 �ர6� இன%_ெப.(இன%_ெப.) விைர! ெபாழிலி�மீ+ கனி உ�� $ேதவா.2.1837.3 

 பர6�உ@ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெச/ விைளயா� ப:Uேர $ேதவா.2.1837.4 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந�மாG% 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) நா�'கD% ேநட $ேதவா.2.1838.1 

 அ�@ தழ4 ஆ/ நிமி.% ஆதி இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.2.1838.2 

 ஒ�@% இ. L�@% ஒ.நாG% உண�வா�க# $ேதவா.2.1838.3 

 ம�றினி4 இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட�மகி>*த 

ப:Uேர $ேதவா.2.1838.4 

 ெமா7ைட அம� ஆத� +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) L� விA ேதர� $ேதவா.2.1839.1 

 '7ைடக# ெமாழி*த 'னிவா�த� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� 

$ேதவா.2.1839.2 

 ம7ைட மலி தாைழ இளந<� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இைச "க% 

$ேதவா.2.1839.3 

 ப7ைடெயா� தா@ விAகி�ற ப:Uேர $ேதவா.2.1839.4 

 அ*தண�க# ஆன மைலயாள� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ஏ,+% 

$ேதவா.2.1840.1 



 ப*த% மலிகி�ற ப:U� அரைன ஆர� $ேதவா.2.1840.2 

 ச*த% மி� ஞான% உண� ப*த� உைர ேபணி $ேதவா.2.1840.3 

 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வண% ஏ,+மவ� 

வான%_ெப.(வான%_ெப.) உைடயாேர $ேதவா.2.1840.4 

 பரவ6 ெக�% வ4விைன பாAட% �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1841.1 

 இரவி4 1ற?கா7�இைட நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எAஆ� $ேதவா.2.1841.2 

 அரவ� சைட அ*தண� ேமய அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� $ேதவா.2.1841.3 

 �ரவ!ெபாழி4 �> �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1841.4 

 வி�டா� 1ர%L�@% எA,த விமல� $ேதவா.2.1842.1 

 இ�� ஆ� 1ற?கா7�இைட நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எA ஆ� $ேதவா.2.1842.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� க.ெம��ழ4 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ�பாக% 

$ேதவா.2.1842.3 

 ேகா�டா�_வி.'.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) நக�ேபா4 

�ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1842.4 

 நிைற2 இ4 1ற?கா7�இைட ேநAைழேயா�% $ேதவா.2.1843.1 

 இைற2 இ4 எAயா� ம: ஏ*தி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� $ேதவா.2.1843.2 

 மைறயி� ஒலி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� ஏ,+% $ேதவா.2.1843.3 

 �ைற2இ4லவ� ஊ� �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1843.4 



 விழி6�% Cத4ேம4 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெவ�பிைற 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1844.1 

 ெதழி6�% 1ற?கா7�இைட� 

ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எAஆ� $ேதவா.2.1844.2 

 பழி6�%_ெப.எ�.(பழி_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பAேச 

பலி ேத�*தவ� ஊ� ெபா� $ேதவா.2.1844.3 

 ெகாழி6�% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1844.4 

 ந<@ ஆ�த. ேமனிய� ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ஓ� க�ண� $ேதவா.2.1845.1 

 ஏ@ ஆ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) எ% இைற ஈ�� எAஆ� $ேதவா.2.1845.2 

 ஆ@ ஆ� சைட அ*தண� ஆயிைழயா# ஓ� $ேதவா.2.1845.3 

 Fறா� நக�ேபா4 �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1845.4 

 நளி.% மல�6ெகா�ைறN% நா@ கர*ைத, $ேதவா.2.1846.1 

 +ளி.% �லவி ��கா7� எAஆ� $ேதவா.2.1846.2 

 மிளி.% அர2 ஆ�,தவ� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1846.3 

 �ளி.% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1846.4 

 பழ�% விைன த<�!பவ� பா�!பதிேயா�% $ேதவா.2.1847.1 

 'ழவ% �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ெமா*ைத 

'ழ?க_�ைற.எ�.('ழ?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எAஆ�% $ேதவா.2.1847.2 

 அழக� அயி4Lஇைலேவ4 வல� ஏ*+% $ேதவா.2.1847.3 

 �ழக� நக�ேபா4 �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1847.4 



 வைர ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர6க� வலி ஒ4க 

$ேதவா.2.1848.1 

 நிைர ஆ� விரலா4 ெநA,தி7டவ� ஊ� ஆ% $ேதவா.2.1848.2 

 கைர ஆ�*+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

காவிA6 ேகால6 கைரேம4 $ேதவா.2.1848.3 

 �ைர ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1848.4 

 ெந�யாெனா� நா�'கD% நிைன2 ஒ�ணா! $ேதவா.2.1849.1 

 ப�ஆகிய ப�ட?க� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எAஆ� 

$ேதவா.2.1849.2 

 ெச� ஆ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச?க� 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ3றி� $ேதவா.2.1849.3 

 ெகா�யா� நக�ேபா4 �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1849.4 

 +வ� ஆைடய� ேவட% அலா� சம�ைகய� $ேதவா.2.1850.1 

 கவ� வா/ெமாழி காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/யாதவ� ஊ� ஆ% $ேதவா.2.1850.2 

 நைவ ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) 

ச*தன%_ெப.(ச*தன%_+ெப.) உ*தி6 $ேதவா.2.1850.3 

 �ைவ ஆ� கைர ேச� �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.2.1850.4 

 ந4லா� பயி4 காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.1851.1 

 ெகா4 ஏ@ உைடயா� �ர?கா�+ைறேம4 $ேதவா.2.1851.2 

 ெசா4 ஆ� தமி>மாைலப,+% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1851.3 



 வ4லா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வானவேரா� உைறவாேர $ேதவா.2.1851.4 

 சீ� ஆ� கழேல ெதா:வ <� இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) ெச!ப�ீ 

$ேதவா.2.1852.1 

 வா� ஆ� 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ம?ைகெயா�% உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1852.2 

 ஏ� ஆ� இ.%"ைள இட%ெகா�ட ஈச� $ேதவா.2.1852.3 

 கா� ஆ� கட4ந8� அ'+உ�ட க.,ேத $ேதவா.2.1852.4 

 ெதாழ4 ஆ� கழேல ெதா: ெதா�ட�க# ெசா4^� $ேதவா.2.1853.1 

 �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ஆ� ெமாழி6 ேகா4வைளேயா� உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1853.2 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� இ.%"ைள இட%ெகா�ட ஈச� $ேதவா.2.1853.3 

 கழ4தா� கAகா� இைட ஆ� க.,ேத $ேதவா.2.1853.4 

 அ�பா4 அ� ைகெதா:வ <� அறிவ <ேர $ேதவா.2.1854.1 

 மி� ேபா4 ம.?�4 மடவாெளா� ேமவி $ேதவா.2.1854.2 

 இ�1ஆ/ இ.%"ைள இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈச� $ேதவா.2.1854.3 

 ெபா� ேபா4 சைடயி4 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ைவ,த ெபா. $ேதவா.2.1854.4 

 ந�சி, ெதா:வ <�க# நம6�_பதி.ெப.(ந%_த�.ப�.+6�_ெகா.ேவ.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) ெசா4^� $ேதவா.2.1855.1 

 க�சி! ெபாலி காம6ெகா�உட� F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1855.2 

 இ�சி,+ இ.%"ைள இட%ெகா�ட ஈச� $ேதவா.2.1855.3 



 உ�சி,தைலயி4 பலி ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உழ4 ஊேண $ேதவா.2.1855.4 

 �3@ ஆ�*+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ேய ெதா:வ <� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) ெசா4^� $ேதவா.2.1856.1 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தா>�ழ4 ந?ைகெயா�% உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1856.2 

 எ3ேற இ.%"ைள இட%ெகா�ட ஈச� $ேதவா.2.1856.3 

 13@ ஆ� அரேவா� "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா. 

$ேதவா.2.1856.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஆ� மல� �/, ெதா: ெதா�ட�க# ெசா4^� 

$ேதவா.2.1857.1 

 ேச� ஆ� �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ேசயிைழேயா� உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1857.2 

 ஈ�ஆ/ இ.%"ைள இட%ெகா�ட ஈச� $ேதவா.2.1857.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ஆ� க� ேவ�வ� ஆன க.,ேத $ேதவா.2.1857.4 

 ஒ.6�% மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) அ�ப� உ#ள <� 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) ெசா4^� $ேதவா.2.1858.1 

 ப.6 ைக மதேவழ% உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைமேயா�% $ேதவா.2.1858.2 

 இ.6ைக இ.%"ைள இட%ெகா�ட ஈச� $ேதவா.2.1858.3 

 அர6க� உர%_ெப.(உர%_ெப.) த<�,+ அ.# ஆ6கியஆேற $ேதவா.2.1858.4 

 +ய� ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ந<?கி, ெதா:% 

ெதா�ட� ெசா4^� $ேதவா.2.1859.1 



 கய4_ெப.(கய4_ெப.) ஆ� க.?க�ணிெயா�%(%) உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1859.2 

 இய41ஆ/ இ.%"ைள இட%ெகா�ட ஈச� $ேதவா.2.1859.3 

 'ய4வா� இ.வ�6� எA ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெமா/%ேப $ேதவா.2.1859.4 

 +ைண ந4மல� �/, ெதா:% ெதா�ட�க# ெசா4^� $ேதவா.2.1860.1 

 பைணெம�'ைல! பா�!பதிேயா� உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1860.2 

 இைண இ4 இ.%"ைள இட%ெகா�ட ஈச� $ேதவா.2.1860.3 

 அைண2 இ4 சம� சா6கிய% ஆ6கிய ஆேற $ேதவா.2.1860.4 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) இ.%"ைள இட%ெகா�ட ஈச� $ேதவா.2.1861.1 

 ச*த% பயி4 ச�ைபN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.1861.2 

 ெச*த�தமி> ெச!பிய ப,+இைவ வ4லா� $ேதவா.2.1861.3 

 ப*த% அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ஓ?�வ� 

பா�ைமயினாேல $ேதவா.2.1861.4 

 ச+ர மைறதா� +திெச/+ 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1862.1 

 ம+ர% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மைற6கா7� உைற ைம*தா 

$ேதவா.2.1862.2 

 இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) இைற 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#ெச/க என6� உ� 

$ேதவா.2.1862.3 



 கதவ%_ெப.(கதவ%_ெப.) தி.6கா!16 

ெகா#T%_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க.,தாேல 

$ேதவா.2.1862.4 

 ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) தரள% அைவ தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) கைர6� எ3@% 

$ேதவா.2.1863.1 

 வ?க6 கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> மைற6கா7� உைற ைம*தா $ேதவா.2.1863.2 

 ம?ைகஉைம பாக'% ஆக இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ெகா4 

$ேதவா.2.1863.3 

 க?ைக சைட ேம4 அைடவி,த க.,ேத $ேதவா.2.1863.4 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) �.6க,திக# 1�ைனக# ஞாழ4_ெப.(ஞாழ4_ெப.) 

$ேதவா.2.1864.1 

 ம.2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மைற6கா7� உைற ைம*தா 

$ேதவா.2.1864.2 

 சிர'% மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திக> 

ெச8சைடத�ேம4 $ேதவா.2.1864.3 

 அரவ% மதிேயா� அைடவி,த4 அழேக $ேதவா.2.1864.4 

 பட� ெச%பவள,ெதா� ப4மல� ',த%_ெப.(',த%_ெப.) $ேதவா.2.1865.1 

 மட4_ெப.(மட4_ெப.) அ% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மைற6கா7� உைற 

ைம*தா $ேதவா.2.1865.2 

 உடல%(%) உைம ப?க% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆகிN% எ�ெகா4 

$ேதவா.2.1865.3 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'தாஅ+ உ�ட க.,ேத 

$ேதவா.2.1865.4 

 வாேனா� மைற மா தவ,ேதா� வழிப7ட $ேதவா.2.1866.1 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மைற6கா7� உைற 

ெச4வா $ேதவா.2.1866.2 

 ஏேனா� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 

எ�ெகா4 $ேதவா.2.1866.3 

 கா� ஆ� க� ேவ�வ� ஆன க.,ேத $ேதவா.2.1866.4 

 பலகால?க# ேவத?க# பாத?க# 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1867.1 

 மலரா4 வழிபா� ெச/ மா மைற6காடா $ேதவா.2.1867.2 

 உல�ஏ> உைடயா/ கைடேதா@% '� எ�ெகா4 $ேதவா.2.1867.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச� பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அதி4 உ�ட+தாேன 

$ேதவா.2.1867.4 

 ேவலாவலய,+ அயேல மிளி�2 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1868.1 

 ேச4 ஆ� தி. மா மைற6கா7� உைற ெச4வா $ேதவா.2.1868.2 

 மாேலா� அய� இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) அ8ச '� எ�ெகா4 

$ேதவா.2.1868.3 

 கா4 ஆ� சிைல6 காமைன6 கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க.,ேத $ேதவா.2.1868.4 

 கல%_ெப.(கல%_ெப.) ெகா# கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) உலா2% 

கைரேம4 $ேதவா.2.1869.1 



 வல%ெகா#பவ� வா>,+ 

இைச6�%_ெப.எ�.(இைச_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மைற6காடா $ேதவா.2.1869.2 

 இல?ைக உைடயா� அட�!ப7� இட� 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1869.3 

 அல?க4 விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ.#ெச/தஆேற 

$ேதவா.2.1869.4 

 ேகா� எ�@ ப4ேகா�உ.,திர� 

ேபா3@%_ெப.எ�.(ேபா3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1870.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மைற6கா7� உைற 

ெச4வா $ேதவா.2.1870.2 

 ஏன% க:�_ெப.(க:�_ெப.) ஆனவ� உ�ைன '� எ�ெகா4 $ேதவா.2.1870.3 

 வான%_ெப.(வான%_ெப.) தல% ம��N% க��லாஆேற $ேதவா.2.1870.4 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) பல ஓம% விய*+ அ� 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1871.1 

 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) உல2% மைற6கா7�4 உைறவா/ $ேதவா.2.1871.2 

 ஏதி4 சம�சா6கிய� வா6�இைவ எ�ெகா4 $ேதவா.2.1871.3 

 ஆதெரா� தா% அல� �3றிய ஆேற $ேதவா.2.1871.4 

 காழி நகரா� கைல ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.1872.1 

 வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) மைற6காடைன வா/*+ 

அறிவி,த $ேதவா.2.1872.2 

 ஏ> இ� இைசமாைல ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ*+இைவ வ4லா� $ேதவா.2.1872.3 



 வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) உலேகா� ெதாழ 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) அைடவாேர $ேதவா.2.1872.4 

 நி,தG% நியம% ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<�மல� �வி 

$ேதவா.2.1873.1 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ஒ�ற வ4லா�6� அ.T% சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1873.2 

 ம,தயாைனயி� ேகா�% வ� பலீிN% வாA $ேதவா.2.1873.3 

 த,+ ந<�! ெபா�னி சாகர% ேம2 சா/6காேட $ேதவா.2.1873.4 

 ப� தைல6ெகா�� "த?க# பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% $ேதவா.2.1874.1 

 ெகா�டைல, திக> ேபA 'ழ?க_�ைற.எ�.('ழ?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

�லாவி, $ேதவா.2.1874.3 

 த�டைல,தட% மா மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆ� சா/6காேட $ேதவா.2.1874.4 

 நா@ Fவிள% நா�இளெவ�மதிய,ேதா� $ேதவா.2.1875.1 

 ஆ@ ��% அமர�பிரா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1875.2 

 ஊ@ ேத?கனி மா?கனி ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.2.1875.3 

 தா@ த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கதலி! 1த4_ெப.(1த4_ெப.) ேம2 சா/6காேட 

$ேதவா.2.1875.4 

 வர?க# வ�1க> ம�னிய எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ம.வா� $ேதவா.2.1876.1 

 1ர?க#L�@% ெபா�பட எ/தவ� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1876.2 

 இர?க4 ஓைசN% ஈ7�ய சா,ெதா�% ஈ�� $ேதவா.2.1876.3 



 தர?க% ந<#கழி, த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கைர ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) 

சா/6காேட $ேதவா.2.1876.4 

 ஏைழமா� கைடேதா@% இ� பலி6� எ�@ $ேதவா.2.1877.1 

 Fைழவா#_அர2 ஆ7�% பிரா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.2.1877.2 

 மாைழ_ஒ�க� வைள6ைக Cைள�சிய� வ� "*_ெப.அ.("%_ெப.அ.) 

$ேதவா.2.1877.3 

 தாைழ ெவ�மட4 ெகா/+_வி.எ�.(ெகா/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா�டா� சா/6காேட $ேதவா.2.1877.4 

 +?க வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) தா% கைடேபாதி4 

$ேதவா.2.1878.1 

 அ?� ஒ� ந<ழ4 அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%மா� 

உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1878.2 

 வ?க% அ?� ஒளி� இ!பிN% ',+% மணிN% $ேதவா.2.1878.3 

 ச?�% வாA தட?கட4 உ*+ சா/6காேட $ேதவா.2.1878.4 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவின� ெவ�பளி?கி� �ைழ6 காத� 

$ேதவா.2.1879.1 

 ஓத_ந8� அணி க�ட� உக*+ உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.2.1879.2 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

காத4வ�� ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�ைன, 

$ேதவா.2.1879.3 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) க�� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

மைற*+_வி.எ�.(மைற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ� சா/6காேட 

$ேதவா.2.1879.4 



 இ.6�%_ெப.எ�.(இ.6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந<#வைர ப3றி 

அட�,+ அ�@ எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1880.1 

 அர6க� ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ெநA,+ அ.#ெச/தவ� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1880.2 

 ம.6 �லாவிய ம4லிைக_ெப.(ம4லிைக_ெப.) ச�பக% வ� 

"*_ெப.அ.("%_ெப.அ.) $ேதவா.2.1880.3 

 த. �லாவிய த�ெபாழி4 ந<� சா/6காேட $ேதவா.2.1880.4 

 மாலிேனா� அய� கா�ட3� அAயவ� வா/*த $ேதவா.2.1881.1 

 ேவைல ஆ� விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�டவ� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.2.1881.2 

 ேசலி� ேந� விழியா� மயி4_ஆல ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) $ேதவா.2.1881.3 

 காைலேய கனக%மல�கி�ற சா/6காேட $ேதவா.2.1881.4 

 ஊ,ைதவா/� சம�ைகய�க# சா6கிய�6� எ�@% $ேதவா.2.1882.1 

 ஆ,த%_ஆக அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அA+_ஆயவ� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.2.1882.2 

 வா/,த மாளிைக �>த. வ� 1கா� மாேட $ேதவா.2.1882.3 

 ",த_ெப.எ�.("_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாவிக# 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெபாலி*த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா/6காேட 

$ேதவா.2.1882.4 

 ஏைனேயா� 1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) 

சா/6கா7ைட $ேதவா.2.1883.1 



 ஞானச%ப*த� காழிய�ேகா� நவி4 ப,+% $ேதவா.2.1883.2 

 ஊன% இ�றி உைரெசய வ4லவ�தா% ேபா/ $ேதவா.2.1883.3 

 வானநா� இனி+ ஆ#வ� இ% மாநில,ேதாேர $ேதவா.2.1883.4 

 ஆW� தி4ைல_ெப.(தி4ைல_ெப.) அ%பல% வ4ல% ந4ல% வடக�சிN% 

அ�சி@பா6க% ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.2.1884.1 

 FW� �டவாயி4 �ட*ைத ெவ�ணி கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> கழி!பாைல 

ெத� ேகா� ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) ஆ� $ேதவா.2.1884.2 

 ந<� ஊ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) நி�றிR� ��றிR.% �.காைவR� நாைரR� 

ந<� கான! $ேதவா.2.1884.3 

 ேபW� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந<# வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெந/,தான'% 

பித3றா/ பிைற��த� ேப� இடேம $ேதவா.2.1884.4 

 அ�ணாமைல ஈ?ேகாN% அ,தி ',தா@ அகலா '+��ற% 

ெகா�?��ற'% $ேதவா.2.1885.1 

 க� ஆ� க:6��ற% கயிைல ேகாண% பயி4 க3�� காள,தி வா7ேபா6கிN% 

$ேதவா.2.1885.2 

 ப� ஆ� ெமாழி ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ�ப?� உைடயா� பர?��ற% 

ப.!பத% ேபணி நி�ேற $ேதவா.2.1885.3 

 எ�ணா/ இர2% பகG% இ�%ைப6கட4 ந<*த4 ஆ% காரணேம $ேதவா.2.1885.4 

 அ7டான% எ�@ ஓதிய நா4 இர��%_ெப.(இர��_ெப.+உ%_சாA.) அழக� 

உைற கா அைன,+% +ைறக# $ேதவா.2.1886.1 

 எ7� ஆ% தி.L�,தியி� கா�_ெப.(கா�_ெப.) ஒ�ப+% �ள%_ெப.(�ள%_ெப.) 

L�@% கள% அ8�% பா� நா��% $ேதவா.2.1886.2 



 ம7� ஆ� �ழலா# மைலம?ைக ப?க� மதி6�%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாழிL�@% 

$ேதவா.2.1886.3 

 சி7டானவ� பா�� எ�ேற 

வி.%பா/_வி.'.(வி.%1_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஐ_'�.ஒ..) அ.%பாவ?க# 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ேத/*+ அறேவ 

$ேதவா.2.1886.4 

 அற!ப#ளி அக,தியா�ப#ளி ெவ#ைள! ெபா� "சி ஆ@ அணிவா� அம� 

கா7�!ப# $ேதவா.2.1887.1 

 சிற!ப#ளி சிரா!ப#ளி ெச%ெபா�ப#ளி தி. நனிப#ளி சீ� மேக*திர,+! 

$ேதவா.2.1887.2 

 பிற!1 இ4லவ� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) ெவ#ள� சைடயா� வி.%1%(%) 

இைட!ப#ளி வ� ச6கர%_ெப.(ச6கர%_ெப.) மா4 $ேதவா.2.1887.3 

 உைற!பா4 அ� ேபா3ற6 

ெகா�,த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

உணரா/ மட ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) உ�னி நி�ேற $ேதவா.2.1887.4 

 ஆைற வடமாகற4 அ%ப� ஐயா@ $ேதவா.2.1888.1 

 அணி ஆ� ெப.ேவZ� விளம� ெத?F� $ேதவா.2.1888.2 

 ேசைற +ைல 1கJ� அகலா+ $ேதவா.2.1888.3 

 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) காதலி,தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ேச� பதிேய $ேதவா.2.1888.4 

 மன வ8ச� ம3@ ஓட '� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ஆ.% மதி F� தி.6Fடலி4 

ஆலவாN% $ேதவா.2.1889.1 

 இன வ8ெசா4 இலா இைடமாம.+% இ.%ைப!பதிமாகாள% ெவ3றிR.% 

$ேதவா.2.1889.2 



 கன% அ% சின மா4விைடயா� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க.காU� ந4J� 

ெப.%1லிR� $ேதவா.2.1889.3 

 தன ெம�ெசாலி4 த8ச% எ�ேற நிைனமி� தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ஆ% 

மல%_ஆயினதா� அ@ேம $ேதவா.2.1889.4 

 மா7]� மட! பா�சிலா�சிரம% மயி�S��ர% வாதU� வாரணாசி 

$ேதவா.2.1890.1 

 கா7]� கட%"� பட%ப6க% ெகா7�% கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஒ3றிR� ம3@ 

உைறR� அைவN% $ேதவா.2.1890.2 

 ேகா7]� தி. ஆமா,�� ேகாழ%ப'% ெகா+?ேகாவJ� தி.6�ணவயி4 

$ேதவா.2.1890.3 

 ...�லா2 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) சைடயா� �ளி.% பAதி நியம% 

$ேதவா.2.1891.1 

 ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) ஊ� அ�யா� வழிபா� ஒழியா, ெத� 1ற%பய% 

"வண% "ழிR.% $ேதவா.2.1891.2 

 கா3@_ெப.(கா3@_ெப.) ஊ� வைர அ�@ எ�,தா� '�ேதா# ெநA,தா� 

உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) எ�@ எ�@ ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) க.ேத 

$ேதவா.2.1891.3 

 ெந3��ற% ஓ,�� நிைற ந<� ம.க4 ெந�வாயி4 �@%பலா ந<� தி. 

$ேதவா.2.1892.1 

 ந3��ற% வல%1ர% நாேக��ர% நளி�ேசாைல உ8ேசைனமாகாள% வா/L� 

$ேதவா.2.1892.2 

 க4��ற% ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

த�,த_ெப.எ�.(த�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட4வ�ணD% மா 

மலேராD% காணா� $ேதவா.2.1892.3 



 ெசா3� எ�@% ெதாைல2 இலாதா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �டL6� எ�@ 

ெசா4லி6 �லா2மிேன $ேதவா.2.1892.4 

 �,த?�� ேவதி�� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> �.*த?�� ேதவ��� ம.2% 

$ேதவா.2.1893.1 

 அ,த?�� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி. வ���N% அல%1% சல% 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) சைட ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*த $ேதவா.2.1893.2 

 நி,த� நிமல� உைமேயா�% Fட ெந�?_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) 

கால%_ெப.(கால%_ெப.) உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�@ ெசா4லா! $ேதவா.2.1893.3 

 1,த� 1ற%Fறிய 1� சமண� ெந�%_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) ெபா/கைள வி7� 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/%மிேன $ேதவா.2.1893.4 

 அ%மாைன அ.*தவ% ஆகிநி�ற அமர�ெப.மா� பதி ஆன உ�னி 

$ேதவா.2.1894.1 

 ெகா/% மா மல��ேசாைல �லா2 ெகா�ைச6� இைறவ� சிவ ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1894.2 

 இ% மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ*+% இ. 

நில,தி4_ெப.(நில%_ெப.+அ,+_சாA.+இ4_இட.ேவ.) இர2% பகG% 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1894.3 

 வி%மா ெவ.வா வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�யா� விதியா� பிAயா� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேசவ�6ேக $ேதவா.2.1894.4 

 எ%பிரா� என6� அ'த% ஆவாD% த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அைட*தா� 

$ேதவா.2.1895.1 



 த%பிரா� ஆவாD% தழ4 ஏ*+ ைகயாD% $ேதவா.2.1895.2 

 க%ப மா கA உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காபாலி 

கைற6க�ட� $ேதவா.2.1895.3 

 வ%1 உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) பிரம1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வானவேன 

$ேதவா.2.1895.4 

 தா% எ�@% மன%_ெப.(மன%_ெப.) தளரா, த�தியரா/ உலக,+6 

$ேதவா.2.1896.1 

 கா% எ�@ சர� 1�*தா� தைம6 

கா6�%_ெப.எ�.(கா_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க.ைணயினா� $ேதவா.2.1896.2 

 ஓ% எ�@ மைற பயி4வா� பிரம1ர,+ உைறகி�ற $ேதவா.2.1896.3 

 காம� த�(�) உட4_ெப.(உட4_ெப.) எAய6 கன4_ெப.(கன4_ெப.) 

ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ணாேன $ேதவா.2.1896.4 

 ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) உைன இர*ேத� 

ந%ெப.மா� தி.வ�ேய $ேதவா.2.1897.1 

 உ�ன% ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ. க�டா/ 

உ/வதைன ேவ��திேய4 $ேதவா.2.1897.2 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ேச� பிரம1ர,+ ஆர'ைத எ!ேபா+% $ேதவா.2.1897.3 

 ப� அ% சீ� வா/ அ+ேவ பா� க�ேண பA*திடேவ $ேதவா.2.1897.4 

 சா% நா#_ெப.(நா#_ெப.) இ�றி மனேம ச?ைகதைன, தவி�!பி6�% 

$ேதவா.2.1898.1 

 ேகா� ஆT% தி.வ�6ேக ெகா: மல� �2 எ,தைனN% $ேதவா.2.1898.2 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆT% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) பிரம1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த<வணைன 

$ேதவா.2.1898.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) நாT% ந�நியம% 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சீ� நவி�@ ஏ,ேத 

$ேதவா.2.1898.4 

 க� Cதலா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றா� கம> சைடயா� விைட ஏறி 

$ேதவா.2.1899.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) இத% ஆ% உ.வ,தா� பி8ஞக� ேப�பல உைடயா� 

$ேதவா.2.1899.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) Cதலா, 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ�! பிரம1ர% ெதாழ 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1899.3 

 எ�Eத4 ஆ% ெச4வ,ைத_ெப.(ெச4வ%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) 

இய41_ெப.(இய41_ெப.) ஆக அறி*ேதாேம $ேதவா.2.1899.4 

 எ?ேகD% யா+ ஆகி! பிற*தி�D% த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ�யா�6� 

$ேதவா.2.1900.1 

 இ?ேக எ�@ அ.#1AN% எ%ெப.மா� எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி 

$ேதவா.2.1900.2 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ஏN% மல��ேசாைல6 �ளி� பிரம1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1900.3 

 ச?ேக ஒ,+ ஒளி� ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ3.) ச?கர� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) த�ைமகேள $ேதவா.2.1900.4 

 சிைல அ+ேவ சிைல ஆக, திA 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எAெச/த 

$ேதவா.2.1901.1 



 இைல Cைன ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) தட6ைகய� ஏ*திைழயா# ஒ.Fற� 

$ேதவா.2.1901.2 

 அைல 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> பிரம1ர,+ அ.மணிைய அ� பணி*தா4 

$ேதவா.2.1901.3 

 நிைல உைடய ெப.8ெச4வ% ந<� உலகி4 

ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆேம $ேதவா.2.1901.4 

 எA,த மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� ெவ31 

எ�6க_�ைற.எ�.(எ�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேதாெளா� தாள $ேதவா.2.1902.1 

 ெநA,+ அ.T% சிவL�,தி ந<@ 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேமனியினா� 

$ேதவா.2.1902.2 

 உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வA,ேதா4 உைடயா� 

உைற பிரம1ர% த�ைன, $ேதவா.2.1902.3 

 தA,த மன%_ெப.(மன%_ெப.) எ!ேபா+% ெப@வா� தா% த6காேர $ேதவா.2.1902.4 

 கAயாD% நா�'கD% காணாைம6 கன4_ெப.(கன4_ெப.) உ. ஆ/ 

$ேதவா.2.1903.1 

 அAயா� ஆ% பரேம7� அரவ% ேச� அகல,தா� $ேதவா.2.1903.2 

 ெதAயாதா� இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திக> பிரம1ர% ேசர 

$ேதவா.2.1903.3 

 உAயா�தா% ஏ> உல�%_ெப.(உல�_ெப.+உ%_சாA.) உட� ஆள உAயாேர 

$ேதவா.2.1903.4 

 உைட இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) சீவர,தா� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) 

அAயா� $ேதவா.2.1904.1 



 'ைடயி4 ஆ� ெவ�தைல6 ைக L�,தி ஆ% தி. உ.வ� $ேதவா.2.1904.2 

 ெபைடயி4 ஆ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ�% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

பிரம1ர,+ உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1904.3 

 சைடயி4 ஆ� ெவ�பிைறயா� தா#_ெப.(தா#_ெப.) பணிவா� த6காேர 

$ேதவா.2.1904.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அைட*தா�6� இ�ப?க# த.வாைன த,+வைன 

$ேதவா.2.1905.1 

 க� அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) பிரம1ர,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) காவலைன 

$ேதவா.2.1905.2 

 '� அைட*தா� ச%ப*த� ெமாழி ப,+% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

வ4லா� $ேதவா.2.1905.3 

 ெபா� அைட*தா� ேபாக?க# பல அைட*தா� 1�ணியேர $ேதவா.2.1905.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) 1கா� வா�1�வ� மன%_ெப.(மன%_ெப.) இைளயா� 

பசியாG% $ேதவா.2.1906.1 

 க� 1கா� பிணி 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) க3றா.% 

ேக7டா.% $ேதவா.2.1906.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) 1கா� என ேவ�டா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மாட 

ெந�வ <தி, $ேதவா.2.1906.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கா�� சா/6கா7� எ% தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

தா#_ெப.(தா#_ெப.) சா�*தாேர $ேதவா.2.1906.4 



 ேபா/6 காேட மைற*+_வி.எ�.(மைற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைறத4_ெதா.ெப.(உைற_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) 1A*தாD% "% 1கா�� 

$ேதவா.2.1907.1 

 சா/6காேட பதி ஆக உைடயாD% விைடயாD% $ேதவா.2.1907.2 

 வா/6 கா�_ெப.(கா�_ெப.) '+மரேம இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக 

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

அைட*த_ெப.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1907.3 

 ேப/6� ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 1A*தாD% ெபAேயா�க# 

ெப.மாேன $ேதவா.2.1907.4 

 ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) நாT% ந�ெந8ேச நிைனக�டா/ ஆ� அறிவா� 

$ேதவா.2.1908.1 

 சாநாT% வா>நாT% சா/6கா7� எ%ெப.மா3ேக $ேதவா.2.1908.2 

 " நாT% தைல_ெப.(தைல_ெப.) �ம!ப 1க> நாம% ெசவி ேக7ப $ேதவா.2.1908.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) நாT% நவி�@ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆேம ந4விைனேய 

$ேதவா.2.1908.4 

 க7� அல�,த மல� �ழி6 ைகெதா:மி� ெபா� இய�ற $ேதவா.2.1909.1 

 த7� அல�,த "8ெச.,தி ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) அம.% 

தா>ெபாழி4வா/ $ேதவா.2.1909.2 

 ெமா7� அல�,த தட*தாைழ '.�_ெப.('.�_ெப.) உயி�6�% காவிA!"% 

$ேதவா.2.1909.3 

 ப7�ன,+� சா/6கா7� எ% பரேம7� பாதேம $ேதவா.2.1909.4 

 ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) அ�ன �வி'ைலயா# ெகா:% பைண,ேதா# 

ெகா�யிைடைய! $ேதவா.2.1910.1 



 பா?� எ�ன ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தா� 

பட�சைடேம4 பா4மதிய% $ேதவா.2.1910.2 

 தா?கினா� "% 1கா�� சா/6கா7டா� தா#_ெப.(தா#_ெப.) 

நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) கீ> $ேதவா.2.1910.3 

 ஓ?கினா� ஓ?கினா� என உைர6�% உலகேம $ேதவா.2.1910.4 

 சா*+ ஆக ந<@ அணி*தா� சா/6கா7டா� காமைன '� $ேதவா.2.1911.1 

 த<*+ ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) எA ெகாTவ� ெச3@ உக*தா� தி.'�ேம4 

$ேதவா.2.1911.2 

 ஓ/*+ ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒளி 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைலமக# 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) $ேதவா.2.1911.3 

 ேதா/*+_வி.எ�.(ேதா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) 

பாகமா உைடயாD% விைடயாேன $ேதவா.2.1911.4 

 ம?�4 ேதா/ மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) மதி 

தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெந�வ <தி $ேதவா.2.1912.1 

 ச?� எலா% கைர ெபா.+ திைர 1ல%1% சா/6கா7டா� $ேதவா.2.1912.2 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) உலா வAவ�� இ� இைச பா�% 

அல�6ெகா�ைற, $ேதவா.2.1912.3 

 ெதா?கலா� அ�யா�6�� �வ�6க?க# ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) அலேவ 

$ேதவா.2.1912.4 

 ெதாட4_ெதா.ெப.(ெதா�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அAய+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

கைணயா4 1ர% L�@% எAN�ண $ேதவா.2.1913.1 

 பட அரவ,+ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) "�டா� ப�� 

அர6கைனN% $ேதவா.2.1913.2 



 தடவைரயா4 தடவைர,ேதா# ஊ�றினா� சா/6கா7ைட $ேதவா.2.1913.3 

 இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வைகயா 

அைடேவா%_வி.'.(அைட_வி.+I_இ.இ.கா.+ஓ%_த�.ப�.) எ�@ எ�Eவா�6� 

இட� இைலேய $ேதவா.2.1913.4 

 ைவய% ந<� ஏ3றாD% மல� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா�'கD% 

$ேதவா.2.1914.1 

 ஐய�மா� இ.வ�6�% அள!1 அAதா4 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) 

$ேதவா.2.1914.2 

 ைதயலா� பா7� ஓவா� சா/6கா7� எ%ெப.மாைன, $ேதவா.2.1914.3 

 ெத/வமா! ேபணாதா� ெதளி2 உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ேதேறாேம 

$ேதவா.2.1914.4 

 �ற?� ஆ7�% நா4விர4 ேகாவண,+6� உேலாவி! ேபா/ $ேதவா.2.1915.1 

 அற%_ெப.(அற%_ெப.) கா7�% சமண.% சா6கிய.% அல� �3@% 

$ேதவா.2.1915.2 

 திற%_ெப.(திற%_ெப.) கா7ட4 ேகளாேத ெதளி2 உைடய�ீ 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடமி� $ேதவா.2.1915.3 

 1ற?கா7�4 ஆடலா� "% 1கா�� சா/6காேட $ேதவா.2.1915.4 

 ெநா/% ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) 1ைட,+ ஒ4� Q1ர% ேச� 

ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) அ�யா� $ேதவா.2.1916.1 

 அ% ப*+% வA6 கழG% அரவ% ெச/ "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) காழி� 

$ேதவா.2.1916.2 

 ச%ப*த� தமி> பக�*த சா/6கா7�! ப,திைனN% $ேதவா.2.1916.3 



 எ% ப*த% என6 க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ,+வா�6� 

இட� ெக�ேம $ேதவா.2.1916.4 

 அ6� இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆர'% ஆ� அர2% 

ஆைமN% $ேதவா.2.1917.1 

 ெதா6� இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா�பினா� ேதா4 

உைடயா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றா� $ேதவா.2.1917.2 

 16� இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ெபா/ இலா 

ெம/*ெநறி6ேக $ேதவா.2.1917.3 

 த6கி.*தா� ஆ6FA4 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாடேம $ேதவா.2.1917.4 

 ந<� ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா�சைடயா� ந<@ உைடயா� 

ஏ@ உைடயா� $ேதவா.2.1918.1 

 கா� ஆ� "?ெகா�ைறயினா� காதலி,த ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1918.2 

 F� ஆர4 வா/ நிைறய6 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அயேல ேகா7டக,தி4 

$ேதவா.2.1918.3 

 தாரா இ4� ஆ6FA4 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாடேம $ேதவா.2.1918.4 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) ஆ� க� ெச*+வ�வா/ மாமைலயா� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) $ேதவா.2.1919.1 

 ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) பாகமா! 14கினா� 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1919.2 



 ேவளாள� எ�றவ�க# வ�ைமயா4 மி6� 

இ.6�%_ெப.எ�.(இ.6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1919.3 

 தாளாள� ஆ6FA4 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாடேம $ேதவா.2.1919.4 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ேச� த�ெகா�ைற மாைலயினா� F3@ அடர! 

$ேதவா.2.1920.1 

 ெபா?கினா� ெபா?� ஒளி ேச� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றா� 

"?ேகாயி4 $ேதவா.2.1920.2 

 அ?க% ஆேறா�% அ.மைறக# ஐேவ#வி $ேதவா.2.1920.3 

 த?கினா� ஆ6FA4 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாடேம $ேதவா.2.1920.4 

 வ <6கினா� ஆ� அரவ% வ <>*+_வி.எ�.(வ <>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழி*தா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ�1 

$ேதவா.2.1921.1 

 ஆ6கினா� ப4கல�க# ஆதA,+! பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) $ேதவா.2.1921.2 

 ஆ6கினா� ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ஆ%ப4_ெப.(ஆ%ப4_ெப.) அ%"% ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) 1ைட 

$ேதவா.2.1921.3 

 தா6கினா� ஆ6FA4 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாடேம $ேதவா.2.1921.4 

 ப� ஒளி ேச� நா4மைறயா� பாடலிேனா� ஆடலினா� $ேதவா.2.1922.1 

 க� ஒளி ேச� ெந3றியினா� காதலி,த ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1922.2 



 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஒளி ேச� மா மதிய% த<��ய6கா4 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) $ேதவா.2.1922.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஒளி ேச� ஆ6FA4 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றிமாடேம $ேதவா.2.1922.4 

 வ <?கினா� '%மதிG% வி4வைரயா4 

ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவிய $ேதவா.2.1923.1 

 வா?கினா� வானவ�க# வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைற8�% ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.2.1923.2 

 பா?கி� ஆ� நா4மைறேயா� ஆ@ அ?க% ப4கைலக# $ேதவா.2.1923.3 

 தா?கினா� ஆ6FA4 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாடேம $ேதவா.2.1923.4 

 க4 ெந�ய ��@ எ�,தா� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அடர6 கா4 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1924.1 

 இ� அ.ளா4 ஆ7ெகா�ட எ%ெப.மா� ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1924.2 

 ெபா� அ�6ேக நா#ேதா@% "ேவா� ந<� �ம6�% $ேதவா.2.1924.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ�யா� ஆ6FA4 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாடேம $ேதவா.2.1924.4 

 ந�ைமயா4 நாரணD% நா�'கD% கா�1 அAய $ேதவா.2.1925.1 

 ெதா�ைமயா� ேதா3ற% ேக� இ4லாதா� ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1925.2 

 இ�ைமயா4 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர*தா�6� 

இ4ைல எ�னா+ ஈ*+_ெப.(ஈ*+_ெப.) 

உவ6�%_ெப.எ�.(உவ6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1925.3 



 த�ைமயா� ஆ6FA4 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாடேம $ேதவா.2.1925.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம.2 1�ைம நவி3ற சம� ேதர� $ேதவா.2.1926.1 

 " ம.2 ெகா�ைறயினா� 16� அம.% ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1926.2 

 ேச4 ம.2 ைப?கய,+� ெச?க: ந<� ைப?�வைள $ேதவா.2.1926.3 

 தா% ம.2% ஆ6FA4 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாடேம $ேதவா.2.1926.4 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அம�*தாைன ஆ6FA4 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1927.1 

 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) அம�*தாைன மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ேச� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காழி $ேதவா.2.1927.2 

 நாட3� அAய சீ� ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.2.1927.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா�6� இ4ைல 

ஆ% பாவேம $ேதவா.2.1927.4 

 க# ஆ�*த "?ெகா�ைற மதம,த% கதி� மதிய% $ேதவா.2.1928.1 

 உ# ஆ�*த சைட'� எ%ெப.மானா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1928.2 

 த#ளாய ச%பாதி சடாN எ�பா�தா% இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) $ேதவா.2.1928.3 

 1#_ெப.(1#_ெப.) ஆனா�6� அைரய� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

1#ளி.6�ேவZேர $ேதவா.2.1928.4 

 ைதயலா# ஒ.பாக% சைடேமலா# அவேளா�% $ேதவா.2.1929.1 



 ஐய% ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வா� ஓ� 

அ*தணனா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1929.2 

 ெம/ ெசா4லா இராவணைன ேமேலா� ஈ� 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1929.3 

 ெபா/ ெசா4லா+_எதி�.ம.வி.எ�.(ெசா4_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உயி�ேபானா� 1#ளி.6� ேவZேர $ேதவா.2.1929.4 

 வாச நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைமேயா� நா#ேதா@% மல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1930.1 

 ஈச� எ%ெப.மானா� இனி+ ஆக 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1930.2 

 ேயாசைன ேபா/! "6 ெகாண�*+ அ?� ஒ.நாT% ஒழியாேம $ேதவா.2.1930.3 

 "சைன ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி+ இ.*தா� 

1#ளி.6� ேவZேர $ேதவா.2.1930.4 

 மா காய% ெபAய+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) மா� உA ேதா4 உைட 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.2.1931.1 

 ஏகாய% இ7� உக*த எA ஆ� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1931.2 

 ஆகாய%_ெப.(ஆகாய%_ெப.) ேத� 

ஓ�%_ெப.எ�.(ஓ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இராவணைன அமA�க� 

$ேதவா.2.1931.3 

 ேபாகாேம ெபா.+ அழி,தா�_ 1#ளி.6� ேவZேர $ேதவா.2.1931.4 



 கீத,ைத மிக! பா�% அ�யா�க# �� ஆக! $ேதவா.2.1932.1 

 பாத,ைத, ெதாழ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பர8ேசாதி 

பயிG% இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1932.2 

 ேவத,தி� ம*திர,தா4 ெவ�மணேல சிவ%_ெப.(சிவ%_ெப.) ஆக 

$ேதவா.2.1932.3 

 ேபாத,தா4 வழிப7டா� 1#ளி.6� ேவZேர $ேதவா.2.1932.4 

 திற%_ெப.(திற%_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�யா�ேம4 த<விைன ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) வாராேம $ேதவா.2.1933.1 

 அற%_ெப.(அற%_ெப.) ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

சிவத�ம% உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� அம.% 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1933.2 

 மற%_ெப.(மற%_ெப.) ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ?� இராவண� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) வலி 

க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ*தாைன! $ேதவா.2.1933.3 

 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சடா/ 

எ�பா� 1#ளி.6� ேவZேர $ேதவா.2.1933.4 

 அ,தியி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA L� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக அன4 ஏ*தி 

$ேதவா.2.1934.1 

 பி,தைர! ேபா4 பலி திAN% ெப.மானா� 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.2.1934.2 

 ப,தியினா4 வழிப7� பலகால% தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1934.3 

 1,தி ஒ�ற ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தா� 

1#ளி.6� ேவZேர $ேதவா.2.1934.4 



 ப� ஒ�ற இைச பா�% அ�யா�க# �� ஆக $ேதவா.2.1935.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) இ�றி வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

ெகா�6�%_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மணிக�ட� ம.2% இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1935.2 

 எ� இ�றி '6ேகா�வாணா# அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

உைடயாைன! $ேதவா.2.1935.3 

 1� ஒ�ற! ெபா.+ அழி,தா� 1#ளி.6�ேவZேர $ேதவா.2.1935.4 

 ேவதி,தா� 1ர% L�@% ெவ?கைணயா4 

ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவிய� $ேதவா.2.1936.1 

 சாதி,த வி4லாளி க�ணாள� சா.% இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1936.2 

 ஆதி,த�மக� எ�ன அக� ஞால,தவேரா�% $ேதவா.2.1936.3 

 ேபாதி,த சடாN எ�பா� 1#ளி.6�ேவZேர $ேதவா.2.1936.4 

 க�,+ வ.% க?ைகதைன6 கம> சைட ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஆடாேம 

$ேதவா.2.1937.1 

 த�,தவ� எ%ெப.மானா� தா% இனி+ ஆ/ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.1937.2 

 விைட,+ வ.% இல?ைக6 ேகா� மல?க� 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இராம3கா! $ேதவா.2.1937.3 

 1ைட,+ அவைன! ெபா.+ அழி,தா� 1#ளி.6�ேவZேர $ேதவா.2.1937.4 

 ெச� ஆய உட4_ெப.(உட4_ெப.) த<�!பா� த<விைன6� ஓ� 

ம.*+_ெப.(ம.*+_ெப.) ஆவா� $ேதவா.2.1938.1 

 ெபா� ஆ�6� அ�ைம ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

1#ளி.6�ேவZைர $ேதவா.2.1938.2 



 க� ஆ�*த ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழி6 க2ணிய� ச%ப*த� ெசா4 

$ேதவா.2.1938.3 

 ம�யா+ ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� இ4ைல 

ஆ% ம@பிற!ேப $ேதவா.2.1938.4 

 +�ன% ெப/ ேகாவண'% ேதாG% உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

$ேதவா.2.1939.1 

 பி� அ% சைடேம4 ஓ� பி#ைளமதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1939.2 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ேச� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

கான4_ெப.(கான4_ெப.) ஆமா,�� அ%மா�த� $ேதவா.2.1939.3 

 ெபா� அ% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) பரவா! ெபா6க'% ெபா6கேம $ேதவா.2.1939.4 

 ைக%மாவி�ேதா4 ேபா�,த காபாலி வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலகி4 

$ேதவா.2.1940.1 

 '% மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/தா� '6கணா� ேப� பா� $ேதவா.2.1940.2 

 $ேதவா.2.1940.3 

 ெப%மா� எ�@ ஏ,தாதா� ேபயA� ேபயேர $ேதவா.2.1940.4 

 பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைர� சா,தி ஓ� ப�டர?க� வி�ட+ ஓ� 

$ேதவா.2.1941.1 

 ேத%ப4 இளமதிய% ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�னியா� $ேதவா.2.1941.2 

 ஆ%ப4_ெப.(ஆ%ப4_ெப.) ஆ%"% ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) ஆமா,�� 

அ%மா�த� $ேதவா.2.1941.3 

 சா%ப4 அகல,தா� சா�1 அ4லா4 சா�1 இலேம $ேதவா.2.1941.4 



 ேகா# நாக! ேப� அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) ேகா4வைள6ைக மாதராள 

$ேதவா.2.1942.1 

 "� ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) பாகமா! 14கி அவேளா�% $ேதவா.2.1942.2 

 ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ 

ஆமா,�� அ%மாைன6 $ேதவா.2.1942.3 

 காணாத க� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) காணாத க�கேள $ேதவா.2.1942.4 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ெநறி 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) ைப?ெகா�ைற,த� 

தாேர $ேதவா.2.1943.1 

 �ட4 ெநறி நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 

�ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ேச� ைகயினா� $ேதவா.2.1943.2 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ெநறி 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) ஆமா,�� அ%மா�த� 

$ேதவா.2.1943.3 

 ேவட ெநறி நி4லா ேவட'% ேவடேம $ேதவா.2.1943.4 

 சாமவைர வி4 ஆக� ச*தி,த ெவ?கைணயா4 $ேதவா.2.1944.1 

 காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/தா� க� உைட ெந3றியா� 

$ேதவா.2.1944.2 

 யாவ.% ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% ஆமா,�� 

அ%மா� அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) $ேதவா.2.1944.3 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தைலவண?�% ேதவ�6�% ேதவேன $ேதவா.2.1944.4 

 மாறாத ெவ? F3ைற மா3றி மைலமகைள $ேதவா.2.1945.1 

 ேவறாக நி4லாத ேவடேம கா7�னா� $ேதவா.2.1945.2 

 ஆறாத த< ஆ� ஆமா,�� அ%மாைன6 $ேதவா.2.1945.3 



 Fறாத நா_ெப.(நா_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) Fறாத நா6கேள 

$ேதவா.2.1945.4 

 தாளா4 அர6க� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) சா/,த தைலமக�த� $ேதவா.2.1946.1 

 நா#_ெப.(நா#_ெப.) ஆதிைர எ�ேற ந%ப�த� நாம,தா4 $ேதவா.2.1946.2 

 ஆ# ஆனா� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

ஆமா,�� அ%மாைன6 $ேதவா.2.1946.3 

 ேகளா� ெசவி எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ேகளா� ெசவிகேள $ேதவா.2.1946.4 

 1#T% கமல'% ைக6ெகா�டா�தா% இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) 

$ேதவா.2.1947.1 

 உ#Tமவ� ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) ஒ!1 அள6�% த�ைமயேத 

$ேதவா.2.1947.2 

 அ#ள4_ெப.(அ#ள4_ெப.) விைளகழனி ஆமா,�� அ%மா� எ% $ேதவா.2.1947.3 

 வ#ள4 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) பரவா வா>6ைகN% வா>6ைகேய $ேதவா.2.1947.4 

 பி�ைச பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ெப/ய பி� சார ேகா சார $ேதவா.2.1948.1 

 ெகா�ைச 1லா4_ெப.(1லா4_ெப.) நாற ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உAைவ ேபா�,+ 

உக*தா� $ேதவா.2.1948.2 

 அ�ச%_ெப.(அ�ச%_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) மா ேதவி6� ஈ*தா� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஆமா,�� $ேதவா.2.1948.3 

 நி�ச% நிைனயாதா� ெந8ச'% ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) 

$ேதவா.2.1948.4 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அர2 

அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆமா,�� அ%மாைன 

$ேதவா.2.1949.1 



 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) இ.%_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) 1றவி� ெகா�ைசவய, 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $ேதவா.2.1949.2 

 நாட4 அAய சீ� ஞானச%ப*த� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.2.1949.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா�6� இ4ைல 

ஆ% பாவேம $ேதவா.2.1949.4 

 ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) ஓ� F@ உைடயா� த�மதி ேச� ெச8சைடயா� 

$ேதவா.2.1950.1 

 ைம உலா% மணிமிட3றா� மைற விள?� பாடலா� $ேதவா.2.1950.2 

 ெந/ உலா% L இைலேவ4 ஏ*தி நிவ*+ ஒளி ேச� $ேதவா.2.1950.3 

 ைக உைடயா� ேமவி உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ைக�சினேம 

$ேதவா.2.1950.4 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) ம4� க�ட,தா� ெவ#வைள ஓ� F@ உைடயா� 

$ேதவா.2.1951.1 

 பட% ம4� பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைரயா� ப3றாதா� 1ர% எA,தா� 

$ேதவா.2.1951.2 

 நட% ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆடலினா� 

நா4மைறேயா� பாடலினா� $ேதவா.2.1951.3 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ம4� மா உAயா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ைக�சினேம $ேதவா.2.1951.4 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆ� நா4மைறயா� ைப?ெகா�ைற பா%பிெனா�% 

$ேதவா.2.1952.1 

 �டலா� ெவ�மதிN% +�@ கர*ைதெயா�% $ேதவா.2.1952.2 

 ஆடலா� அ?ைக அன4 ஏ*தி ஆ� அரவ6 $ேதவா.2.1952.3 

 காடல� ேமவி உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ைக�சினாேம $ேதவா.2.1952.4 



 ப�� அமர� F�6 கைட*த ப� கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) 

$ேதவா.2.1953.1 

 உ�ட பிரா� எ�@ இைற8சி. உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1953.2 

 வி�டவ�க# ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நகர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) 

உடேன ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவிய6 

$ேதவா.2.1953.3 

 க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� ேமவி உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ைக�சினேம $ேதவா.2.1953.4 

 ேத/*+ மலி ெவ�பிைறயா� ெச/யதி.ேமனியினா� $ேதவா.2.1954.1 

 வா/*+ இல?� ெவ�ந<3றா� மாதிைன ஓ� F@ உைடயா� $ேதவா.2.1954.2 

 சா/*+ அமர� ேவ�ட, தட?கட4 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�� அந?ைக6 

$ேதவா.2.1954.3 

 கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� ேமவி உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ைக�சினேம $ேதவா.2.1954.4 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ� F@ உைடயா� ம�D% மைற பயி�றா� 

$ேதவா.2.1955.1 

 அ?ைக ஓ� ெவ�தைலயா� ஆ� அரவ% "�� உக*தா� $ேதவா.2.1955.2 

 தி?கெளா�_ெப.(தி?க#_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ� ஆ� தி.'�ேம4 

$ேதவா.2.1955.3 

 க?ைகயினா� ேமவி உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ைக�சினேம 

$ேதவா.2.1955.4 

 வA அரேவ நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆக மா4வைரேய வி4 ஆக $ேதவா.2.1956.1 



 எAகைணயா4 '!1ர?க# எ/+ உக*த எ%ெப.மா� $ேதவா.2.1956.2 

 ெபாA �டைல ஈம! 1ற?கா7டா� ேபா�,த+ ஓ� $ேதவா.2.1956.3 

 கAஉAயா� ேமவி உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ைக�சினேம 

$ேதவா.2.1956.4 

 ேபா+ உல2 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 1ைன*தா� தி.'�ேம4 

$ேதவா.2.1957.1 

 மா+ உைமயா# அ8ச மைல எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� $ேதவா.2.1957.2 

 ந<தியினா4 ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிக>வி,+ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% $ேதவா.2.1957.3 

 காதலினா� ேமவி உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ைக�சினாேம 

$ேதவா.2.1957.4 

 ம�ணிைன '� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர*த 

மாG% மலரவD% $ேதவா.2.1958.1 

 எ� அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) எA உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) ஆய பிரா� 

$ேதவா.2.1958.2 

 ப� இைசயா4 ஏ,த!ப�வா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ெந3றியி�ேம4 

$ேதவா.2.1958.3 

 க� உைடயா� ேமவி உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ைக�சினேம 

$ேதவா.2.1958.4 

 த�வய4 �> காழி, தமி> ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.1959.1 

 க�Cதலா� ேமவி உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ைக�சின,ைத 

$ேதவா.2.1959.2 



 ப� இைசயா4 ஏ,தி! பயி�ற_ெப.எ�.(பயி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.2.1959.3 

 வி�ணவரா/ ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விய� 

உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) ஆ#வாேர $ேதவா.2.1959.4 

 பா4 ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைல!பா%1% 

பனிமதிN% ம,த'% $ேதவா.2.1960.1 

 ேம4 ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெச8சைடயா� 

ெவ�Q4 ேச� மா�பினா� $ேதவா.2.1960.2 

 நாJ� மயான,+ ந%பா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ� 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1960.3 

 மா4 ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி*ைதய�பா4 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊரா ம@பிற!ேப $ேதவா.2.1960.4 

 ��% பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) �>கா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக $ேதவா.2.1961.1 

 ஆ�% பைறச?� ஒலிேயா� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக $ேதவா.2.1961.2 

 நா�%_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிற!1_ெப.(சிற!1_ெப.) 

ஓவா நாJ� மயான,ைத! $ேதவா.2.1961.3 

 பா�% சிற!ேபா�பா4 ப3றா ஆ% பாவேம $ேதவா.2.1961.4 

 க4லா4 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) ேமவி கா'@ சீ� நா4வ�6� அ�@ 

$ேதவா.2.1962.1 

 எ4லா அற� உைரN% இ� அ.ளா4 ெசா4லினா� $ேதவா.2.1962.2 

 ந4லா� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

நாJ�மயான,ைத� $ேதவா.2.1962.3 



 ெசா4லாதவ� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ெசா4லாதா�. 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறி6ேக $ேதவா.2.1962.4 

 ேகால,+ ஆ� ெகா�ைறயா� ெகா4 1லி, ேதா4 ஆைடயா� $ேதவா.2.1963.1 

 ந<ல,+ ஆ� க�ட,தா� ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ஓ� க�ணினா� 

$ேதவா.2.1963.2 

 ஞால,தா� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% நாJ� 

மயான,தி4 $ேதவா.2.1963.3 

 �ல,தா� எ�பா�பா4 �ழா ஆ% ெதா4விைனேய $ேதவா.2.1963.4 

 கைற ஆ� மணிமிட3றா� காபாலி க7ட?க� $ேதவா.2.1964.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ� வள�சைடயா� ெப�பாக� ந�1 ஆய 

$ேதவா.2.1964.2 

 நைற ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1ைட �> நாJ�மயான,+ எ% 

$ேதவா.2.1964.3 

 இைறயா� எ�@ ஏ,+வா�6� 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ% இ�பேம 

$ேதவா.2.1964.4 

 க� ஆ� Cதலா� கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக! 

$ேதவா.2.1965.1 

 ப� ஆ� மைற பா� ஆ�% பர8ேசாதி $ேதவா.2.1965.2 

 ந�ணா� 1ர% எ/தா� நாJ� மயான,ைத $ேதவா.2.1965.3 

 ந�ணாதவ� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ந�ணாதா� ந�ெநறிேய 

$ேதவா.2.1965.4 

 க� பா2 ேவக,தா4 காமைன '� 

கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தா� $ேதவா.2.1966.1 



 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) பா2 பாக,தா� நாக,ேதா4 ஆக,தா� $ேதவா.2.1966.2 

 ந�1 ஆ� �ண,ேதா�க# நாJ�மயான,ைத $ேதவா.2.1966.3 

 எ� பா2 சி*ைதயா�6� ஏலா இட�தாேன $ேதவா.2.1966.4 

 ப,+, தைலேயாைன! பாத,+ ஒ.விரலா4 $ேதவா.2.1967.1 

 ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைல அட�,+ வாேளா� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெகா�,தா� $ேதவா.2.1967.2 

 ந,தி� ஒலி ஓவ நாJ�மயான,+ எ� $ேதவா.2.1967.3 

 அ,த� அ� நிைனவா�6� அ4ல4 அைடயாேவ $ேதவா.2.1967.4 

 மாேலா� நா�'கD% ேநட வள� எA ஆ/ $ேதவா.2.1968.1 

 ேமேலா� கீ> காணா ேம�ைமயா� ேவத?க# $ேதவா.2.1968.2 

 நாேலா�% ஆ@ அ?க% நாJ�மயான,+ எ% $ேதவா.2.1968.3 

 பாேலா� ெந/ ஆ� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) பணிேவாேம $ேதவா.2.1968.4 

 +�1_ெப.(+�1_ெப.) ஆய மாசா� +வ� ஆய ேபா�ைவயா� $ேதவா.2.1969.1 

 1� ேப��6 ேகளாேத 1�ணியைன ந�Eமி�க# $ேதவா.2.1969.2 

 ந�பா4 சிவாய எனா நாJ�மயான,ேத $ேதவா.2.1969.3 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) ஆ/ இ.*தாைன ஏ,+வா�6� இ�பேம $ேதவா.2.1969.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) 1க> காழி ஞானச%ப*த�தா� $ேதவா.2.1970.1 

 நாGமைற ஓ+% நாJ�மயான,ைத� $ேதவா.2.1970.2 

 சீல% 1கழா4 சிற*+_வி.எ�.(சிற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா.6� $ேதவா.2.1970.3 

 ஏG% 1க> வான,+_ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.) இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) ஆ/ 

இ.!பாேர $ேதவா.2.1970.4 



 ம7� இ7ட 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) அ%கான4 மடமயிைல6 $ேதவா.2.1971.1 

 க7� இ7ட% ேகா�டா�_வி.'.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) 

கபா^��ர% அம�*தா� $ேதவா.2.1971.2 

 ஒ7�7ட ப�பி� உ.,திரப4 கண,தா�6� $ேதவா.2.1971.3 

 அ7� இ7ட4 காணாேத ேபாதிேயா "%பாவா/ $ேதவா.2.1971.4 

 ைம! பய*த_ெப.எ�.(பய_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ�க� மடந4லா� மா 

மயிைல6 $ேதவா.2.1972.1 

 ைக! பய*த_ெப.எ�.(பய_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<3றா� கபா^��ர% 

அம�*தா� $ேதவா.2.1972.2 

 ஐ!பசி ஓணவிழா2% அ.*தவ�க# $ேதவா.2.1972.3 

 +/!பன2% காணாேத ேபாதிேயா "%பாவா/ $ேதவா.2.1972.4 

 வைள6ைக மடந4லா� மா மயிைல வ� ம@கி4 $ேதவா.2.1973.1 

 +ள6� இ4 கபா^��ர,தா� ெதா4கா�,திைகநா# $ேதவா.2.1973.2 

 தள,+ ஏ*+ இள'ைலயா� ைதயலா� ெகா�டா�% $ேதவா.2.1973.3 

 விள6கீ� காணாேத ேபாதிேயா "%பாவா/ $ேதவா.2.1973.4 

 ஊ� திைர ேவைல உலா2% உய� மயிைல6 $ேதவா.2.1974.1 

 F�த. ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) வ4லா� ெகா3ற%_ெப.(ெகா3ற%_ெப.) ெகா# 

ேசAதனி4 $ேதவா.2.1974.2 

 கா� த. ேசாைல6 கபா^��ர% அம�*தா� $ேதவா.2.1974.3 

 ஆ�திைரநா# காணாேத ேபாதிேயா "%பாவா/ $ேதவா.2.1974.4 

 ைம! "�% ஒ�க� மடந4லா� மா மயிைல6 $ேதவா.2.1975.1 

 ைக! "� ந<3றா� கபா^��ர% அம�*தா� $ேதவா.2.1975.2 



 ெந/! "�% ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 1:6க4 ேநAைழயா� ெகா�டா�% 

$ேதவா.2.1975.3 

 ைத!"�% காணாேத ேபாதிேயா "%பாவா/ $ேதவா.2.1975.4 

 மட4_ெப.(மட4_ெப.) ஆ�*த ெத?கி� மயிைலயா� மாசி6 $ேதவா.2.1976.1 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஆ7�6 க�டா� கபா^��ர% அம�*தா� $ேதவா.2.1976.2 

 அட4 ஆ� ஏ@ ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�க# 

அ� பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1976.3 

 நட% ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) காணாேத ேபாதிேயா 

"%பாவா/ $ேதவா.2.1976.4 

 மலி விழா வ <தி மடந4லா� மா மயிைல6 $ேதவா.2.1977.1 

 கலி விழா6 க�டா� கபா^��ர% அம�*தா� $ேதவா.2.1977.2 

 பலி விழா! பாட4ெச/ ப?�னி உ,தரநா# $ேதவா.2.1977.3 

 ஒலி விழா6 காணாேத ேபாதிேயா "%பாவா/ $ேதவா.2.1977.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ� அர6க� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) சா/,+ உக*த 

தாளினா� $ேதவா.2.1978.1 

 க� ஆ� மயிைல6 கபா^��ர% அம�*தா� $ேதவா.2.1978.2 

 ப� ஆ� பதிென�கண?க# த% அ7டமி நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.2.1978.3 

 க� ஆர6 காணாேத ேபாதிேயா "%பாவா/ $ேதவா.2.1978.4 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல� ேம4 நா�'கD% 

நாரணD% $ேதவா.2.1979.1 

 '3றா?� உண�கிலா L�,தி தி.வ�ைய6 $ேதவா.2.1979.2 

 க3றா�க# ஏ,+% கபா^��ர% அம�*தா� $ேதவா.2.1979.3 



 ெபா� தா!16 காணாேத ேபாதிேயா "%பாவா/ $ேதவா.2.1979.4 

 உA8� ஆய வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) அம� உைடைய! ேபா�6�% 

$ேதவா.2.1980.1 

 இ.8_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) சா6கிய�க# 

எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர!ப நா7�4 

$ேதவா.2.1980.2 

 க.8_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கபா^��ர% அம�*தா� 

$ேதவா.2.1980.3 

 ெப.8_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) சா*தி காணாேத ேபாதிேயா "%பாவா/ 

$ேதவா.2.1980.4 

 கா� அம� ேசாைல6 கபா^��ர% அம�*தா� $ேதவா.2.1981.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� "%பாைவ! பா7� ஆக� ெச*தமிழா� $ேதவா.2.1981.2 

 ஞானச%ப*த� நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

1க>*த_ெப.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% வலா� 

$ேதவா.2.1981.3 

 வான ச%ப*த,தவேரா�% வா>வாேர $ேதவா.2.1981.4 

 க� கா7�% CதலாD% கன4_ெப.(கன4_ெப.) கா7�% ைகயாD% 

$ேதவா.2.1982.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) கா7�% உ.வாD% பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) கா7�% 

சைடயாD% $ேதவா.2.1982.2 

 ப� கா7�% இைசயாD% பயி�_ெப.(பயி�_ெப.) கா7�% 1யலாD% 

$ேதவா.2.1982.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கா7�4 உைறவாD% விைட கா7�% 

ெகா�யாேன $ேதவா.2.1982.4 



 ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) அைடயா பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பி#ைளயிேனா� 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) நிைன2 $ேதவா.2.1983.1 

 ஆயினேவ வர%_ெப.(வர%_ெப.) ெப@வ� ஐNற ேவ�டா ஒ�@% $ேதவா.2.1983.2 

 ேவ/ அன ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) உைம ப?க� ெவ�கா7� '6�ள ந<� 

$ேதவா.2.1983.3 

 ேதா/ விைனயா� அவ�த%ைம, ேதாயா ஆ% த<விைனேய $ேதவா.2.1983.4 

 ம�ெணா� ந<� அன4 காேலா� ஆகாய%_ெப.(ஆகாய%_ெப.) மதி இரவி 

$ேதவா.2.1984.1 

 எ�ணி4 வ.% இயமான� இகபர'% எ�திைசN% $ேதவா.2.1984.2 

 ெப�ணிெனா� ஆ� ெப.ைமெயா� சி@ைமN% ஆ% ேபராள� 

$ேதவா.2.1984.3 

 வி�ணவ�ேகா# வழிபட ெவ�கா� இடமா வி.%பினேன $ேதவா.2.1984.4 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட மிட3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

ெவ�கா7�� த�1றவி4 $ேதவா.2.1985.1 

 மட4_ெப.(மட4_ெப.) வி�ட 'ட,தாைழமல� நிழைல6 �.�_ெப.(�.�_ெப.) 

எ�@ $ேதவா.2.1985.2 

 தட%_ெப.(தட%_ெப.) ம�� +ைற6 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) 

தாமைரயி�" மைறய_�ைற.எ�.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1985.3 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) வி�ட கதி� ',த%_ெப.(',த%_ெப.) நைக கா7�% 

கா7சியேத $ேதவா.2.1985.4 

 ேவைல மலி த�கான4 ெவ�கா7டா� தி.வ�6கீ> $ேதவா.2.1986.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மலி வ� சா*தா4 வழிப� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

மைறயவ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.2.1986.2 



 ேம4 அட� ெவ?கால� உயி� வி�ட பிைன நம� �த� $ேதவா.2.1986.3 

 ஆலமிட3றா� அ�யா� எ�@ அடர அ8�வேர $ேதவா.2.1986.4 

 த�மதிN% ெவ/ய(அ)ர2% தா?கினா� சைடயி� உட� $ேதவா.2.1987.1 

 ஒ�மதிய Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) உைம ஓ�F@ உக*தா� உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1987.2 

 ப� ெமாழியா4 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) நாம% பல ஓத 

ப�?கி# $ேதவா.2.1987.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ேச� க.%ெபைண ேம4 

வ <3றி.6�% ெவ�காேட $ேதவா.2.1987.4 

 ச6கர%_ெப.(ச6கர%_ெப.) மா3� ஈ*தாD% சல*தரைன! பிள*தாD% 

$ேதவா.2.1988.1 

 அ6� அைரேம4 அைச,தாD% 

அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அயிராவத% பணிய 

$ேதவா.2.1988.2 

 மி6� அதD6� அ.# �ர6�% ெவ�கா�% விைன +ர6�% $ேதவா.2.1988.3 

 '6�ள% ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) உைடயாD% '6க� உைட இைறயவேன 

$ேதவா.2.1988.4 

 ப� ெமா/,த இ�ெமாழியா# பய%_ெப.(பய%_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மைல 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1989.1 

 உ�ம,த� உர%_ெப.(உர%_ெப.) ெநA,+ அ�@ அ.# ெச/தா� உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.1989.2 

 க� ெமா/,த க. ம8ைஞ_ெப.(ம8ைஞ_ெப.) நட% 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

'ழ?க_�ைற.எ�.('ழ?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1989.3 



 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெமா/,த ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வAவ�� இைச 

'ரG% ெவ�காேட $ேதவா.2.1989.4 

 க# ஆ� ெச?கமல,தா� கட4_ெப.(கட4_ெப.) கிட*தா� என இவ�க# 

$ேதவா.2.1990.1 

 ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ஆ�ைம_ெப.(ஆ�ைம_ெப.) ெகாள3� ஓ� 

உய�*+_வி.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ>*+% 

உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) அAயா� $ேதவா.2.1990.2 

 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஆைன தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேமத� 

ெவ�கா7டா� எ�@ $ேதவா.2.1990.3 

 உ# ஆ� உ.காதா� உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) உைடைம உணேராேம 

$ேதவா.2.1990.4 

 ேபாதிய�க# பி��ய�க# மி��ெமாழி ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) எ�D% 

$ேதவா.2.1991.1 

 ேபைதய�க# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பிAமி� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) 

உைடய�ீ இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) ேக�மி� $ேதவா.2.1991.2 

 ேவதிய�க# வி.%பிய_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ� 

விய�தி. ெவ�கா7டா� எ�@ $ேதவா.2.1991.3 

 ஓதியவ� யா+% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) த<+_ெப.(த<+_ெப.) இல� எ�@ 

உண.மிேன $ேதவா.2.1991.4 

 த�ெபாழி4 �> ச�ைபய�ேகா� தமி> ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.1992.1 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெபாலி ெவ�பிைற� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) விகி�த� 

உைற ெவ�கா7ைட! $ேதவா.2.1992.2 



 ப� ெபாலி ெச*தமி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.2.1992.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா>*தவ� ேபா/ வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபாலிய! 1�வாேர $ேதவா.2.1992.4 

 ப�ணி� ேந� ெமாழி ம?ைகமா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) பா� 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓைச நா#ெதா@% 

$ேதவா.2.1993.1 

 க�ணி� ேந� அயேல ெபாலிN% கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழி $ேதவா.2.1993.2 

 ெப�ணி� ேந� ஒ.ப?� உைட! ெப.மாைன எ%ெப.மா� எ�@ எ�@ 

உ�D%_ெப.எ�.(உ�D_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.1993.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆ� அ�யா� அ.ளாG% �ைற2 இலேர 

$ேதவா.2.1993.4 

 ெமா�� அல%பிய வா�திைர6கட4 

ேமாதி_வி.எ�.(ேமா+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மீ+ ஏறி 

ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) வ?க'% $ேதவா.2.1994.1 

 க�ட4 அ% 1ைட �> வய4_ெப.(வய4_ெப.) ேச� கலி6 காழி $ேதவா.2.1994.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அல%பிய ெகா�ைறயா� அ� 

வா>,தி_வி.எ�.(வா>,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா*த�த% விைன 

$ேதவா.2.1994.3 

 வி�ட4 அ?� எளி+ ஆ% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ந4விதி ஆேம 

$ேதவா.2.1994.4 

 நா� எலா% ஒளி எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4லவ� ந�@% 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வண?� வா� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) $ேதவா.2.1995.1 



 கா�_ெப.(கா�_ெப.) எலா% மல� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) +ளி6�% 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழி $ேதவா.2.1995.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உலாவிய கா+ உளா/ �Aச?க ெவ��ைழயா/ எ�@ 

எ�@ உ�D%_ெப.எ�.(உ�D_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.1995.3 

 ேவட% ெகா�டவ�க# விைன ந<?க4_ெதா.ெப.(ந<?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

உ3றாேர $ேதவா.2.1995.4 

 ைமயி� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<ழலி4 வாச% ஆ� ம+ 

ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா#ெதா@% $ேதவா.2.1996.1 

 ைகயி� ஆ� மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ:வா� கலி6 காழி $ேதவா.2.1996.2 

 ஐயேன அரேன எ�@ ஆதA,+ ஓதி ந<தி உேள நிைனபவ� $ேதவா.2.1996.3 

 உ/N% ஆ@ உலகி4 உய�*தாA� உ#ளாேர $ேதவா.2.1996.4 

 மலி க�* திைரேம4 நிமி�*+_வி.எ�.(நிமி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி� 

வ*+-வ*+_அ.ெதா.(வ*+-வ*+_அ.ெதா.) ஒளி� நி,தில% விழ $ேதவா.2.1997.1 

 கலி க�*த ைகயா� ம.2% கலி6 காழி $ேதவா.2.1997.2 

 வலிய காலைன வ <7� மாணித� இ� உயி� அளி,தாைன வா>,திட 

$ேதவா.2.1997.3 

 ெமலிN%_ெப.எ�.(ெமலி_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த<விைன 

ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) அைவ ேம2வ� வ <ேட $ேதவா.2.1997.4 

 ம3@% இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

உேளா�கT% வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா�கT% 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைவகG% $ேதவா.2.1998.1 



 க3ற சி*ைதயரா/6 க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கலி6 காழி $ேதவா.2.1998.2 

 ெந3றிேம4 அம� க�ணினாைன 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச பா�வா� விைன 

$ேதவா.2.1998.3 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) 1ைர ேவதியெரா� த6க மா 

தவ�தா% ெதாழ பயி4 $ேதவா.2.1999.1 

 கானலி� விைர ேசர வி%'% கலி6 காழி $ேதவா.2.1999.2 

 ஊD# ஆ� உயி� வா>6ைகயா/ உற2_ெப.(உற2_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ.வேன எ�@ எ�@ 

$ேதவா.2.1999.3 

 ஆனல% ெகா�!பா� அ.# ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) ஆவாேர $ேதவா.2.1999.4 

 ைம,த வ��_ெப.(வ��_ெப.) எ: ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆைலக# சாலி 

ேச� வய4_ெப.(வய4_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவகG% 

$ேதவா.2.2000.1 

 க,+ வா�கட4 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல2% 

கலி6 காழி $ேதவா.2.2000.2 

 அ,தேன அரேன அர6கைன அ�@ அட�,+ உக*தா/ உன கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

$ேதவா.2.2000.3 

 ப,தரா/! பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஈ?� ந4காேய $ேதவா.2.2000.4 

 ப. மராெமா� ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) ைப?கதலி! ப.?கனி 

உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம*திக# $ேதவா.2.2001.1 



 க.வரா4 உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> கலி6 காழி $ேதவா.2.2001.2 

 $ேதவா.2.2001.3 

 இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) கா�1 அAயா� என ஏ,+த4 இ�பேம $ேதவா.2.2001.4 

 பி�ட%_ெப.(பி�ட%_ெப.) உ�� உழ4வா�கT% பிAயா+ வ� 

+கி4_ெப.(+கி4_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேபா�,தவ� $ேதவா.2.2002.1 

 க�� ேசரகிலா� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� கலி6 காழி $ேதவா.2.2002.2 

 $ேதவா.2.2002.3 

 அ�டவாண� எ�பா�6� அைடயா அ4ல4 தாேன $ேதவா.2.2002.4 

 ெபய� எD%(%) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப�னிர��D% உ�� 

என! ெபய� ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ� திக> 

$ேதவா.2.2003.1 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) உலா% வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

கலி6 காழி $ேதவா.2.2003.2 

 நய� நட� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வா>,திய_ெப.எ�.(வா>,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஞானச%ப*த� 

ெச*தமி> உைர $ேதவா.2.2003.3 

 உய.மா ெமாழிவா� உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) உய�*தாேர 

$ேதவா.2.2003.4 

 ��ற வா�சிைல நா�_ெப.(நா�_ெப.) அரா அA வாளி F� எA கா3றி� 

'%மதி4 $ேதவா.2.2004.1 

 ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ எ?ஙேன விைட 

ஏ@% ேவதியேன $ேதவா.2.2004.2 



 ெத�ற4 ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட மாளிைக �ளிைக6� எதி� 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�ைணேம4 

$ேதவா.2.2004.3 

 அ�றி4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% ஆமா,�� 

அ%மாேன $ேதவா.2.2004.4 

 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

தானவ� பல.% கல?கிட வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கா�விட% $ேதவா.2.2005.1 

 ெவ.வ உ�� உக*த அ.# எ�ெகா4 வி�ணவேன $ேதவா.2.2005.2 

 கர2 இ4 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� ெகாழி,+ இழி_வி.(இழி_வி.) ச*+ கா� 

அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) த*+_வி.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப%ைப ந<� 

$ேதவா.2.2005.3 

 அ.வி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல6�% ஆமா,�� 

அ%மாேன $ேதவா.2.2005.4 

 ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�சைட தாழ ேநAைழ 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<@ ெம/ "சி மா4 அய� 

$ேதவா.2.2006.1 

 மா�ட வா� �டைல நட% ஆ�% மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ� $ேதவா.2.2006.2 

 "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) 

ம.!1_ெப.(ம.!1_ெப.) அரா விAெகா�ைற வா#_ெப.(வா#_ெப.) வA 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) "� என $ேதவா.2.2006.3 

 ஆ�ட நாயகேன ஆமா,�� அ%மாேன $ேதவா.2.2006.4 

 ேசலி� ேநரன க�ணி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நைக மா�விழி, 

தி.மாைத! பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2007.1 



 ஏல மா தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 'ய4கி�ற ேவட% 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ� $ேதவா.2.2007.2 

 பாலி� ேந� ெமாழி ம?ைகமா� நட% ஆ� இ� இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<# பதி $ேதவா.2.2007.3 

 ஆைல �> கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஆமா,�� அ%மாேன $ேதவா.2.2007.4 

 ெதா�ட� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வண?கி_வி.எ�.(வண?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா மல� �வி. 

நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,+வா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2008.1 

 உ��யா4 வ.*த_�ைற.எ�.(வ.*+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இர?காத+ 

எ�ைன ெகா4 ஆ% $ேதவா.2.2008.2 

 வ�ட4_ெப.(வ�ட4_ெப.) ஆ� கழனி6 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மல�*த_ெப.அ.(மல�*த_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

வா#'க% $ேதவா.2.2008.3 

 அ�டவாண� ெதா:% ஆமா,�� அ%மாேன $ேதவா.2.2008.4 

 ஓதி ஆரண% ஆய C�ெபா.# அ�@ நா4வ� '� ேக7க ந�ெநறி 

$ேதவா.2.2009.1 

 ந<தி ஆலந<ழ4 உைர6கி�ற ந<�ைமய+ எ� $ேதவா.2.2009.2 

 ேசாதிேய �டேர �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) அம� ெகா�ைறயா/ தி. நி�றிR� 

உைற $ேதவா.2.2009.3 

 ஆதிேய அரேன ஆமா,�� அ%மாேன $ேதவா.2.2009.4 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) மா� 

மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) இைட வா� ஊட மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

கம> சைட6 $ேதவா.2.2010.1 



 க?ைகயா# இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க.,+ 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ�ைன ெகா4 ஆ% $ேதவா.2.2010.2 

 ப?கயம+ உ�� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 'ழ2 

$ேதவா.2.2010.3 

 அ% ைகயா4 அதி�6�% ஆமா,�� அ%மாேன $ேதவா.2.2010.4 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அட�,தி�% ஐ%1ல� 

நிைலயாத வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உள,+ இைட 

$ேதவா.2.2011.1 

 ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) அட�,+ ஒ.பா4 

மடமாைத வி.%1த4 எ� $ேதவா.2.2011.2 

 ��@ எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிசாசர� திர# 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இ.ப+ தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ெநAதர $ேதவா.2.2011.3 

 அ�@ அட�,+ உக*தா/ ஆமா,�� அ%மாேன $ேதவா.2.2011.4 

 ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம4 இ.*தவேனா� மா4 அ� ேதட ந<# '� 

$ேதவா.2.2012.1 

 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) ஆ� அழ4 ஆ/ நிமி�கி�ற 

ெவ3றிைம எ� $ேதவா.2.2012.2 

 ைதயலாெளா� பி�ைச6� இ�ைச தய?�_வி.(தய?�_வி.) ேதா4 அைர ஆ�,த 

ேவட% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2012.3 

 ஐய% ஏ3@ உக*தா/ ஆமா,�� அ%மாேன $ேதவா.2.2012.4 



 1,த� 1� சம� ஆத� ெபா/%ெமாழி Q4 

பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல� �3ற 

நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அ� $ேதவா.2.2013.1 

 ப,த� ேபண நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பர% ஆய 

பா�ைம அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ� $ேதவா.2.2013.2 

 ',ைத ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) '@வலா# 

உைம ப?க� எ�@ இைமேயா� பரவி�% $ேதவா.2.2013.3 

 அ,தேன அAயா/ ஆமா,�� அ%மாேன $ேதவா.2.2013.4 

 வாட4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைலமாைல 

ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மய?�_ஏவ.(மய?�_வி.) 

இ.#(#) எA ஏ*தி மாநட% $ேதவா.2.2014.1 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேமய+ எ� எ�@ ஆமா,�� 

அ%மாைன $ேதவா.2.2014.2 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அ.%1 ைப%ெபாழி4 

ெகா�ைசயா� இைற ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2014.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+% வ4லா� பரேலாக% ேச�வாேர $ேதவா.2.2014.4 

 ந<.# ஆ� கய4_ெப.(கய4_ெப.) வாவி �> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

ஈ�� மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) $ேதவா.2.2015.1 

 ேதA� ஆ� ம@கி4 விழா ம4� தி.6கள.ள $ேதவா.2.2015.2 

 ஊ� உளா� இ� பி�ைச 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ.வேன ஒளி� 

ெச8சைட மதி $ேதவா.2.2015.3 

 ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றவேன அைட*தா�6� 

அ.ளாேய $ேதவா.2.2015.4 



 ேதாளி�ேம4 ஒளி ந<@ தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா�ட� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மி��ய $ேதவா.2.2016.1 

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

தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ம4� தி.6கள.ள $ேதவா.2.2016.2 

 ேவளி� ேந� விசய3� அ.#1A வி,தகா 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�யாைர 

$ேதவா.2.2016.3 

 ஆ# உக*தவேன அைட*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2016.4 

 பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ைம*தேரா� பனிமல� பல 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெச/ $ேதவா.2.2017.1 

 ேசட� வா> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> ெச: மாட, தி.6கள.ள 

$ேதவா.2.2017.2 

 ந<ட_�ைற.எ�.(ந<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல நிமலேன அ� நிைர 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஆ�6க மாநட% $ேதவா.2.2017.3 

 ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவேன அைட*தா�6� 

அ.ளாேய $ேதவா.2.2017.4 

 அ%பி� ேந� தட?க�ணினா� உட� ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) பயி4 மாட 

மாளிைக $ேதவா.2.2018.1 

 ெச%ெபா� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய 

தி.6கள.ள $ேதவா.2.2018.2 



 எ�1 "�ட+ ஓ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ% இைறவா இைண அ� 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�றவ�6� 

$ேதவா.2.2018.3 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ெச/தவேன அைட*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2018.4 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) உலா% மல��ேசாைல வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) ெக�� மா ம+ உ�� இைச 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2019.1 

 ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) ைப?க'க% 1ைட 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி.6கள.ள $ேதவா.2.2019.2 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) த�ெனா�% F�ய மணவாளேன பிைண 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ� ைக,தல,+ 

$ேதவா.2.2019.3 

 அ% ைகயி4 பைடயா/ அைட*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2019.4 

 ேகால மா மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆல6 ெகா�ட4க# ேச� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �ல2% வய4_ெப.(வய4_ெப.) இைட� 

$ேதவா.2.2020.1 

 ேச4 இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) கய4_ெப.(கய4_ெப.) ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி.6கள.ள $ேதவா.2.2020.2 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க�டேன நிமி�1�சைட! ெப.மா� என! ெபாலி $ேதவா.2.2020.3 

 ஆல ந<ழ4 உளா/ அைட*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2020.4 

 த% பல%(%) அறியாதவ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) தா?� மா4வைரயா4 அழ4 

எழ, $ேதவா.2.2021.1 

 தி�பல% ெக�,தா/ திக>கி�ற தி.6கள.ள $ேதவா.2.2021.2 



 வ%1 அல� மல� �வி நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அ� 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெதாழ F,+ உக*+ ேப $ேதவா.2.2021.3 

 ர%பல,+ உைறவா/ அைட*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2021.4 

 ��@ அ�,த ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாளிைக6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந<� உய� ேகா1ர?க# ேம4 $ேதவா.2.2022.1 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�,+ உய� வா�மதி 

ேதாN% தி.6கள.ள $ேதவா.2.2022.2 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�,+ உய�மா4வைர 

திர#ேதாளினா4 எ�,தா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ந<# '� $ேதவா.2.2022.3 

 அ�@ அட�,+ உக*தா/ அைட*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2022.4 

 ப�ணி யா> பயி4கி�ற ம?ைகய�_ெப.(ம?ைகய�_ெப.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ஆடெலா� ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா> பதி $ேதவா.2.2023.1 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) நிலாமதிய% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.6கள.ள 

$ேதவா.2.2023.2 

 உ# நிலாவிய ஒ.வேன இ.வ�6� நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) கா7சி_ெப.(கா7சி_ெப.) ஆ� அழ4 $ேதவா.2.2023.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆய எ%மா� அைட*தா�6� அ.ளாேய 

$ேதவா.2.2023.4 

 பா6கிய%பல ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,த�க# 

பா7ெடா�% பலபணிக# ேபணிய $ேதவா.2.2024.1 

 த<6� இய4 �ண,தா� சிற*+_வி.எ�.(சிற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ.% 

தி.6கள.ள $ேதவா.2.2024.2 



 வா6கினா4 மைற ஓதினா/ அம�ேதர� 

ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா3க# ஆன ெபா/ 

$ேதவா.2.2024.3 

 ஆ6கி நி�றவேன அைட*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2024.4 

 இ*+ வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% மாட வ <தி 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# காழி(*) நக�6 க2ணிய� $ேதவா.2.2025.1 

 ெச*+ ேந� ெமாழியா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.6கள.ள $ேதவா.2.2025.2 

 அ*தி அ�ன+ ஓ� ேமனியாைன அமர� த% ெப.மாைன ஞானச% 

$ேதவா.2.2025.3 

 ப*த� ெசா4 இைவப,+% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ஆேம $ேதவா.2.2025.4 

 க.*தட?கணி� மாதரா� இைச ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

கா� அதி�கி�ற "%ெபாழி4 $ேதவா.2.2026.1 

 �.*த% மாதவியி� விைர ம4� ேகா7டா3றி4 $ேதவா.2.2026.2 

 இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%ெப.மாைன உ#கி இைண 

அ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% மா*த�க# 

$ேதவா.2.2026.3 

 வ.*+%_ெப.எ�.(வ.*+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ெநறி ேச�வ� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஊேட $ேதவா.2.2026.4 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேம/*+_வி.எ�.(ேம/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா கA ந<ெரா�% மல� 

ேவ��_வி.எ�.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $ேதவா.2.2027.1 



 ��றி4 ேந�*+ �,தி! பணிெச/N% ேகா7டா3@# $ேதவா.2.2027.2 

 எ�@% ம�னிய எ%பிரா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆள வ4லவ� $ேதவா.2.2027.3 

 ெபா�@% ஆ@ 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 1க> ஆ�*த 

1�ணியேர $ேதவா.2.2027.4 

 விரவி நாT% விழா இைட! ெபாலி ெதா�ட� 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விய*+ ப�ெசய $ேதவா.2.2028.1 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) ஆ.% ந<ழ4 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� 

ேகா7டா3றி4 $ேதவா.2.2028.2 

 அரவ% ந<#சைடயாைன உ#கி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆதA,+ '� 

அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

$ேதவா.2.2028.3 

 பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ வ4லா� பழி ப3@ 

அ@!பாேர $ேதவா.2.2028.4 

 அ%பி� ேந� விழி ம?ைகமா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ஆடக% ெப@ மாட 

மாளிைக6 $ேதவா.2.2029.1 

 ெகா%பி� ேந� +கிலி� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஆ� ேகா7டா3றி4 

$ேதவா.2.2029.2 

 ந%பேன நடேன நல%_ெப.(நல%_ெப.) திக> நாதேன எ�@ 

காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/தவ� $ேதவா.2.2029.3 

 த% பி� ேந�*+ 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) த�மா3ற 

வ4விைனேய $ேதவா.2.2029.4 



 பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) த% அ�யா� +திெசய பா� உேளா�கT% 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) உேளா� ெதாழ $ேதவா.2.2030.1 

 �ழG% ெமா*ைத விழா ஒலி 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகா7டா3றி4 

$ேதவா.2.2030.2 

 கழG% வ� சில%1%(%) ஒலி ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

கா� இைட6 கண%_ெப.(கண%_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2030.3 

 அழக� எ�@ எ:வா� அணி ஆவ� வானவ�6ேக $ேதவா.2.2030.4 

 ப8சி� ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) அ� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) ப,த� சி,த�க# ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) ைவகG% 

$ேதவா.2.2031.1 

 ெகா8சி இ�ெமாழியா4 ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ம4� ேகா7டா3றி4 

$ேதவா.2.2031.2 

 ம8சேன மணிேய மணிமிட3@ அ�ணேல என உ# ெநகி>*தவ� 

$ேதவா.2.2031.3 

 +8�%_ெப.எ�.(+8�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ 

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

இ,_�7.(இ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நில,ேத 

$ேதவா.2.2031.4 

 கலவ மா மயிலா# ஒ� ப?கைன6 க�� க�மிைச ந<� 

ெநகி>,+_வி.எ�.(ெநகி>_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச $ேதவா.2.2032.1 

 �ல2% ஆ@ வ4லா� ��ெகா�ட ேகா7டா3றி4 $ேதவா.2.2032.2 

 நிலவ மா மதி ேச� சைட உைட நி�மலா என உ�Dவா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2032.3 



 உல2 வானவA� உய�2_ெப.(உய�2_ெப.) ஆ�வ+ உ�ைமயேத 

$ேதவா.2.2032.4 

 வ�ட4_ெப.(வ�ட4_ெப.) ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) சாலி ஆைல 

வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெபாலி*திட வா� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) திைர 

$ேதவா.2.2033.1 

 ெகா�டலா� ெகாண�*+ அ?� உல2% திக> ேகா7டா3றி4 $ேதவா.2.2033.2 

 ெதா�� எலா% +திெச/ய நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதாழிலேன கழலா4 அர6கைன $ேதவா.2.2033.3 

 மி�� எலா% தவி�,+ எ� உக*தி7ட ெவ3றிைமேய $ேதவா.2.2033.4 

 க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�யா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) க�ணேனா� அய� ேதட 

ஆைனயி� $ேதவா.2.2034.1 

 �.தி_ெப.(�.தி_ெப.) ெம/ கல!ப உA 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேகா7டா3றி4 

$ேதவா.2.2034.2 

 வி.தினா4 மடமா+% ந<N% விய!ெபா�% உய� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ேமவி ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) $ேதவா.2.2034.3 

 எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) உக*தவேன இர?கா/ உன+ இ� அ. $ேதவா.2.2034.4 

 உைட இலா+ உழ4கி�ற ��ட.% ஊ� அ.*தவ,+ ஆய சா6கிய� 

$ேதவா.2.2035.1 

 ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) மன,தா� 

�ைற ஆ.% ேகா7டா3றி4 $ேதவா.2.2035.2 



 பைடயி4 ஆ� ம: ஏ*தி ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப�பேன இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�ெகாேலா Cைன $ேதவா.2.2035.3 

 அைடகிலாத வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) அ.ளா/ உ� அ�யவ�6ேக 

$ேதவா.2.2035.4 

 காலைன6 கழலா4 உைத,+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) காமைன6 

கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆக� சீறி ெம/ $ேதவா.2.2036.1 

 ேகால வா��ழலா# ��ெகா�ட ேகா7டா3றி4 $ேதவா.2.2036.2 

 Lலைன(%) '�2 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலாத எ% ',தைன பயி4 ப*த� 

ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2036.3 

 மாைலப,+% வ4லா�6� எளி+ 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வானகேம $ேதவா.2.2036.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) அம�*தன '%மதி4கைள 

வ <ழ_�ைற.எ�.(வ <>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ?கைணயா4 எ/தா/ வA 

$ேதவா.2.2037.1 

 ப� அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலி ேச� 

1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) ஆ� பன?கா7]� $ேதவா.2.2037.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி8ஞகா 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேச� Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) இைட6 $ேதவா.2.2037.3 

 க� அம�*தவேன கல*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2037.4 

 ந<ட4 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) அலர_�ைற.எ�.(அல._வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெவ�'4ைல ந<� மல�நிைர, தா+_ெப.(தா+_ெப.) அள%ெசய $ேதவா.2.2038.1 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைறN% 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) 

ஆ� பன?கா7]� $ேதவா.2.2038.2 



 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) இல?கிய கா+ அய4 மி� +ள?க ெவ��ைழ 

+#ள_�ைற.எ�.(+#T_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) 

$ேதவா.2.2038.3 

 ஆ�% ச?கரேன அைட*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2038.4 

 வாைளN% கயG% மிளி� ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) வா� 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) கைர அ.� எலா% வய4_ெப.(வய4_ெப.) $ேதவா.2.2039.1 

 பாைள ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) க'க% 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) ஆ� பன?கா7]� 

$ேதவா.2.2039.2 

 "ைளN% ந@?_ெப.அ.(ந@%_ெப.அ.) ெகா�ைறN% மதம,த'% 1ைனவா/ 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) இைண, $ேதவா.2.2039.3 

 தாைளேய பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தவ,தா�6� 

அ.ளாேய $ேதவா.2.2039.4 

 ேம/*+_வி.எ�.(ேம/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இள8_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) 

ெச*ெந4 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கதி� 

கIவி_வி.எ�.(கI2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேம4ப�கலி4 ேமதி 

ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) $ேதவா.2.2040.1 

 பா/*த_ெப.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�பழன! 

1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) ஆ� பன?கா7]� $ேதவா.2.2040.2 

 ஆ/*த_ெப.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா4மைற பா� ஆ�% 

அ�க# எ�@ எ�@ அர3றி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மல� $ேதவா.2.2040.3 

 சா/*+ அ� பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தவ,தா�6� 

அ.ளாேய $ேதவா.2.2040.4 

 ெச?கய(4)ெலா� ேச4 ெச.� ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

சீறியா> 'ர4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இன,ெதா� $ேதவா.2.2041.1 



 ப?கய% மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1ற2% ஆ� 

பன?கா7]� $ேதவா.2.2041.2 

 க?ைகN% மதிN% கம> சைட6 ேக�ைமயாெளா�% 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா�மறி $ேதவா.2.2041.3 

 அ% ைக ஆடலேன அ�யா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2041.4 

 ந<A� ஆ� வைர ேகாலி மா4 கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

ந<�ய_ெப.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைவகG% $ேதவா.2.2042.1 

 பாAனா� பிAயா! 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) ஆ� பன?கா7]� $ேதவா.2.2042.2 

 காA� ஆ� மல�6ெகா�ைற தா?� கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) எ�@ ைகF!பி 

நா#ெதா@% $ேதவா.2.2042.3 

 சீAனா4 வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

திற,தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2042.4 

 ைக அAைவய� ெம4விர4 அைவ கா7� அ%மல�6கா*த# அ% �றி 

$ேதவா.2.2043.1 

 ைப அராவிAN% 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) ஆ�பன?கா7]� $ேதவா.2.2043.2 

 ெம/ அAைவ ஓ�பாக% ஆக2% ேமவினா/ கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா#ெதா@% $ேதவா.2.2043.3 

 ெபா/ இலா அ�ைம 1A*தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2043.4 

 �வி அ% சிைற ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) அன% ம4கி 

ஒ4கிய � மல�! ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) $ேதவா.2.2044.1 

 பாவி4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைறN% 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) ஆ� 

பன?கா7]� $ேதவா.2.2044.2 



 ேமவி அ*நிைல ஆ/ அர6கன ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அட�,+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# $ேதவா.2.2044.3 

 ஏவிய ெப.மா� எ�பவ�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2044.4 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மாதவி 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அேசாக'%(%) அரவி*த% 

ம4லிைக_ெப.(ம4லிைக_ெப.) $ேதவா.2.2045.1 

 ைப*_ெப.அ.(ைப%_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) நாழ4க# �> 

1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) ஆ� பன?கா7]� $ேதவா.2.2045.2 

 எ*+ இள 'கி4வ�ண� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) எ�@ இவ�6� 

அA+ ஆ/ நிமி�*த+ ஒ� $ேதவா.2.2045.3 

 ச*த% ஆயவேன தவ,தா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2045.4 

 ந<ண% ஆ� '.�_ெப.('.�_ெப.) உ�� வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) மா மல� 

கIவி_வி.எ�.(கI2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேநAைச $ேதவா.2.2046.1 

 பாணி யா>'ரG% 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) ஆ�பன?கா7]� $ேதவா.2.2046.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) அழி*+_வி.எ�.(அழி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உழ4வா� சமண.% ந�1 இ4 சா6கிய.% நக தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$ேதவா.2.2046.3 

 ஊ� உAயவேன உக!பா�6� அ.ளாேய $ேதவா.2.2046.4 

 ைமயி� ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபா4 மிட3றைன மா� இ4 ெவ�ெபா�! 

"�% மா�பைன $ேதவா.2.2047.1 

 ைபய ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) 

ஆ� பன?கா7]� $ேதவா.2.2047.2 



 ஐயைன 1க> ஆன காழிN# ஆ/*த_ெப.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா4மைற ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2047.3 

 ெச/N#_ெப.(ெச/N#_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா� சிவேலாக% ேச�வாேர $ேதவா.2.2047.4 

 உ. ஆ�*த ெம4லிய4 ஓ�பாக% உைடய�ீ அைடேவா�6�6 $ேதவா.2.2048.1 

 க. ஆ�*த வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) கா7�6 ெகா�,த4 

க.,+ ஆன<� $ேதவா.2.2048.2 

 ெபா. ஆ�*த ெத�கட4 ஒ�ச?க% திைள6�% "% 1கலி $ேதவா.2.2048.3 

 தி. ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆ6, திக>*த<ேர 

$ேதவா.2.2048.4 

 ந<� ஆ�*த ெச8சைடய�ீ நிைர ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேச� பாத,த<� 

$ேதவா.2.2049.1 

 ஊ� ஆ�*த சி4பலிய�ீ உைழமா� உA ேதா4 ஆைடய�ீ $ேதவா.2.2049.2 

 ேபா� ஆ�*த ெத�திைர ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைணN% கான4_ெப.(கான4_ெப.) "% 1கலி $ேதவா.2.2049.3 

 சீ� ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக� ேச�*த<ேர $ேதவா.2.2049.4 

 அழி ம4� "% 1னG% அர2% சைடேம4 அைட2 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2050.1 

 ெமாழி ம4� மாமைறய�ீ கைற ஆ� க�ட,+ எ�ேதாள <� $ேதவா.2.2050.2 

 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன?க# அைறN% 

கான4_ெப.(கான4_ெப.) "% 1கலி $ேதவா.2.2050.3 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ம4� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக 

இ.*த<ேர $ேதவா.2.2050.4 



 கயி4_ெப.(கயி4_ெப.) ஆ�*த ெவ�ம: ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடய�ீ க�ய 

கAயி�ேதா4 $ேதவா.2.2051.1 

 மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆ�*த சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) மடம?ைக ெவ.வ ெம/ 

ேபா�,த<� $ேதவா.2.2051.2 

 பயி4 ஆ�*த ேவதிய�க# பதி ஆ/ 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ைப%1கலி 

$ேதவா.2.2051.3 

 எயி4 ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக இைச*த<ேர 

$ேதவா.2.2051.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ஆ�*த பாட^� ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

அரவ% அைர6� ஆ�,த<� $ேதவா.2.2052.1 

 பா ஆ�*த ப4ெபா.ளி� பய�க# ஆன<� அய� 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2052.2 

 " ஆ�*த ெபா/ைககT% வயG% 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

1கலி $ேதவா.2.2052.3 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக, 

திக>*த<ேர $ேதவா.2.2052.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ�*த மண'ழவ% த+%ப மைலயா�மக# எ�D% 

$ேதவா.2.2053.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ�*த ெம/ மகிழ! ேபணி எA 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�ன<� $ேதவா.2.2053.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆ�*த மதிய% மிைட 

மாட,+_ெப.(மாட%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ.% விய�1கலி $ேதவா.2.2053.3 



 க� ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக6 கல*த<ேர 

$ேதவா.2.2053.4 

 களி 14� வ4 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) ஊ� L�@_ெப.(L�@_ெப.) எAய6 

கைண ெதா7S� $ேதவா.2.2054.1 

 அளி 14� " '�ய�ீ அமர� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/த<� $ேதவா.2.2054.2 

 ெதளி 14� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இன'% அல.# விைர ேச� 

தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) 1கலி $ேதவா.2.2054.3 

 ஒளி 14� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக உக*த<ேர $ேதவா.2.2054.4 

 பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ப41க> 

ேச� அர6க� ேகாைன வைர6கீ> இ7� $ேதவா.2.2055.1 

 உர%_ெப.(உர%_ெப.) 

ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உகைவ 

அளி,த<� உகவாதா� $ேதவா.2.2055.2 

 1ர% ேதா�@ '%மதிG% எAய� ெச3ற<� "% 1கலி $ேதவா.2.2055.3 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) ேதா�@ ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக 

மகி>*த<ேர $ேதவா.2.2055.4 

 சல% தா?� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம4 அயD% தரணி அள*தாD% 

$ேதவா.2.2056.1 

 கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி*+% காணா 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆன<� $ேதவா.2.2056.2 

 1ல% தா?கி ஐ%1லD% ெச3றா� வா:% "% 1கலி $ேதவா.2.2056.3 



 நல%_ெப.(நல%_ெப.) தா?� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக நய*த<ேர 

$ேதவா.2.2056.4 

 ெந�+ ஆய வ� சமE% நிைற2 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இ4லா� சா6கிய.% 

$ேதவா.2.2057.1 

 க�+ ஆய க7�ைரயா4 கழற ேம4 ஓ� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆன<� 

$ேதவா.2.2057.2 

 ெபா� ஆ.% ேமனியின <� 1கலி மைறேயா� 1A*+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2057.3 

 வ�2 ஆ.% ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக மகி>*த<ேர 

$ேதவா.2.2057.4 

 ஒ!1 அAய "% 1கலி ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ேமயாைன $ேதவா.2.2058.1 

 அ!_�7.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) பAசி4 பதி ஆன அணி ெகா# ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.2.2058.2 

 ெச!ப(அ)Aய த�தமிழா4 ெததி*த_ெப.எ�.(ெதA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� 

$ேதவா.2.2058.3 

 எ!பAசி4 இட� நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைமேயா� 

உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) இ.!பாேர $ேதவா.2.2058.4 

 நல� ச?க ெவ��ைழN% ேதா�% 

ெப/+_வி.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ� நா4ேவத% $ேதவா.2.2059.1 

 ெசால� ச?ைக இ4லாத<� ��கா� அ4லா4 க.தாத<� $ேதவா.2.2059.2 

 �ைல� ெச?கா/! ைப?_ெப.அ.(ைப?_ெப.அ.) க'கி� �ளி� ெகா# ேசாைல6 

�யி4_ெப.(�யி4_ெப.) ஆG% $ேதவா.2.2059.3 



 தைல�ச?ைக6 ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக, தா>*த<ேர 

$ேதவா.2.2059.4 

 +ணி ம4� ேகாவண'% ேதாG% கா7�, ெதா�� ஆ�S� $ேதவா.2.2060.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம4� க�ட,த<� அ�ட�6� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) ஆன<� $ேதவா.2.2060.2 

 பிணி ம4� Q4 மா�ப� ெபAேயா� வா:% தைல�ச?ைக $ேதவா.2.2060.3 

 அணி ம4� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக அம�*த<ேர 

$ேதவா.2.2060.4 

 சீ� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாட^� ெச?க� 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ3@ ஊ�திய�ீ $ேதவா.2.2061.1 

 ந<� ெகா��% "6 ெகா��% ந<?கா, ெதா�ட� 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2061.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Q4 

மா�ப� த6ேகா� வா:% தைல�ச?ைக $ேதவா.2.2061.3 

 ஏ� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாயிேல 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக இ.*த<ேர $ேதவா.2.2061.4 

 ேவட% �> ெகா#ைகய�ீ 

ேவ��_வி.எ�.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�தி?க# $ேதவா.2.2062.1 

 ஓட% �> க?ைகN% உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ைவ,த<� தைல�ச?ைக 

$ேதவா.2.2062.2 

 Fட% �> ம�டப'% �லாய வாச4 ெகா�, 

ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2062.3 



 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) �> ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக 

மகி>*த<ேர $ேதவா.2.2062.4 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ேச� ைகயின <� ��ண ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ 

ஆட^� $ேதவா.2.2063.1 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ேச� க�ட,த<� 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைடேம4 ந<� ஏ3ற<� 

$ேதவா.2.2063.2 

 ஆல%_ெப.(ஆல%_ெப.) ேச� த�கான4 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ம�D% 

தைல�ச?ைக $ேதவா.2.2063.3 

 ேகால% ேச� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக6 ெகா�Sேர 

$ேதவா.2.2063.4 

 நில%_ெப.(நில%_ெப.) ந<ெரா� ஆகாச% அன4 கா4 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) 

$ேதவா.2.2064.1 

 1ல ந<�ைம 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) க�டா� ெபா6க% 

ெச/யா�_வி.'.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) 

ஓவா� $ேதவா.2.2064.2 

 சல ந<த� அ4லாதா� த6ேகா� வா:% தைல�ச?ைக $ேதவா.2.2064.3 

 நல ந<ர ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக நய*த<ேர $ேதவா.2.2064.4 

 அ� 14� ைப?கழ4க# ஆ�!ப! ேப�*+ ஓ� அன4 ஏ*தி $ேதவா.2.2065.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 14� ெம�சாய4 உைம ஓ�பாக% F�ன<� $ேதவா.2.2065.2 

 ெபா� 14� Q4 மா�ப� 1A Qலாள� தைல�ச?ைக $ேதவா.2.2065.3 

 க� 14� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக6 கல*த<ேர $ேதவா.2.2065.4 



 திைர ஆ�*த மா கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> ெத� இல?ைக6 ேகாமாைன 

$ேதவா.2.2066.1 

 வைர ஆ�*த ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அடர விரலா4 ஊ�@% மா�பின <� 

$ேதவா.2.2066.2 

 அைர ஆ�*த ேமகைலய�ீ அ*தணாள� தைல�ச?ைக $ேதவா.2.2066.3 

 நிைர ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக நிைன*த<ேர 

$ேதவா.2.2066.4 

 பா/ ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைண ேமலாD% 

ைப*தாமைரயாD% $ேதவா.2.2067.1 

 ேபா/ ஓ?கி6 கா�கிலா� 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓரா�_வி.'.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) 

ஓவா� $ேதவா.2.2067.2 

 த< ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) மைறயாள� 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெச4வ, தைல�ச?ைக 

$ேதவா.2.2067.3 

 ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ேகாயிேல 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக� ேச�*த<ேர $ேதவா.2.2067.4 

 அைல ஆ.% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

+ற*த_ெப.எ�.(+ற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அமண� ��ட� சா6கீய� 

$ேதவா.2.2068.1 

 ெதாைலயா+ அ?� அல� �3ற ேதா3ற% கா7� ஆ7ெகா�S� $ேதவா.2.2068.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆன நா4ேவத% தA,தா� வா:% தைல�ச?ைக 

$ேதவா.2.2068.3 

 நிைல ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக நி�ற<ேர $ேதவா.2.2068.4 



 நளி.% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) காழி ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.2.2069.1 

 �ளி.% தைல�ச?ைக ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ேமயாைன $ேதவா.2.2069.2 

 ஒளி.% பிைறயாைன உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� 

$ேதவா.2.2069.3 

 மிளி.% திைர �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைவய,தா�6� ேமலாேர $ேதவா.2.2069.4 

 ெபா?� Q4 மா�பின <� "த!பைடயின <� "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) க?ைக 

$ேதவா.2.2070.1 

 த?� ெச8சைடயின <� சாமேவத% ஓதின <� $ேதவா.2.2070.2 

 எ?�% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� மைறேயா�க# 'ைறயா4 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைடம.தி4 $ேதவா.2.2070.3 

 ம?�4 ேதா/ ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக மகி>*த<ேர 

$ேதவா.2.2070.4 

 ந<� ஆ�*த ெச8சைடய�ீ ெந3றி, தி.6க� நிக>வி,த<� $ேதவா.2.2071.1 

 ேபா� ஆ�*த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம: ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடய�ீ 

"த% பாட^� $ேதவா.2.2071.2 

 ஏ� ஆ�*த ேமகைலயா# பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ெகா�S� 

இைடம.தி4 $ேதவா.2.2071.3 

 சீ� ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக� ேச�*த<ேர $ேதவா.2.2071.4 

 அழ4 ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ?ைகயி4 

ஏ*தி "த% அைவ பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2072.1 



 �ழ4 ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆட^� ��கா� 

அ4லா4 க.தாத<� $ேதவா.2.2072.2 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நா4 மைறேயா� 'ைறயா4 ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இைடம.தி4 $ேதவா.2.2072.3 

 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக! 

ெபாலி*த<ேர $ேதவா.2.2072.4 

 ெபா4லா! ப�தைல ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி! 1ற?கா7� ஆட^� 

$ேதவா.2.2073.1 

 வி4லா4 1ர% L�@% எA,த<� விைட ஆ� ெகா�யின <� $ேதவா.2.2073.2 

 எ4லா6கண?கT% 'ைறயா4 ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இைடம.தி4 $ேதவா.2.2073.3 

 ெச4வாய ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக� ேச�*த<ேர $ேதவா.2.2073.4 

 வ.*திய_ெப.எ�.(வ.*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா தவ,ேதா� வாேனா� 

ஏேனா� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ�� $ேதவா.2.2074.1 

 ெபா.*திய_ெப.எ�.(ெபா.*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைத!"ச% ஆ� 

உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) ெபாலி2 எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2074.2 

 தி.*திய நா4மைறேயா� இனிதா ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இைடம.தி4 $ேதவா.2.2074.3 

 ெபா.*திய_ெப.எ�.(ெபா.*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாயிேல 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக! 16கீேர $ேதவா.2.2074.4 

 சல% ம4� ெச8சைடய�ீ சா*த%_ெப.(சா*த%_ெப.) ந<@ "சின <� $ேதவா.2.2075.1 

 வல% ம4� ெவ�ம: ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி மயான,+ ஆட^� 

$ேதவா.2.2075.2 



 இல% ம4� நா4மைறேயா� சீரா4 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைடம.தி4 $ேதவா.2.2075.3 

 1ல% ம4� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக! ெபாலி*த<ேர 

$ேதவா.2.2075.4 

 1ன%_ெப.(1ன%_ெப.) ம4� ெகா�ைறய�ீ 1லியி� அதள <� ெபாலி2 ஆ�*த 

$ேதவா.2.2076.1 

 சின%_ெப.(சின%_ெப.) ம4� மா4விைடய�ீ ெச/ய�ீ கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) 

க�ட,த<� $ேதவா.2.2076.2 

 இன%_ெப.(இன%_ெப.) ம4� நா4மைறேயா� ஏ,+% சீ� ெகா# இைடம.தி4 

$ேதவா.2.2076.3 

 கன% ம4� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக6 கல*த<ேர 

$ேதவா.2.2076.4 

 சிைல உ/,த_ெப.எ�.(உ/_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ?கைணயா4 1ர% 

L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,த<� திற4_ெப.(திற4_ெப.) அர6க� $ேதவா.2.2077.1 

 தைலப,+% தி�ேதாT% ெநA,த<� ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) பாக,த<� 

$ேதவா.2.2077.2 

 இைல ெமா/,த த�ெபாழிG% வயG% 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைடம.தி4 $ேதவா.2.2077.3 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெமா/,த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக 

நய*த<ேர $ேதவா.2.2077.4 

 மைற ம4� நா�'கD% மாG% 

அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ�ண,த<� $ேதவா.2.2078.1 

 கைற ம4� க�ட,த<� கபால% ஏ*+% ைகயின <� $ேதவா.2.2078.2 

 அைற ம4� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன?க# ஆG% 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இைடம.தி4 $ேதவா.2.2078.3 



 நிைற ம4� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக நிக>*த<ேர 

$ேதவா.2.2078.4 

 சி� ேபா�ைவ� சா6கிய.% மா� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சமண.% $ேதவா.2.2079.1 

 +�1_ெப.(+�1_ெப.) ஆய க7�ைரக# 

ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ4ல4 �3றேவ 

$ேதவா.2.2079.2 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) ஆய அ*தண�க# ஏ,+% ஏ� ெகா# இைடம.தி4 

$ேதவா.2.2079.3 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ஆய ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக 

அம�*த<ேர $ேதவா.2.2079.4 

 க4லி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட6 க:மல,தா� காவலவ� $ேதவா.2.2080.1 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அ.மைறயா� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தமி> 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2080.2 

 எ4லி இைடம.தி4 ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப,+% $ேதவா.2.2080.3 

 ெசா4Gவா�6�% ேக7பா�6�% +யர%_ெப.(+யர%_ெப.) இ4ைலேய 

$ேதவா.2.2080.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அம.% தி.ேமனி உைடய�ீ பிற?� சைட தாழ! 

$ேதவா.2.2081.1 

 ப� அம.% நா4மைறேய பா� ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

பயி4கி�ற<� $ேதவா.2.2081.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) அம.% ைப%ெபாழிG% வயG% 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. ந4J� $ேதவா.2.2081.3 



 ம�_ெப.(ம�_ெப.) அம.% ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக 

மகி>*த<ேர $ேதவா.2.2081.4 

 அைல ம4� த�1னG% பிைறN% 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ?ைகயி4 $ேதவா.2.2082.1 

 ெகாைல ம4� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம:2% அனG% ஏ*+% 

ெகா#ைகய�ீ $ேதவா.2.2082.2 

 சிைல ம4� ெவ?கைணயா4 1ர% L�@% எA,த<� தி. ந4J� 

$ேதவா.2.2082.3 

 மைல ம4� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக மகி>*த<ேர 

$ேதவா.2.2082.4 

 �ைற நிர%பா ெவ�மதிய% ��6 �ளி�1�சைட தாழ $ேதவா.2.2083.1 

 பைற நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாடேலா� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேபணி! பயி4கி�ற<� 

$ேதவா.2.2083.2 

 சிைற நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�1னG% 

வயG% �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. ந4J� 

$ேதவா.2.2083.3 

 மைற நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாயிேல 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக மகி>*த<ேர $ேதவா.2.2083.4 

 F� அம.% ெவ�பிைறN% 1னG% ��% ெகா#ைகய�ீ $ேதவா.2.2084.1 

 மா� அம.% ெம�விழியா# பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா�பின <� 

$ேதவா.2.2084.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம.% ைப% ெபாழிலி� வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% 

தி. ந4J� $ேதவா.2.2084.3 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அம.% ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக 

மகி>*த<ேர $ேதவா.2.2084.4 

 நிண%_ெப.(நிண%_ெப.) கவ.%_ெப.எ�.(கவ._வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

LவிைலN% அனG% ஏ*தி ெநறி�ழலாள $ேதவா.2.2085.1 

 அண?� அம.% பாடேலா� ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

ேம2% அழகின <� $ேதவா.2.2085.2 

 திண% கவ.%_ெப.எ�.(கவ._வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ� அர2% 

பிைறN% ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தி. ந4J� 

$ேதவா.2.2085.3 

 மண%_ெப.(மண%_ெப.) கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக மகி>*த<ேர $ேதவா.2.2085.4 

 கா� ம.2 "?ெகா�ைற ��6 கம> 1�சைட தாழ $ேதவா.2.2086.1 

 வா� ம.2 ெம�'ைலயா# பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா�பின <� 

$ேதவா.2.2086.2 

 ேத� ம.2 ெந�வ <,6 ெகா�க# ஆ�% தி. ந4J� $ேதவா.2.2086.3 

 ஏ� ம.2 ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக இ.*த<ேர $ேதவா.2.2086.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ேதாN% ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம:2% அனG% ஏ*தி 

உைம காண $ேதவா.2.2087.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ேதாN% திைச 

நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ�% ேவட,த<� 

$ேதவா.2.2087.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேதாN% ைப%ெபாழிலி� வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% 

தி. ந4J� $ேதவா.2.2087.3 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதாN% ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக 

மகி>*த<ேர $ேதவா.2.2087.4 

 கா+ அம.% ெவ��ைழய�ீ க@,த அர6க� மைல 

எ�!ப_�ைற.எ�.(எ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2088.1 

 மா+ அம.% ெம�ெமாழியா# ம@�% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) க�� 

உக*த<� $ேதவா.2.2088.2 

 த<+_ெப.(த<+_ெப.) அமரா அ*தண�க# 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% தி. ந4J� 

$ேதவா.2.2088.3 

 மா+ அம.% ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக மகி>*த<ேர 

$ேதவா.2.2088.4 

 ேபாதி� ேம4 அய� தி.மா4 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ%ைம6 காணா+ 

$ேதவா.2.2089.1 

 நாதேன இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ�@ 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அளி,த<� $ேதவா.2.2089.2 

 த<+_ெப.(த<+_ெப.) இலா அ*தண�க# த< L�@_ெப.(L�@_ெப.) ஓ%1% தி. 

ந4J� $ேதவா.2.2089.3 

 மாதரா# அவேளா�% ம�D ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) மகி>*த<ேர 

$ேதவா.2.2089.4 

 ெபா4லாத சமணெரா� 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) F@% சா6கிய� 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) $ேதவா.2.2090.1 

 அ4லாதா� அற உைர வி7� அ�யா�க# ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) ஓவா 

$ேதவா.2.2090.2 



 ந4லா�க# அ*தண�க# நாT% ஏ,+% தி. ந4J� $ேதவா.2.2090.3 

 ம4 ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக மகி>*த<ேர 

$ேதவா.2.2090.4 

 ெகா*+ அண2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1ைட �> ெகா�ைச ேம2 

�லேவ*த� $ேதவா.2.2091.1 

 ெச*தமிழி� ச%ப*த� சிைற வ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> தி. ந4J� 

$ேதவா.2.2091.2 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அண2% ெம4விரலா# ப?க�த�ைன! பயி4 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) $ேதவா.2.2091.3 

 சி*தைனயா4 உைர ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

சிவேலாக% ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ.!பாேர 

$ேதவா.2.2091.4 

 கைல வா:% அ% ைகய�ீ ெகா?ைக ஆ.% க.?F*த4 $ேதவா.2.2092.1 

 அைல வா:% ெச8சைடயி4 அர2% பிைறN% அம�வி,த<� $ேதவா.2.2092.2 

 �ைலவாைழ க'க% ெபா�பவள% ப:6�% �டவாயி4 $ேதவா.2.2092.3 

 நிைல வா:% ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக நி�ற<ேர 

$ேதவா.2.2092.4 

 அ� ஆ�*த ைப?கழG% சில%1% 

ஆ�!ப_�ைற.எ�.(ஆ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ?ைகயி4 $ேதவா.2.2093.1 

 ெச� ஆ�*த ெவ�தைல ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

பலி ேத�வ <� $ேதவா.2.2093.2 

 �� ஆ�*த மா மைறேயா� �லாவி ஏ,+% �டவாயி4 $ேதவா.2.2093.3 

 ப� ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக! பயி�ற<ேர 

$ேதவா.2.2093.4 



 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஆ� "%பாத,த<� ஓத6கடலி4 விட%_ெப.(விட%_ெப.) 

உ�� அ�@ $ேதவா.2.2094.1 

 அழ4 ஆ.% க�ட,த<� அ�ட� 

ேபா3@%_ெப.எ�.(ேபா3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அளவின <� 

$ேதவா.2.2094.2 

 �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ஆ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன?க# கீத,+ ஒலிெச/ 

�டவாயி4 $ேதவா.2.2094.3 

 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக 

நிக>*த<ேர $ேதவா.2.2094.4 

 மறி ஆ.% ைக,தல,த<� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக� 

ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2095.1 

 எறி ஆ.% மா ம:2% எAN% ஏ*+% ெகா#ைகய�ீ $ேதவா.2.2095.2 

 �றி ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இன?க# ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மிழ3@% �டவாயி4 $ேதவா.2.2095.3 

 ெநறி ஆ.% ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக நிக>*த<ேர 

$ேதவா.2.2095.4 

 இைழ ஆ�*த ேகாவண'% கீT% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� உைட ஆக 

$ேதவா.2.2096.1 

 பிைழயாத �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) 

ெப/+_வி.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ேபணின <� 

$ேதவா.2.2096.2 

 �ைழ ஆ.% ைப%ெபாழிG% வயG% 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �டவாயி4 $ேதவா.2.2096.3 



 விழ2 ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக மி6கீேர $ேதவா.2.2096.4 

 அர2 ஆ�*த தி.ேமனி ஆன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ ஆ�ன<� 

$ேதவா.2.2097.1 

 இர2_ெப.(இர2_ெப.) ஆ�*த ெப/ பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைமேயா� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�S� 

$ேதவா.2.2097.2 

 �ர2 ஆ�*த "8ேசாைல வாச% 

வ <�%_ெப.எ�.(வ <�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �டவாயி4 $ேதவா.2.2097.3 

 தி. ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக, திக>*த<ேர 

$ேதவா.2.2097.4 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆ� வா/ெமாழிய�ீ ைப?க� 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ@ ஊ�திய�ீ $ேதவா.2.2098.1 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆ� மா நட,த<� அAைவ 

ேபா3@%_ெப.எ�.(ேபா3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ3ற^� 

$ேதவா.2.2098.2 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) ஆ� +%பி_ெப.(+%பி_ெப.) 'ர�@ இைச மிழ3@% 

�டவாயி4 $ேதவா.2.2098.3 

 ந<ட4 ஆ� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக! நிக>*த<ேர $ேதவா.2.2098.4 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ஆ�*த ைப?கமல,+ அயD% �ற# ஆ/ 

நிமி�*தாD% $ேதவா.2.2099.1 

 அ?கா*+ த#ளாட அழ4 ஆ/ நிமி�*த<� இல?ைக6 ேகா� $ேதவா.2.2099.2 

 த% காத4_ெப.(காத4_ெப.) மா 

'�N%_ெப.எ�.('�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தாT% அட�,த<� 

�டவாயி4 $ேதவா.2.2099.3 



 ப?� ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக! பA*த<ேர 

$ேதவா.2.2099.4 

 �� ஆ�*த சா6கிய.% �/ைம இ4லா� சமண.% $ேதவா.2.2100.1 

 ஏ� ஆ�*த 1�ெமாழி ந<,+ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# மாட6 �டவாயி4 

$ேதவா.2.2100.2 

 ஆசார% ெச/ மைறேயா� அளவி� ��றா+ அ� 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2100.3 

 ேத� ஆ�*த ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக� ேச�*த<ேர 

$ேதவா.2.2100.4 

 நளி� "*_ெப.அ.("%_ெப.அ.) திைர ம4� காழி ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2101.1 

 �ளி� "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) �டவாயி4 ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ேமய 

ேகாமாைன $ேதவா.2.2101.2 

 ஒளி�"*தமி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.2.2101.3 

 தள�2 ஆனதா% ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த� சீ� 

வான,+_ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.) இ.!பாேர $ேதவா.2.2101.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# ',+% மணிN% அணிN% திர# 

ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) $ேதவா.2.2102.1 

 கல?க# த�னி4 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கைர 

ேச� கலி6 காழி $ேதவா.2.2102.2 

 வல% ெகா# ம: ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா/ விைடயா/ என 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2102.3 

 அல?க4 �7ட_�ைற.எ�.(�7�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� அைடயா 

அ.ேநாேய $ேதவா.2.2102.4 



 ஊ� ஆ� உவA� ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) வ?க% ெகா�வ*+ $ேதவா.2.2103.1 

 கா� ஆ� ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) கைரேம4 உய�,+% கலி6 காழி $ேதவா.2.2103.2 

 ந<� ஆ� சைடயா/ ெந3றி6க�ணா எ�@ எ�@ $ேதவா.2.2103.3 

 ேப� ஆயிர'% பித3ற த<.%_ெப.எ�.(த<�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பிணிதாேன $ேதவா.2.2103.4 

 வ� ெகா# ெபாழிலி4 மழைல வAவ�� இைசெச/ய $ேதவா.2.2104.1 

 க� ெகா# ேபாதி4 ெத�ற4 அைணN% கலி6 காழி $ேதவா.2.2104.2 

 '� ெகா# சைடயா/ 'த4வா எ�@ 

'ய�@_வி.எ�.('ய4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2104.3 

 அ� ைகெதா:வா�6� இ4ைல அ4ல4 அவலேம $ேதவா.2.2104.4 

 மைன6ேக ஏற வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெச/ பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) வள� 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) $ேதவா.2.2105.1 

 கைன6�% கடG# ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) ஏ@% கலி6 காழி $ேதவா.2.2105.2 

 பைன6ைக! பக7� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உAயா/ ெபAயா/ என! ேபணி 

$ேதவா.2.2105.3 

 நிைன6க_�ைற.எ�.(நிைன_வி.+66_ெபா..உ..+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல 

அ�யா� ெந8சி4 ந4லாேர $ேதவா.2.2105.4 

 ப.தி இய?�%_ெப.எ�.(இய?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பாA4 சீ� 

ஆ� பணியாேல $ேதவா.2.2106.1 

 க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ம�ேணா� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கலி6 காழி 

$ேதவா.2.2106.2 



 �.தி மைற நா��_ெப.(நா��_ெப.) ஆன ெச%ைம த.வாைன6 $ேதவா.2.2106.3 

 க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ:மி� வ:வா 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) +ய� ேபாேம $ேதவா.2.2106.4 

 ம*த% ம.2% ெபாழிலி4 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� ம+ உ�� $ேதவா.2.2107.1 

 க*த% ம.வ வAவ�� இைச ெச/ கலி6 காழி $ேதவா.2.2107.2 

 ப*த% ந<?க_�ைற.எ�.(ந<?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.T% பரேன என ஏ,தி� 

$ேதவா.2.2107.3 

 சி*ைத ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) ெச%ைம ந<?கா+ 

இ.!பாேர $ேதவா.2.2107.4 

 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) ஆ� "மி நாம% ஓதி 1க> 

ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2108.1 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) ஆ� க�ணா� ப� ஆ� ஒலிெச/ கலி6 காழி! 

$ேதவா.2.2108.2 

 பயி4வா� த�ைன! ப,தி ஆர, 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2108.3 

 'ய4வா� த%ேம4 ெவ%ைம6 F3ற% '�காேத $ேதவா.2.2108.4 

 அர6க� '�ேதா# ெநAய அட�,தா� அ�யா�6�6 $ேதவா.2.2109.1 

 கர6ககி4லா+ அ.#ெச/ ெப.மா� கலி6 காழி! $ேதவா.2.2109.2 

 பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கழா� 

த�ைன ஏ,தி! பணிவா�ேம4 $ேதவா.2.2109.3 

 ெப.6�% இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) +�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) ஆன பிணி ேபாேம 

$ேதவா.2.2109.4 



 மா� ஆ/ உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாG% மலேராD% 

$ேதவா.2.2110.1 

 காணா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) எA ஆ/ நிமி�*தா� கலி6 காழி! 

$ேதவா.2.2110.2 

 "� ஆ� 'ைலயா# ப?க,தாைன 

1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2110.3 

 ேகாணா ெந8ச%_ெப.(ெந8ச%_ெப.) உைடயா�6� இ4ைல �3றேம 

$ேதவா.2.2110.4 

 அ8சி அ4ல4 ெமாழி*+ திAவா� அம� ஆத� $ேதவா.2.2111.1 

 க8சி காைல_ெப.(காைல_ெப.) உ�பா�6� அAயா� கலி6 காழி, $ேதவா.2.2111.2 

 த8ச% ஆய தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) த�ைன நிைனவா�க# 

$ேதவா.2.2111.3 

 +8ச4 இ4லா ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) ெப@வாேர 

$ேதவா.2.2111.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆய பாA4 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உய� ெச4வ6 

$ேதவா.2.2112.1 

 காழி ஈச� கழேல ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ச%ப*த� $ேதவா.2.2112.2 

 தா:% மன,தா4 உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தமி>க# இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.2.2112.3 



 வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) 

ந<?கா_எதி�.ம.வி.எ�.(ந<?�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ�.�றி.) வாேனா� உலகி4 

மகி>வாேர $ேதவா.2.2112.4 

 சி*ைத இைடயா� தைலயி� மிைசயா� ெச8ெசா4லா� $ேதவா.2.2113.1 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ைவ�%ேபா>+ எ� மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) உ#ளா� $ேதவா.2.2113.2 

 ைம*த� மணாள� எ�ன மகி>வா� ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2113.3 

 ைப*_ெப.அ.(ைப%_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மாதவி 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பா�ேர $ேதவா.2.2113.4 

 ேப.% ெபா:+% ெபய.%_ெப.எ�.(ெபய�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா:+% ெப%மா� எ�@ $ேதவா.2.2114.1 

 ஆ.% தைனN% அ�யா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2114.2 

 ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அரவ% உைடயா� வா:% 

ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2114.3 

 பாA� மிைசயா� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஓவா! பா�ேர $ேதவா.2.2114.4 

 ைகயா4 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) சா/,+ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கசிவா�க� 

$ேதவா.2.2115.1 

 ெம/ ஆ� �ைறN% +ய.% த<�6�% விமலனா� $ேதவா.2.2115.2 

 ெந/ ஆ�த4 அ8� உைடயா� நிலா2% ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2115.3 

 ைபவா/ நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) 

ஈD%_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பா�ேர 

$ேதவா.2.2115.4 



 ெபா?� ஆ� அர2% 1னG% சைடேம4 ெபாலி2 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2116.1 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ� உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

�ளி�வி,தா� $ேதவா.2.2116.2 

 த% காதலிN% தா'% வா:% ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2116.3 

 ைப?கா4 '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) ப4 அ.%1 

ஈD%_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பா�ேர 

$ேதவா.2.2116.4 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 1AN% ஐவா/ அர2 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அைர� சா,+% $ேதவா.2.2117.1 

 ேசட� ெச4வ� சி*ைதN# எ�@% பிAயாதா� $ேதவா.2.2117.2 

 வாட4 தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி ேத� ைகயா� ஊ�ேபாG% 

$ேதவா.2.2117.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) �யி4க# பயி4 "8ேசாைல! பா�ேர $ேதவா.2.2117.4 

 கா4 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அதிர 

கன4_ெப.(கன4_ெப.) வா/ நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) க�� ஆக $ேதவா.2.2118.1 

 ேதா4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� விைடயா� த%ைம, ெதா:வா�க# 

$ேதவா.2.2118.2 

 மா4 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓட 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) த<�!பா� ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2118.3 

 பா4 ெவ�மதி ேதா/ மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா�ேர $ேதவா.2.2118.4 

 க�ணி� அயேல க� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

உ�னி $ேதவா.2.2119.1 



 எ�E% தைனN% அ�யா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ.# ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2119.2 

 உ# நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ.க உவைக த.வா� 

ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2119.3 

 ப�ணி� ெமாழியா� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஓவா! பா�ேர $ேதவா.2.2119.4 

 ேத� ��றா, ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) ந<� இல?ைக6 ேகாமாைன6 

$ேதவா.2.2120.1 

 Fச அட�,+6 F�வா# ெகா�!பா� த%ைமேய $ேதவா.2.2120.2 

 ேபசி! பித3ற! ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) த.வா� ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2120.3 

 பாசி, தட'% வயG% �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பா�ேர $ேதவா.2.2120.4 

 ந� வா/ மல�ேம4 அயD% நாக,+ அைணயாD% $ேதவா.2.2121.1 

 1� வா/ அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓரா�_வி.'.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) 

ஓவா� $ேதவா.2.2121.2 

 ெச� வா/ உ� ப4 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச� ைகயா� ஊ�ேபாG% 

$ேதவா.2.2121.3 

 ப�வா/ நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ஆர4 வா.% பா�ேர $ேதவா.2.2121.4 

 �ய ெவயி4_ெப.(ெவயி4_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வா� +வ� ேதா/ 

ஆைடயா� $ேதவா.2.2122.1 

 நாவி4 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) ெசா4லி, திAவா� 

நய%_ெப.(நய%_ெப.) இ4லா� $ேதவா.2.2122.2 



 காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) ேவவ6 கைண ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) எ/தா� 

ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2122.3 

 பாைவ6 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) பயி4 "8ேசாைல! பா�ேர $ேதவா.2.2122.4 

 ஞான% உண�வா� காழி ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2123.1 

 ேதD% வ��% இ� இைச பா�% தி.! பா��6 $ேதவா.2.2123.2 

 கான%_ெப.(கான%_ெப.) உைறவா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேச� 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� 

$ேதவா.2.2123.3 

 ஊன% இலரா/ உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) வான,+_ெப.(வான%_ெப.+அ,+_சாA.) 

உைறவாேர $ேதவா.2.2123.4 

 உ�டா/ ந8ைச உைம ஓ�ப?கா எ�@ உ#கி, $ேதவா.2.2124.1 

 ெதா�� ஆ/, திAN% அ�யா� த?க# +யர?க# $ேதவா.2.2124.2 

 அ�டா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) அ@!பா� எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) 

ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2124.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம4 க.வ�� யா> 

ெச/ ெவ�காேட $ேதவா.2.2124.4 

 நாத� ந%ைம_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ#வா� எ�@ நவி�@ 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2125.1 

 ஏத% த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.*தா� வா:% ஊ�ேபாG% 

$ேதவா.2.2125.3 

 ேவத,+ ஒலியா4 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ெசா4 பயிG% ெவ�காேட 

$ேதவா.2.2125.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ',+ அ.%ப, தட%_ெப.(தட%_ெப.) 

L�@_ெப.(L�@_ெப.) உைடயா� தைன உ�னி $ேதவா.2.2126.1 



 க� ',+ அ.%ப6 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) 

ைகெதா:வா�க# $ேதவா.2.2126.2 

 உ# ',+ அ.%ப உவைக த.வா� ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2126.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ',+ அ.வி! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல6�% 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) காேட $ேதவா.2.2126.4 

 நைரயா� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நாT% �@கி 

நEகா'� $ேதவா.2.2127.1 

 உைரயா4 ேவறா உ#�வா�க# உ#ள,ேத $ேதவா.2.2127.2 

 கைரயா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) க�டா� ேம2% ஊ�ேபாG% 

$ேதவா.2.2127.3 

 விைர ஆ� கமல,+ அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ம.2% ெவ�காேட 

$ேதவா.2.2127.4 

 பி#ைள!பிைறN% 1னG% ��% ெப%மா� எ�@ $ேதவா.2.2128.1 

 உ#ள,+_ெப.(உ#ள%_ெப.+அ,+_சாA.) உ#ளி, ெதா:வா� த?க# உ@ 

ேநா/க# $ேதவா.2.2128.2 

 த#ளி! ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.T% 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2128.3 

 ெவ#ைள��A ச?� உலவி, திAN% ெவ�காேட $ேதவா.2.2128.4 

 ஒளி ெகா# ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைடயா/ உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) ஆள < எ�@ 

$ேதவா.2.2129.1 

 அளிய�_�றி.வி.'.(அளி_ெப.+அ�_பட�.ப�.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ:+_வி.எ�.(அ:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ3@ ஊ@% அ�யா� க7� 

$ேதவா.2.2129.2 



 எளியா� அமர�6� அAயா� வா:% ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2129.3 

 ெவளிய உ.வ,+ ஆைன 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெவ�காேட 

$ேதவா.2.2129.4 

 ேகா# வி,+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) F3ற% த�ைன6 �றி!பினா4 

$ேதவா.2.2130.1 

 மா#வி,+ அவைன மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� 

ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) மாணி6� ஆ/ $ேதவா.2.2130.2 

 ஆ#வி,+ அமர� உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) அளி!பா� ஊ�ேபாG% 

$ேதவா.2.2130.3 

 ேவ#வி! 1ைகயா4 வான%_ெப.(வான%_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) F� 

ெவ�காேட $ேதவா.2.2130.4 

 வைள ஆ� '�ைக மைலயா# ெவ.வ வைர 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2131.1 

 'ைள ஆ� மதிய% ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�@% 

'!ேபா+% $ேதவா.2.2131.2 

 இைளயா+ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.*தா� 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2131.3 

 விைள ஆ� கழனி! பழன%_ெப.(பழன%_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�காேட $ேதவா.2.2131.4 

 காAயாேனா� கமலமலரா� காணாைம $ேதவா.2.2132.1 

 எA ஆ/ நிமி�*த_ெப.எ�.(நிமி�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ?க# ெப.மா� 

எ�பா�க7� $ேதவா.2.2132.2 

 உAயா� அமர�6� அAயா� வா:% ஊ�ேபாG% $ேதவா.2.2132.3 



 விA ஆ� ெபாழிலி� வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% ெவ�காேட $ேதவா.2.2132.4 

 பா�% அ�யா� பல.% F�! பA*+_வி.எ�.(பA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2133.1 

 ஆ�% அரவ% அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இ�றி $ேதவா.2.2133.2 

 Lட% உைடய சம� சா6கிய�க# உணராத $ேதவா.2.2133.3 

 ேவட% உைடய ெப.மா� பதி ஆ% ெவ�காேட $ேதவா.2.2133.4 

 விைட ஆ� ெகா�யா� ேமவி 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கா7ைட $ேதவா.2.2134.1 

 கைட ஆ� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) காழியா� 

$ேதவா.2.2134.2 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆ� இ�ெசா4 ஞானச%ப*த� தமி> வ4லா�6� 

$ேதவா.2.2134.3 

 அைடயா விைனக# அமரேலாக% ஆ#வாேர $ேதவா.2.2134.4 

 காய� ெசIவி6 காம3 கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

க?ைகைய! $ேதவா.2.2135.1 

 பாய! பட� 1� சைடயி4 பதி,த பரேம7� $ேதவா.2.2135.2 

 மாய� �� அ�@ அ@,த_ெப.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) தாைத த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.2.2135.3 

 மீய� �ைர, ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விைனைய 

வ <7�ேம $ேதவா.2.2135.4 



 " ஆ� சைடயி� '�ேம4 1னல� அன4 ெகா#வ� $ேதவா.2.2136.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ஆ� மைறய� பிைறய� நற ெவ�தைல ஏ*தி $ேதவா.2.2136.2 

 ஏ ஆ� மைலேய சிைலயா கழி அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) எA வா?கி $ேதவா.2.2136.3 

 ேமவா� 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,தா� மீய��ராேர $ேதவா.2.2136.4 

 ெபா� ேந� ெகா�ைறமாைல 

1ரT%_ெப.எ�.(1ர#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அகல,தா� 

$ேதவா.2.2137.1 

 மி� ேந� சைடக# உைடயா� மீய��ராைன $ேதவா.2.2137.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேந� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ4லாைன தைலயா4 

வண?�வா� $ேதவா.2.2137.3 

 அ* ேந� இைமேயா� உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) எ/த3� அA+ அ�ேற 

$ேதவா.2.2137.4 

 ேவக மத ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவ.வ உA ேபா�,+ 

$ேதவா.2.2138.1 

 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உைமேயா� ஆக ப�த% பல 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2138.2 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைரேம4 

அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நட% 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந%ப� $ேதவா.2.2138.3 

 ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) உA8�% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> மீய��ராேன 

$ேதவா.2.2138.4 

 விைட ஆ� ெகா�யா� சைடேம4 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேவட% $ேதவா.2.2139.1 



 பைட ஆ� "த% �ழ! பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆடலா� $ேதவா.2.2139.2 

 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) ஆ� வAவ�� அைணN% பிைண ேச� ெகா�ைறயா� 

$ேதவா.2.2139.3 

 விைட ஆ� நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� மீய��ராேர 

$ேதவா.2.2139.4 

 �ளி.% சைட ெகா# '�ேம4 ேகால% ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

$ேதவா.2.2140.1 

 ஒளி.% பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) ைக ேகா� $ேதவா.2.2140.2 

 நளி.% மணி_ெப.(மணி_ெப.) �> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந7ட% நவி4 ந%ப� 

$ேதவா.2.2140.3 

 மிளி.% அரவ% உைடயா� மீய��ராேன $ேதவா.2.2140.4 

 ந<லவ�வ� மிட@ ெந�ய� நிக� இ4லா� $ேதவா.2.2141.1 

 ேகால வ�2 தம+ ஆ% ெகா#ைக அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�ணா� 

$ேதவா.2.2141.2 

 கால� கழல� கAயி� உAய� ம:வாள� $ேதவா.2.2141.3 

 ேமல� மதிய� விதிய� மீய��ராேர $ேதவா.2.2141.4 

 1லியி� உA ேதா4 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) "�% ெபா� ந<3ற� $ேதவா.2.2142.1 

 ஒலி ெகா# 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஓ� சைடேம4 கர*தா� உைம அ8ச 

$ேதவா.2.2142.2 

 வலிய திர# ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) வ� க� அர6க� ேகா� த�ைன 

$ேதவா.2.2142.3 

 ெமலிய_�ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வைர6கீ> அட�,தா� 

மீய��ராேர $ேதவா.2.2142.4 



 காதி4 மிளி.% �ைழய� கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) க�ட,தா� $ேதவா.2.2143.1 

 ேபாதிலவD% மாG% ெதாழ! ெபா?� எA ஆனா� $ேதவா.2.2143.2 

 ேகாதி வAவ�� அைற "% ெபா/ைக!_ெப.(ெபா/ைக_ெப.+!_ஒ3.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) L>கி $ேதவா.2.2143.3 

 ேமதி ப�N% வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> மீய��ராேர $ேதவா.2.2143.4 

 க�டா� நாE%_ெப.எ�.(நாE_வி.+உ%_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப�யா� 

கலி?க% 'ைட ப7ைட $ேதவா.2.2144.1 

 ெகா�டா� ெசா4ைல6 �@கா� 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா#ைகயா� 

$ேதவா.2.2144.2 

 ெப�தா� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உைடயா� 

ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) வைர வி4லா $ேதவா.2.2144.3 

 வி�டா� 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,தா� மீய��ராேர $ேதவா.2.2144.4 

 ேவட% உைடய ெப.மா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மீய��� 

$ேதவா.2.2145.1 

 நா�%_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1க> ஆ� 1கலி 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2145.2 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆய தமி> ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ*+% ெமாழி*+ உ#கி 

$ேதவா.2.2145.3 

 ஆ�% அ�யா� அக4 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

அைடவாேர $ேதவா.2.2145.4 

 மி�D% சைடேம4 இளெவ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) விள?கேவ 

$ேதவா.2.2146.1 



 +�D% கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) 

ேதா/ க�ட� ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) L�� $ேதவா.2.2146.2 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ப�N% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஆ� அAசி4 அைல 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2146.3 

 ெபா�D% மணிN% ெபா. ெத� கைரேம4 1,�ேர $ேதவா.2.2146.4 

 ேமவா அ�ர�_ெப.(அ�ர�_ெப.) ேம2 எயி4 ேவவ மைலவி4லா4 $ேதவா.2.2147.1 

 ஏ ஆ� எA ெவ?கைணயா4 எ/தா� 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ� $ேதவா.2.2147.2 

 நாவா4 நாத� நாம% ஓதி நா#ேதா@% $ேதவா.2.2147.3 

 "வா4 ந<ரா4 "�ர� 

ேபா3@%_ெப.எ�.(ேபா3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1,�ேர 

$ேதவா.2.2147.4 

 ப4 ஆ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பா%1% "�� $ேதவா.2.2148.1 

 எ4லா இட'% ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ� ஏ@ ஏறி $ேதவா.2.2148.2 

 க4 ஆ� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ப?கேரD% காE?கா4 $ேதவா.2.2148.3 

 ெபா4லா� அ4ல� அழகிய� 1,��! 1னிதேர $ேதவா.2.2148.4 

 வA ஏ� வைளயா# அAைவ அ8ச வ.கி�ற $ேதவா.2.2149.1 

 கA ஏ� உAைவ ேபா�,த கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ� $ேதவா.2.2149.2 

 அA ஏ� கழனி! பழன%_ெப.(பழன%_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆய $ேதவா.2.2149.3 



 ெபாA ஏ� 1��_ெப.(1��_ெப.) ெசாA "8ேசாைல! 1,�ேர $ேதவா.2.2149.4 

 எ�ேபா� அரவ% ஏன,+ எயிேறா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $ேதவா.2.2150.1 

 மி� ேபா4 1A Q4 விரவி! "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வைரமா�ப� $ேதவா.2.2150.2 

 அ�ேபா� உ.�% அ�யா�6� அ�ப� அம.% ஊ� $ேதவா.2.2150.3 

 ெபா�ேபா+ அல� ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ேசாைல! 

1,�ேர $ேதவா.2.2150.4 

 வ#ளி_ெப.(வ#ளி_ெப.) 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ேதா/ �மர� தாைத 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதாN% $ேதவா.2.2151.1 

 ெவ#ளிமைல ேபா4 விைட ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா� ேம2% ஊ� 

$ேதவா.2.2151.2 

 ெத#ளி வ. ந<� அAசி4 ெத�பா4 சிைறவ��% $ேதவா.2.2151.3 

 1#T% மலி "% ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1,�ேர $ேதவா.2.2151.4 

 நில%_ெப.(நில%_ெப.) த�ண <ேரா� அன4 கா4 வி�%பி� ந<�ைமயா� 

$ேதவா.2.2152.1 

 சில*தி_ெப.(சில*தி_ெப.) ெச?க� ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) ஆக� ெச/தா� 

ஊ� $ேதவா.2.2152.2 

 அல*த அ�யா� அ3ைற6� அ�@ ஓ� கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2152.3 

 1ல�*த_ெப.எ�.(1ல�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ேபா3@%_ெப.எ�.(ேபா3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1,�ேர 

$ேதவா.2.2152.4 



 இ,_�7.(இ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) ேத� ஏக இ% மைல ேப�!ப� எ�@ ஏ*+% 

$ேதவா.2.2153.1 

 ப,+ ஓ�வாயா� வைர6கீ> அலற பாத%தா� $ேதவா.2.2153.2 

 ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� அ.# ெச/ வரத� 

ம.2% ஊ� ஆன $ேதவா.2.2153.3 

 1,�� காண! 1�வா� விைனக# ேபா�ேம $ேதவா.2.2153.4 

 '#_ெப.('#_ெப.) ஆ� கமல,+ அய� மா4 '�ேயா� அ� ேதட 

$ேதவா.2.2154.1 

 ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ஆ� எA ஆ/ உண�த3� அAயா� ஊ�ேபாG% 

$ேதவா.2.2154.2 

 க# ஆ� ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) க:ந<� ஆ%ப4_ெப.(ஆ%ப4_ெப.) கமல?க# 

$ேதவா.2.2154.3 

 1#_ெப.(1#_ெப.) ஆ� ெபா/ைக!_ெப.(ெபா/ைக_ெப.+!_ஒ3.) "!பல 

ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1,�ேர 

$ேதவா.2.2154.4 

 ைக ஆ� ேசா@ கவ� ��ட�கT% +வ.�ட $ேதவா.2.2155.1 

 ெம/ ஆ� ேபா�ைவ ம�ைடய� ெசா4G ெம/ அ4ல $ேதவா.2.2155.2 

 $ேதவா.2.2155.3 

 ஐயா எ�பா�6� ஐNற2 இ�றி அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆேம $ேதவா.2.2155.4 

 நறவ% கம> "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) காழி ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2156.1 

 ெபாறி ெகா# அரவ% "�டா� ஆ�ட 1,��ேம4 $ேதவா.2.2156.2 

 ெசறி வ�தமி> ெச/ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெச!ப வ4லா�க# 

$ேதவா.2.2156.3 



 அறவ�_�றி.வி.'.(அற_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ெபா� 

இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) அைடவாேர $ேதவா.2.2156.4 

 ேதவா சிறிேயா% பிைழைய! ெபா@!பா/ ெபAேயாேன $ேதவா.2.2157.1 

 ஆவா எ�@ அ?� அ�யா� த?க7� அ.# 

ெச/வா/_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ/_'�.ஒ..) $ேதவா.2.2157.2 

 ஓவா உவA ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உய�*தா/ எ�@ 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2157.3 

 Lவா 'னிவ� வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) '+��ேற $ேதவா.2.2157.4 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ�@ 

இரவி 'தலா இைற8�வா� $ேதவா.2.2158.1 

 சி*ைதN#ேள ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக, திக>வாைன $ேதவா.2.2158.2 

 ம*தி ஏறி இன%_ெப.(இன%_ெப.) ஆ% மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) பல 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2158.3 

 '*தி, ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) '+��ேற $ேதவா.2.2158.4 

 ந<�% அல.% 1னG% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நிர*தர% $ேதவா.2.2159.1 

 ேத�%_ெப.எ�.(ேத�_ெப.எ�.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�யா� 

சி*ைதN#ேள திக>வாைன $ேதவா.2.2159.2 

 பா�% �யிலி� அயேல கி#ைள_ெப.(கி#ைள_ெப.) பயி�@ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2159.3 



 L�%_ெப.எ�.(L�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ேதா/ 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) '+��ேற $ேதவா.2.2159.4 

 ெததி*த_ெப.எ�.(ெதA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�யா� 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாA.) எ�@ திைசேதா@% $ேதவா.2.2160.1 

 �.*தமல.% �ரவி� அல.% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ*தி $ேதவா.2.2160.2 

 இ.*+% நி�@% இர2% பகG% ஏ,+% சீ� $ேதவா.2.2160.3 

 'A*+ ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) 

தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) '+��ேற $ேதவா.2.2160.4 

 ைவ,த நிதிேய மணிேய எ�@ வ.*தி, த% $ேதவா.2.2161.1 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ைந*+ சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாA.) எ�பா� 

சி*ைதயா� $ேதவா.2.2161.2 

 ெகா,+ ஆ� ச*+% �ர2% வாA6 ெகாண�*+ உ*+% $ேதவா.2.2161.3 

 ',தா@ உைடய 'த4வ� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) '+��ேற 

$ேதவா.2.2161.4 

 வ%1 ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வ�னி ம,தமல� �வி $ேதவா.2.2162.1 

 ந%பா எ�ன ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.2162.2 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) ஆ� �ர2 ெகா�� '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) 

�வி*+ எ?�% $ேதவா.2.2162.3 

 ெமா/%1 ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% 

'+��ேற $ேதவா.2.2162.4 



 வாச% கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> இல?ைக வா> ேவ*ைத $ேதவா.2.2163.1 

 நாச% ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந?க# ெப.மா� அம� 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.2163.2 

 "ைச ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�யா� 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2163.3 

 Lசி வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) '+��ேற 

$ேதவா.2.2163.4 

 அ4லி_ெப.(அ4லி_ெப.) மல�ேம4 அயD% அரவி� அைணயாD% 

$ேதவா.2.2164.1 

 ெசா4லி! பரவி, ெதாடர ஒ�ணா� ேசாதி ஊ� $ேதவா.2.2164.2 

 ெகா4ைல ேவட� F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �%பிட $ேதவா.2.2164.3 

 '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) அயேல '@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) '+��ேற 

$ேதவா.2.2164.4 

 க.�% உடலா� க8சி உ�� க�ேவ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2165.1 

 உ.� சி*ைத இ4லா�6� அயலா� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.2.2165.2 

 தி.க4 ேவ/க# சிறிேத வைளய சி@ ம*தி $ேதவா.2.2165.3 

 '.கி� பைணேம4 இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நட% 

ெச/ '+��ேற $ேதவா.2.2165.4 



 அைற ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காழி� 

ச%ப*த� $ேதவா.2.2166.1 

 'ைறயா4 'னிவ� 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) '+��ைற6 $ேதவா.2.2166.2 

 �ைறயா! பDவ4 F�! பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா�க# $ேதவா.2.2166.3 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ� சைட எ%ெப.மா� கழ4க# பிAயாேர $ேதவா.2.2166.4 

 கைற அணி ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) இல�ேபாG% கபால% தA,தில� ேபாG% 

$ேதவா.2.2167.1 

 மைறN% நவி�றில� ேபாG% மா�ண% ஆ�,தில� ேபாG% $ேதவா.2.2167.2 

 பைறN% கர,+ இல�ேபாG% பாச% பி�,தில� ேபாG% $ேதவா.2.2167.3 

 பிைறN% சைட6� இல�ேபாG% பிரம1ர% அம�*தாேர $ேதவா.2.2167.4 

 F� அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இல�ேபாG% 

ெகா6கி� இற� இல� ேபாG% $ேதவா.2.2168.1 

 ஆர'% "��ல� ேபாG% ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அணி*தில� ேபாG% 

$ேதவா.2.2168.2 

 தா.% சைட6� இல�ேபாG% ச��6� அ.ளில�ேபாG% $ேதவா.2.2168.3 

 ேப.% பல இல�ேபாG% பிரம1ர% அம�*தாேர $ேதவா.2.2168.4 

 சி,த வ�2 இல�ேபாG% ேதச% திA*தில�ேபாG% $ேதவா.2.2169.1 

 க,தி வ.% க�?காளி கத?க# தவி�,தில� ேபாG% $ேதவா.2.2169.2 

 ெம/,த நயன% இட*தா�6� ஆழி அளி,தில� ேபாG% $ேதவா.2.2169.3 

 பி,தவ�2 இல�ேபாG% பிரம1ர% அம�*தாேர $ேதவா.2.2169.4 



 ந�� அர2 ஆ7�ல� ேபாG% ந8ச% மிட3@ இல�ேபாG% $ேதவா.2.2170.1 

 க��, தA,தில�ேபாG% க?ைக தA,தில�ேபாG% $ேதவா.2.2170.2 

 ெமா/�ச வ�ேப/ இல�ேபாG% '!1ர% எ/தில�ேபாG% $ேதவா.2.2170.3 

 பி�ைச இர*தில�ேபாG% பிரம1ர% அம�*தாேர $ேதவா.2.2170.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ெசவி6� இல�ேபாG% �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) 

பி�,தில�ேபாG% $ேதவா.2.2171.1 

 ஆ� தட6ைக வலிய ஆைன உA,தில�ேபாG% $ேதவா.2.2171.2 

 ஓ� கர,+ இல�ேபாG% ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) அழ4 ைக இல�ேபாG% 

$ேதவா.2.2171.3 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) மி�,+ எ: ெச4வ! பிரம1ர% அம�*தாேர $ேதவா.2.2171.4 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) க��ல�ேபாG% ேவ#வி 

அழி,தில�ேபாG% $ேதவா.2.2172.1 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) அய�தைல 

வ <ழ_�ைற.எ�.(வ <>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�@% அ@,தில�ேபாG% 

$ேதவா.2.2172.2 

 வ�ண எG%பிெனா� அ6�வட?க# தA,தில�ேபாG% $ேதவா.2.2172.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) ெமா/,+ எ: ெச4வ! பிரம1ர% 

அம�*தாேர $ேதவா.2.2172.4 

 ப�றியி� ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) இல�ேபாG% பா�,த3� அ.ளில�ேபாG% 

$ேதவா.2.2173.1 

 க�றிய காலைன வ <ழ6 கா4ெகா� பா/*தில�ேபாG% $ேதவா.2.2173.2 

 +�@ பிண% ��கா7�4 ஆ�, +ைத*தில� ேபாG% $ேதவா.2.2173.3 

 பி�றிN% ப�ீ% ெப.�% பிரம1ர% அம�*தாேர $ேதவா.2.2173.4 



 பர� தA,தில�ேபாG% ப�தைல "��ல� ேபாG% $ேதவா.2.2174.1 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) இல?ைகய� ேகாைன அ�@% அட�,தில�ேபாG% 

$ேதவா.2.2174.2 

 1ைர ெச/ 1ன,+ இளமாD% 1லியி� அத# இல�ேபாG% $ேதவா.2.2174.3 

 பிரசமல�!ெபாழி4 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரம1ர% 

அம�*தாேர $ேதவா.2.2174.4 

 அ� '� மா4 அய� ேதட அ�@% அள!பில�ேபாG% $ேதவா.2.2175.1 

 க�மல� ஐ?கைண ேவைள6 கனல விழி,தில�ேபாG% $ேதவா.2.2175.2 

 ப� மல�!பாலD6� ஆக! பா3கட4 ஈ*தில�ேபாG% $ேதவா.2.2175.3 

 பி�நைட மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெப.�% பிரம1ர% அம�*தாேர $ேதவா.2.2175.4 

 ெவ3@ அைர� சீவர,தா�6� ெவளி!பட நி�றில�ேபாG% $ேதவா.2.2176.1 

 அ3றவ� ஆ4நிழ4 நா4வ�6� அற?க#_ெப.(அற?க#_ெப.) 

உைர,தில�ேபாG% $ேதவா.2.2176.2 

 உ3றவ� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இல�ேபாG% ஓ� '�6� இல�ேபாG% 

$ேதவா.2.2176.3 

 ெப3ற'% ஊ�*தில�ேபாG% பிரம1ர% அம�*தாேர $ேதவா.2.2176.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உ. ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) உ. அ4லா! பிரம1ர நக� ேமய 

$ேதவா.2.2177.1 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ெச/யாதன எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

அறி*+_வி.எ�.(அறி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வைகவைகயாேல 

$ேதவா.2.2177.2 

 ந�ணிய ஞானச%ப*த� நவி�றனப,+% வ4லா�க# $ேதவா.2.2177.3 

 வி�ணவெரா� இனி+ ஆக வ <3றி.!பா� அவ�தாேம $ேதவா.2.2177.4 



 ம*திர% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேமல+ ந<@ $ேதவா.2.2178.1 

 �*தர% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ +தி6க!ப�வ+ ந<@ 

$ேதவா.2.2178.2 

 த*திர% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ சமய,தி4 உ#ள+ 

ந<@ $ேதவா.2.2178.3 

 ெச*+வ�வா/ உைம ப?க� தி. ஆலவாயா� தி.ந<ேற $ேதவா.2.2178.4 

 ேவத,தி4 உ#ள+ ந<@ ெவ*+ய� த<�!ப+ ந<@ $ேதவா.2.2179.1 

 ேபாத% த.வ+ ந<@ 1�ைம தவி�!ப+ ந<@ $ேதவா.2.2179.2 

 ஓத, த�வ+ ந<@ உ�ைமயி4 உ#ள+ ந<@ $ேதவா.2.2179.3 

 சீத!1ன4 வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. ஆலவாயா� தி.ந<ேற 

$ேதவா.2.2179.4 

 ',தி த.வ+ ந<@ 'னிவ� அணிவ+ ந<@ $ேதவா.2.2180.1 

 ச,திய% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ த6ேகா� 1க>வ+ ந<@ 

$ேதவா.2.2180.2 

 ப,தி த.வ+ ந<@ பரவ இனிய+ ந<@ $ேதவா.2.2180.3 

 சி,தி த.வ+ ந<@ தி. ஆலவாயா� தி.ந<ேற $ேதவா.2.2180.4 

 காண இனிய+ ந<@ கவிைன, த.வ+ ந<@ $ேதவா.2.2181.1 

 ேபணி அணிபவ�6� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) 

ெகா�!ப+ ந<@ $ேதவா.2.2181.2 

 மாண% தைகவ+ ந<@ மதிைய, த.வ+ ந<@ $ேதவா.2.2181.3 

 ேசண% த.வ+ ந<@ தி. ஆலவாயா� தி.ந<ேற $ேதவா.2.2181.4 



 "ச இனிய+ ந<@ 1�ணிய% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ 

$ேதவா.2.2182.1 

 ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இனிய+ ந<@ 

ெப.*_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) தவ,ேதா�கT6� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

$ேதவா.2.2182.2 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ெக�!ப+ ந<@ அ*த% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ $ேதவா.2.2182.3 

 ேதச% 1க>வ+ ந<@ தி. ஆலவாயா� தி.ந<ேற $ேதவா.2.2182.4 

 அ.,த% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) 

அ@!ப+ ந<@ $ேதவா.2.2183.1 

 வ.,த%_ெப.(வ.,த%_ெப.) தணி!ப+ ந<@ வான%_ெப.(வான%_ெப.) அளி!ப+ 

ந<@ $ேதவா.2.2183.2 

 ெபா.,த%_ெப.(ெபா.,த%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ 1�ணிய� "�% 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ $ேதவா.2.2183.3 

 தி., த� மாளிைக �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. 

ஆலவாயா� தி.ந<ேற $ேதவா.2.2183.4 

 எயி4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அ7ட+ ந<@ இ.ைம6�% உ#ள+ ந<@ 

$ேதவா.2.2184.1 

 பயில!ப�வ+ ந<@ பா6கிய% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ 

$ேதவா.2.2184.2 

 +யிைல, த�!ப+ ந<@ �,த% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ $ேதவா.2.2184.3 

 அயிைல! ெபாலித. �ல,+ ஆலவாயா� தி.ந<ேற $ேதவா.2.2184.4 



 இராவண� ேமல+ ந<@ எ�ண, த�வ+ ந<@ $ேதவா.2.2185.1 

 பராவண% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) அ@!ப+ ந<@ $ேதவா.2.2185.2 

 தராவண% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ த,+வ% 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ந<@ $ேதவா.2.2185.3 

 அரா அண?�% தி.ேமனி ஆலவாயா� தி.ந<ேற $ேதவா.2.2185.4 

 மாெலா� அய� அறியாத வ�ண'% உ#ள+ ந<@ $ேதவா.2.2186.1 

 ேம4 உைற ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) த?க# ெம/ய+ ெவ�ெபா� 

ந<@ $ேதவா.2.2186.2 

 ஏல உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) இட� த<�6�% இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) த.வ+ ந<@ 

$ேதவா.2.2186.3 

 ஆல%_ெப.(ஆல%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�ட மிட3@ எ% 

ஆலவாயா� தி.ந<ேற $ேதவா.2.2186.4 

 ���ைக6 ைகய�கேளா� சா6கிய� F7ட'% Fட $ேதவா.2.2187.1 

 க� திைக!பி!ப+ ந<@ க.த இனிய+ ந<@ $ேதவா.2.2187.2 

 எ�திைச!ப7ட ெபா.ளா� ஏ,+% தைகய+ ந<@ $ேதவா.2.2187.3 

 அ�ட,தவ� பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

ஆலவாயா� தி.ந<ேற $ேதவா.2.2187.4 

 ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) அட4 விைட ஏ@% ஆலவாயா� தி.ந<3ைற! 

$ேதவா.2.2188.1 

 ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 1கலி நிலா2% "�ர� 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2188.2 



 ேத3றி ெத�ன� உட4_ெப.(உட4_ெப.) 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) த<!பிணி 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) த<ர� $ேதவா.2.2188.3 

 சா3றிய பாட4க# ப,+% வ4லவ� ந4லவ� தாேம $ேதவா.2.2188.4 

 ம�E% ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உைடயா� மாG% ஓ�பாக% 

உைடயா� $ேதவா.2.2189.1 

 வி�E% ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உைடயா� 

ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) உைடய விமல� $ேதவா.2.2189.2 

 க�E% ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உைடயா� க?ைக சைடயி4 

கர*தா� $ேதவா.2.2189.3 

 ெப�E% ஓ�பாக% உைடயா� ெப.%1லிR� பிAயாேர $ேதவா.2.2189.4 

 +�D கட4_ெப.(கட4_ெப.) பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) ேச� �யன 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�ேதா#க# $ேதவா.2.2190.1 

 மி�D �ட�6ெகா� ேபாG% ேமனியினா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) க?ைக6 

$ேதவா.2.2190.2 

 க�னிகளி� 1ைனேயா� கைலமதிமாைல 

கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2190.3 

 பி�Dசைட! ெப.மானா� ெப.%1லிR� பிAயாேர $ேதவா.2.2190.4 

 க#ள% மதி,த கபால% ைகதனிேல மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஏ*தி $ேதவா.2.2191.1 

 +#ள_�ைற.எ�.(+#T_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மிதி,+ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% ெதாழில� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மி� ெச4வ� $ேதவா.2.2191.2 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) ந�தைலமாைல விAசைட ேம4 மிளி�கி�ற 

$ேதவா.2.2191.3 



 பி#ைள மதி! ெப.மானா� ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) 1லிR� பிAயாேர 

$ேதவா.2.2191.4 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) இைலய% உைடயா� அ.மைற 

தா?கி ஆ@ அ?க% $ேதவா.2.2192.1 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைலய% உைடயா� ப�ைம ஒ.ைம 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8�% $ேதவா.2.2192.2 

 ஊ� அலி4 ஐய% உைடயா� ேயா� எD% ேப� ஒளி தா?கி $ேதவா.2.2192.3 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) அ4 இைலய% உைடயா� ெப.%1லிR� பிAயாேர 

$ேதவா.2.2192.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உைடயா� �ைழ6 காதி4 ��ெபா�யா� அன4 ஆட6 

$ேதவா.2.2193.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைடயா� எA 

வ <�%_ெப.எ�.(வ <�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ைக உைடயா� 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2193.2 

 நா� உைடயா� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) ந4லைவ 

நாT% நய*த_ெப.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2193.3 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைடயா� ெப.மானா� ெப.%1லிR� பிAயாேர $ேதவா.2.2193.4 

 க3ற+ உற! பணி ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா��% 

எ�பா� அவ�த% க� $ேதவா.2.2194.1 

 '3@ இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) அறி+% எ�பா�க# 'தலிய� 

ேவத1ராண� $ேதவா.2.2194.2 

 ம3@ இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) அறி+% எ�பா�க# 

மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) இைடயா� பணி 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2194.3 



 ெப3றி ெபA+% உக!பா� ெப.%1லிR� பிAயாேர $ேதவா.2.2194.4 

 மைற உைடயா� ஒலிபாட4 மா மல��ேசவ� ேச�வா� $ேதவா.2.2195.1 

 �ைற உைடயா� �ைற த<�!பா� �ழக� அழக� ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) ெச4வ� 

$ேதவா.2.2195.2 

 கைற உைடயா� திக> க�ட% க?ைக சைடயி4 கர*தா� $ேதவா.2.2195.3 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைடயா� ெச�னித�ேம4 ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) 

1லிR� பிAயாேர $ேதவா.2.2195.4 

 உறவிN% இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@ சீ.% ஓ?�த4 வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) எளி+ 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2196.1 

 +றவிN% F7ட'% கா7� +�ப'% இ�ப'% ேதா3றி $ேதவா.2.2196.2 

 மறவி அ%சி*தைன மா3றி வாழ வ4லா�தம6� எ�@% $ேதவா.2.2196.3 

 பிறவி 

அ@6�%_ெப.எ�.(அ@_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பிரானா� ெப.%1லிR� பிAயாேர $ேதவா.2.2196.4 

 சீ� உைடயா� அ�யா�க# ேசட� ஒ!பா� சைட ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2197.1 

 ந<� உைடயா� ெபா�! "�% நிைன!1 உைடயா� விAெகா�ைற, $ேதவா.2.2197.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உைடயா� விைட ஊ�வா� தைலவ� ஐ* Q3@! ப,+ ஆய 

$ேதவா.2.2197.3 

 ேப� உைடயா� ெப.மானா� ெப.%1லிR� பிAயாேர $ேதவா.2.2197.4 

 உAைம_ெப.(உAைம_ெப.) உைடய அ�யா�க# உ# உற உ#க வ4லா�க7� 

$ேதவா.2.2198.1 

 அ.ைம_ெப.(அ.ைம_ெப.) உைடயன கா7� அ.# ெசN% ஆதி'த4வ� 

$ேதவா.2.2198.2 



 க.ைம உைட ெந�மாG% க�மல� அ�ணG% காணா! $ேதவா.2.2198.3 

 ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) உைட! ெப.மானா� ெப.%1லிR� பிAயாேர 

$ேதவா.2.2198.4 

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

'�� ெச�னி! ெப.%1லிR�! ெப.மாைன $ேதவா.2.2199.1 

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

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தமி> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.2.2199.2 

 மைற வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தமி>மாைல 

வ4லவ� த% +ய� நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2199.3 

 நிைற வள� ெந8சின� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந<� 

உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) இ.!பாேர $ேதவா.2.2199.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அம� தி?கT% ந<.% ம.விய வா� சைடயாைன 

$ேதவா.2.2200.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ெகா�ைறயினாைன ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ெதாழ!ப�வாைன $ேதவா.2.2200.2 

 கா� அம.% பிைண 14கி6 கைல பயிG% கட%"A4 $ேதவா.2.2200.3 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அம� ெகா#ைகயினாைன தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெதாழ 

வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) எளி+ ஆேம $ேதவா.2.2200.4 

 அரவிெனா� ஆைமN% "�� அ% +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) 

ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) அதT% $ேதவா.2.2201.1 

 விர2% தி. '� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேம4 ெவ�தி?க# 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி.%பி! $ேதவா.2.2201.2 



 பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தனி6 கட%"A4 

ைப?க� ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) $ேதவா.2.2201.3 

 இர2% பகG% பணிய இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

நம6�_பதி.ெப.(ந%_த�.ப�.+6�_ெகா.ேவ.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆேம $ேதவா.2.2201.4 

 இளி ப�% இ�ெசாலினா�க# இ.?�ழ4ேம4 

இைச*+_வி.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏற $ேதவா.2.2202.1 

 ெதளிப� ெகா#ைக கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த<, 

ெதாழிலா� கட%"A4 $ேதவா.2.2202.2 

 ஒளித. ெவ�பிைற ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�Eதேலா� உட� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2202.3 

 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 1ைன*தா� ெபா�கழ4 

ேபா3@+% நாேம $ேதவா.2.2202.4 

 பைறெயா� ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) 

இய%ப_�ைற.எ�.(இய%1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ப4ெகா� ேச� ெந�மாட% 

$ேதவா.2.2203.1 

 கைற உைட ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) வA6க�ணா� கைல ஒலி ேச� கட%"A4 

$ேதவா.2.2203.2 

 மைறெயா� F�ய பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ம.வி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) மகி:% $ேதவா.2.2203.3 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைட வா�சைடயாைன! ேபண வ4லா� ெபAேயாேர 

$ேதவா.2.2203.4 



 த< விAய கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஆ�!ப_�ைற.எ�.(ஆ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) எA ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�கா7�4 $ேதவா.2.2204.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) விA F*த4_ெப.(F*த4_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேப/க# 

நைகெச/ய ந7ட% நவி�ேறா� $ேதவா.2.2204.2 

 கா விA ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�Cதலா� கட%"A4 

$ேதவா.2.2204.3 

 பா விA பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயி4வா� பழிெயா� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) 

இலாேர $ேதவா.2.2204.4 

 த�1ன4 ந<# வய4ேதா@% தாமைரேம4 அன% ைவக $ேதவா.2.2205.1 

 க� 1ண� காவி4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஏற க# அவி:% கட%"A4 

$ேதவா.2.2205.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) 1ைன F@ உைடயாைன பி�Dசைட! ெப.மாைன 

$ேதவா.2.2205.3 

 ப� 1ைன பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயி4வா� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) இலாதவ� 

தாேம $ேதவா.2.2205.4 

 பலி ெக: ெச%மல� சார பாடெலா�_ெப.(பாட4_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அறாத $ேதவா.2.2206.1 

 கலி ெக: வ <தி கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா� 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> கட%"A4 $ேதவா.2.2206.2 

 ஒலி திக> க?ைக கர*தா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) Cதலா# உைம ேக#வ� 

$ேதவா.2.2206.3 

 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# ஆைடயினா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 1ைனகழ4 

ேபா3ற4 ெபா $ேதவா.2.2206.4 



 "% ப�கி4 கய4_ெப.(கய4_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

1#_ெப.(1#_ெப.) இAய 1ற?கா7�4 $ேதவா.2.2207.1 

 கா%1_ெப.(கா%1_ெப.) அ� ேதாளிய� நாT% க� 

கவ.%_ெப.எ�.(கவ._வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட%"A4 

$ேதவா.2.2207.2 

 ேம%ப� ேதவி ஓ�பாக% ேமவி எ%மா� என 

வா>,தி_வி.எ�.(வா>,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2207.3 

 ேத% ப� மா மல� �வி திைச ெதாழ த<ய ெக�ேம $ேதவா.2.2207.4 

 தி. ம. மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) அவD% திக>த. மா 

மலேராD% $ேதவா.2.2208.1 

 இ.வ.% ஆ/ அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�ணா எA உ. 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈச� $ேதவா.2.2208.2 

 க.வைர காலி4 அட�,த க� Cதலா� கட%"A4 $ேதவா.2.2208.3 

 ம.விய பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயி4வா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) ெப@வாேர $ேதவா.2.2208.4 

 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) தவி�,+ அற%_ெப.(அற%_ெப.) கா7�மவ�கT% அ% 

+வ� ஆைட� $ேதவா.2.2209.1 

 ேசாைடக# ந�ெநறி ெசா4லா� ெசா4லிD% ெசா4 அலக�S� $ேதவா.2.2209.2 

 ேவட% பல பல கா7�% விகி�த� ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) ேவத'த4வ� 

$ேதவா.2.2209.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அதனி4 நட% ஆ�% க� Cதலா� கட%"ேர $ேதவா.2.2209.4 

 விைட நவிG% ெகா�யாைன ெவ�ெகா� ேச� ெந�மாட% $ேதவா.2.2210.1 

 கைட நவிG% கட%"A4 காதலைன கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழி $ேதவா.2.2210.2 



 நைட_ெப.(நைட_ெப.) நவி4 ஞானச%ப*த� ந�ைமயா4 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% $ேதவா.2.2210.3 

 பைட நவி4 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயி4வா� பழிெயா� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) 

இலாேர $ேதவா.2.2210.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அம� ேமனியினா.% பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 14� 

ெச8சைடயா.% $ேதவா.2.2211.1 

 க� அம� ெந3றியினா.% கா+ அம.% �ைழயா.% $ேதவா.2.2211.2 

 எ� அம.% �ண,தா.% இைமயவ� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றா.% $ேதவா.2.2211.3 

 ப� அம� பாடலினா.% பா��6ெகா� '�யாேர $ேதவா.2.2211.4 

 தைன6 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மா மல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா#_ெப.(தா#_ெப.) 

ெதா:வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) த?க# $ேதவா.2.2212.1 

 விைன!பைக ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) த<�6�% 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) வி8ைசய� ெந8சி4 $ேதவா.2.2212.2 

 நிைன,+_வி.எ�.(நிைன_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:வா� +ய� த<�!பா� 

நிைர வைள ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ந�?க! $ேதவா.2.2212.3 

 பைன6ைக! பக7� உA ேபா�,தா� பா��6ெகா� '�யாேர $ேதவா.2.2212.4 

 சைட அம� ெகா�ைறயினா.% சா*த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ 

அணி*தா.% $ேதவா.2.2213.1 

 1ைட அம� "த,தினா.% ெபாறி கிள� பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைச,தா.% 

$ேதவா.2.2213.2 

 விைட அம.% ெகா�யா.% ெவ�ம: L இைல��ல! $ேதவா.2.2213.3 

 பைட அம� ெகா#ைகயினா.% பா��6ெகா� '�யாேர $ேதவா.2.2213.4 



 நைற வள� ெகா�ைறயினா.% ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2214.1 

 கைற வள� மா மிட3றா.% கா�_ெப.(கா�_ெப.) அர?கா கன4_ெப.(கன4_ெப.) 

ஏ*தி $ேதவா.2.2214.2 

 மைற வள� பாடலிேனா� ம�'ழவ% �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ெமா*ைத 

$ேதவா.2.2214.3 

 பைற வள� பாடலினா.% பா��6ெகா�'�யாேர $ேதவா.2.2214.4 

 ேபாக'% இ�ப'% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�பா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) த?க# $ேதவா.2.2215.1 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக அம�*தவ� ெகா�ைறயிேனா�% $ேதவா.2.2215.2 

 நாக'% தி?கT% ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந�Cத4 

ம?ைகத� ேமனி!_ெப.(ேமனி_ெப.+!_ஒ3.) $ேதவா.2.2215.3 

 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உக*தவ� தா'% பா��6ெகா�'�யாேர 

$ேதவா.2.2215.4 

 க� ப� Fவிள% ம,த% கம> சைடேம4 உைடயா.% $ேதவா.2.2216.1 

 ெபா�பட '!1ர% ெச3ற ெபா.சிைல ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைடயா.% 

$ேதவா.2.2216.2 

 வ�2 உைட ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க..ேவ.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) ப� 

ெகா#ைகயினா.% $ேதவா.2.2216.3 

 ப� ப� ேகால,தினா.% பா��6ெகா� '�யாேர $ேதவா.2.2216.4 



 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அம� ெவ�தைல ஏ*தி உ� பலி6� எ�@ உழ4வா.% 

$ேதவா.2.2217.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம.% ெமாழிமா+ ேச� தி.ேமனியினா.% 

$ேதவா.2.2217.2 

 கா� அம� ம8ைஞக# ஆG% காவிA6 ேகால6 கைரேம4 $ேதவா.2.2217.3 

 பா4 நல ந<@ அணிவா.% பா��6ெகா� '�யாேர $ேதவா.2.2217.4 

 1ர*தர� த�ெனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ�_க..ேவ.) வாேனா� 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�@ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றா.% $ேதவா.2.2218.1 

 ெப.*திற4 வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க�(�)ைன! ேப� இட� 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தா.% $ேதவா.2.2218.2 

 க.*திைர மா மிட3றா.% கா� அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) ப4மணி உ*தி! 

$ேதவா.2.2218.3 

 பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) காவிA! 

பா?க�! பா��6ெகா� '�யாேர $ேதவா.2.2218.4 

 தி.மக# காதலினாD% திக>த. மா மல� ேமைல! $ேதவா.2.2219.1 

 ெப.மகD%(%) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) காணா! ேப� அழ4 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� $ேதவா.2.2219.2 

 ம. மலி ெம�மல�� ச*+ வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) மாேட $ேதவா.2.2219.3 

 ப. மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<�,+ைற_ெப.(ந<�,+ைற_ெப.) ஆ.% பா��6ெகா� 

'�யாேர $ேதவா.2.2219.4 

 1,த.% 1*தி இலாத சமண.% ெபா/%ெமாழி அ4லா4 $ேதவா.2.2220.1 

 ெம/,தவ% ேபசிடமா7டா� ேவட% பல பலவ3றா4 $ேதவா.2.2220.2 



 சி,த.% ேதவ.% F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெச: மல� 

ந4லன_�றி.வி.'.(ந4_ெப.+அ�_ெபா..உ..+அ_பட�.ப�.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2220.3 

 ப,தியினா4 பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

பா��6ெகா� '�யாேர $ேதவா.2.2220.4 

 கல%_ெப.(கல%_ெப.) ம4� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காழிN# ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.2.2221.1 

 பல% ம4� ெவ�தைல ஏ*தி பா��6ெகா� '�த�ைன� $ேதவா.2.2221.2 

 ெசால ம4� பாட4க# ப,+% ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா� +ய� த<�*+_வி.எ�.(த<�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2221.3 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ம4� சி*ைதய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந�ெநறி எ/+வ� தாேம 

$ேதவா.2.2221.4 

 பிரம� ஊ� ேவE1ர% 1கலி ெவ?�. ெப.ந<�, ேதாணி $ேதவா.2.2222.1 

 1ர% ம�D "*தரா/ ெபா� அ% சிர1ர% 1றவ% ச�ைப $ேதவா.2.2222.2 

 அர� ம�D த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காழி ெகா�ைசவய% உ#ளி7� அ?� 

ஆதி ஆய $ேதவா.2.2222.3 

 பரம� ஊ� ப�னிர�� ஆ/ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி.6க:மல% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2222.4 

 ேவE1ர% பிரம� ஊ� 1கலி ெப. ெவ?�. ெவ#ள,+ 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2223.1 

 ேதாணி1ர% "*தரா/ � ந<�� சிர1ர% 1றவ% காழி $ேதவா.2.2223.2 



 ேகாணிய ேகா7டா3@6 ெகா�ைசவய% ச�ைப F.% 

ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) $ேதவா.2.2223.3 

 காணிய ைவயக,தா� ஏ,+% க:மல% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2223.4 

 1கலி சிர1ர% ேவE1ர% ச�ைப 1றவ% காழி $ேதவா.2.2224.1 

 நிக� இ4 பிரம1ர% ெகா�ைசவய% ந<�ேம4 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) L�� $ேதவா.2.2224.2 

 அகலிய ெவ?�.ேவா� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தரா/ அமர� ெப.மா3� 

இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) $ேதவா.2.2224.3 

 பக.%_ெப.எ�.(பக�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நக� 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) க:மல% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) ைகெதா:+ 

பா�% ஊேர $ேதவா.2.2224.4 

 ெவ?�. த�1கலி ேவE1ர% ��ைப ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) ெகா#ள, 

$ேதவா.2.2225.1 

 ெதா?கிய ேதாணி1ர% "*தா/ ெதா� பிரம1ர% ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

காழி $ேதவா.2.2225.2 

 த?� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1றவ% ெகா�ைசவய% தலி ப�� ஆ�ட 

L�� $ேதவா.2.2225.3 

 க?ைக சைட'�ேம4 ஏ3றா� க:மல% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2225.4 

 ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ந<A4 ேதாணி1ர% 1கலி ெவ?�. +ய� த<� காழி 

$ேதவா.2.2226.1 

 இ� ந<ர ேவE1ர% "*தரா/ பிரம� ஊ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� ச�ைப 

$ேதவா.2.2226.2 



 ந�ந<ர "% 1றவ% ெகா�ைசவய% சில%ப�நக� ஆ% ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.2.2226.3 

 ெபா� ந<ர 1�சைடயா� "*_ெப.அ.("%_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

க:மல% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

1க:%_ெப.எ�.(1க>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2226.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ% தரா/ 1கலி தாமைரயா� ஊ� ச�ைப 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) '� ஆ�ட $ேதவா.2.2227.1 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) நக� ெகா�ைசவய% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

1றவ% சீ� அணி ஆ� காழி $ேதவா.2.2227.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) இய4 சீ� ெவ?�. ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேவE1ர% 

ேதாணி1ர% ேமலா� ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) $ேதவா.2.2227.3 

 க� Cதலா� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) க:மல% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) ைகெதா:+ 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2227.4 

 சீ� ஆ� சிர1ர'% ெகா�ைச வய% ச�ைபெயா� 1றவ% 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.2.2228.1 

 ஆரா, தரா/ பிரம� ஊ� 1கலி ெவ?�.ெவா� அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

காழி $ேதவா.2.2228.2 

 ஏ� ஆ� க:மல'% ேவE1ர% ேதாணி1ர% எ�@ எ�@ உ#கி $ேதவா.2.2228.3 

 ேபரா4 ெந�யவD% நா�'கD% கா�1 அAய ெப.மா� ஊேர 

$ேதவா.2.2228.4 

 1றவ% சிர1ர'% ேதாணி1ர% ச�ைப மி� 1கலி காழி $ேதவா.2.2229.1 

 நறவ% மி� ேசாைல6 ெகா�ைசவய% தரா/ நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஊ� $ேதவா.2.2229.2 



 விற4_ெப.(விற4_ெப.) ஆய ெவ?�.2% ேவE1ர% விசய� ேம4 

அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) எ/+ $ேதவா.2.2229.3 

 திறலா4 அர6கைன� ெச3றா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) க:மல% 

நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2229.4 

 ச�ைப பிரம1ர% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கலி ெவ?�. 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) காழி சாயா! $ேதவா.2.2230.1 

 ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) ஆ� சிர1ர'% ெகா�ைசவய% தரா/ 1றவ% பா�ேம4 

$ேதவா.2.2230.2 

 ந�1 ஆ� க:மல% சீ� ேவE1ர% ேதாணி1ர% நா�_ெப.(நா�_ெப.) இலாத 

$ேதவா.2.2230.3 

 ெவ�ப4 சமணெரா� சா6கியைர விய!1_ெப.(விய!1_ெப.) 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமல� ஊேர 

$ேதவா.2.2230.4 

 ெச: மலிய "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) காழி 1றவ% சிர1ர% சீ�! 1கலி 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2231.1 

 ெகா:மலரா� ந�நகர% ேதாணி1ர% ெகா�ைசவய% ச�ைப ஆய 

$ேதவா.2.2231.2 

 வி:மிய சீ� ெவ?�.ெவா� ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) தரா/ ேவE1ர% மி� 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாட6 $ேதவா.2.2231.3 

 க:மல% எ�@ இ�ன ெபய� ப�னிர��% க� Cதலா� 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2231.4 

 ெகா�ைசவய% பிரம� ஊ� 1கலி ெவ?�. 1றவ% காழி $ேதவா.2.2232.1 

 நி�ச4 விழ2 ஓவா ந<� ஆ� சிர1ர% ந<# ச�ைப L�� $ேதவா.2.2232.2 



 ந�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) "*தரா/ ேவE1ர% ேதாணி1ர% 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந%ேம4 $ேதவா.2.2232.3 

 அ�ச?க# த<�,+ அ.T% அ%மா� க:மல% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

அம.% ஊேர $ேதவா.2.2232.4 

 காவி மல� 1ைரN%_ெப.எ�.(1ைர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க�ணா� 

க:மல,தி� ெபயைர நாT% $ேதவா.2.2233.1 

 பாவிய சீ�! ப�னிர��% ந�Qலா! ப,திைமயா4 பDவ4 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2233.2 

 நாவி� நல%_ெப.(நல%_ெப.) 1க> சீ� நா4மைறயா� ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2233.3 

 ேமவி இைச ெமாழிவா� வி�ணவA4 எ�Eதைல வி.!1_ெப.(வி.!1_ெப.) 

உளாேர $ேதவா.2.2233.4 

 தி.*த மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) ந<� சைட6 கர*+ ேதவி 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.2.2234.1 

 ெபா�*தி ெபா.*தாத ேவட,தா4 கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

உைறத4_ெதா.ெப.(உைற_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) 1A*த ெச4வ� $ேதவா.2.2234.2 

 இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

வினவி4 ஏல% கம> ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இனவ�� யா>ெச/ 

$ேதவா.2.2234.3 

 �.*த மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ��@ 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) �> தணசார4 �@%பலாேவ $ேதவா.2.2234.4 

 நா#பல2% ேச� மதிய% ��! ெபா� 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந%பா� 

ந%ைம_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.2.2235.1 



 ஆ#பல2% தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) உைடய அ%மா� இட%ேபாG% அ% 

த�சார4 $ேதவா.2.2235.2 

 கீ# பல2% கீ�� கிைளகிைளய� ம*தி 

பா/*+_வி.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�� வி�ட 

$ேதவா.2.2235.3 

 ேகா# பலவி� த<%_ெப.அ.(த<%_ெப.அ.) கனிைய மா6 க�வ�_ெப.(க�வ�_ெப.) 

உ�� உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �@%பலாேவ 

$ேதவா.2.2235.4 

 வாட4 தைலமாைல ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 1லி,ேதா4 

வலி,+ வ <6கி $ேதவா.2.2236.1 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அர2 

அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ%மா� இட%ேபாG% 

அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சார4_ெப.(சார4_ெப.) $ேதவா.2.2236.2 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ெபைடவ�� ேபா+ அல�,த தா+_ெப.(தா+_ெப.) 

அவி>*+ ப�%ெபா� உ*தி6 $ேதவா.2.2236.3 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ��@ 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) �> த�சார4 �@%பலாேவ $ேதவா.2.2236.4 

 பா4 ெவ�மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பாக,+ ஓ� 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா� 

ஆ� $ேதவா.2.2237.1 

 கால� உட4_ெப.(உட4_ெப.) கிழிய6 கா/*தா� இட%ேபாG% க4 �> ெவ3பி4 

$ேதவா.2.2237.2 

 ந<லமல�6�வைள க� திற6க வ��_ெப.(வ��_ெப.) அர3@% 

ெந�*_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) த�சார4 $ேதவா.2.2237.3 

 ேகால மடம8ைஞ ேபைடெயா� ஆ7� அய.% �@%பலாேவ $ேதவா.2.2237.4 



 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வா#மதிய% கதி� விAய த�1னைல, தா?கி ேதவி 

$ேதவா.2.2238.1 

 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) காதலி,த L�,தி 

இட%ேபாG% '+ ேவ/ �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2238.2 

 மைலவா/ அ�%1 ப�%ெபா� ெகாழி,+ இழிN% ம4� சார4_ெப.(சார4_ெப.) 

$ேதவா.2.2238.3 

 �ைலவாைழ, த<%கனிN% மா?கனிN% ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பிலி3@% 

�@%பலாேவ $ேதவா.2.2238.4 

 ந<3@ ஏ� +ைத*+ இல?� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Qல� த�மதிய� 

ெந3றி6க�ண� $ேதவா.2.2239.1 

 F3@ ஏ� சிைதய6 க�*தா� இட%ேபாG% �ளி� �> ெவ3பி4 $ேதவா.2.2239.2 

 ஏ3@ ஏன% ஏன% இைவேயா� அைவ விரவி இழி_வி.(இழி_வி.) "8சார4 

$ேதவா.2.2239.3 

 ேகா4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இைச 'ரல ேகளா �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) பயிG% 

�@%பலாேவ $ேதவா.2.2239.4 

 ெபா� ெதா,த ெகா�ைறN% பி#ைளமதிN% 1னG% 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2240.1 

 பி� ெதா,த வா�சைட எ%ெப%மா� இட%ேபாG% பிலய% தா?கி 

$ேதவா.2.2240.2 

 ம�ற,+_ெப.(அ,+_சாA.) ம�'ழவ% 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெகாழி,+ வயிர% உ*தி $ேதவா.2.2240.3 

 ��ற,+_ெப.(��ற%_ெப.+அ,+_சாA.) அ.வி அயேல 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

த+%1% �@%பலாேவ $ேதவா.2.2240.4 



 ஏ*+ திணி தி�ேதா# இராவணைன மா4வைர6கீ> அடர 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2241.1 

 சா*த%_ெப.(சா*த%_ெப.) என ந<@ 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைசவ� இட%ேபாG% 

சார4சார4 $ேதவா.2.2241.2 

 "*_ெப.அ.("%_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) 

ேவ?ைக6 ெகா,+ இ@,+ ம,தக,தி4 

ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏ*தி $ேதவா.2.2241.3 

 F*த4_ெப.(F*த4_ெப.) பி�N% களி@% உட� 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �@%பலாேவ 

$ேதவா.2.2241.4 

 அரவி� அைணயாD% நா�'கD% கா�1 அAய 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.2.2242.1 

 விரவி மதி அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விகி�த�6� 

இட%ேபாG% விA"8சார4 $ேதவா.2.2242.2 

 மரவ%_ெப.(மரவ%_ெப.) இ. கைரN% ம4லிைகN% ச�பக'% 

மல�*+_வி.எ�.(மல�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா*த $ேதவா.2.2242.3 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) '@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ��@ 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) �> த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சார4_ெப.(சார4_ெப.) 

�@%பலாேவ $ேதவா.2.2242.4 

 L�ய சீவர,த� '�F@ உ�� ஏ@தG% பி�F@ உ�� $ேதவா.2.2243.1 

 கா� ெதா� சமைண6 கா/*தா� இட%ேபாG% க4 �> ெவ3பி4 $ேதவா.2.2243.2 

 ந<� உய� ேவ/ �னிய! பா/ க�வ�_ெப.(க�வ�_ெப.) ந<#கைழேம4 நி.,த% 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2243.3 



 F�ய ேவ+வ�க# F/ விளியா ைக மறி6�% �@%பலாேவ $ேதவா.2.2243.4 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) ஆ� "8ேசாைல6 �@%பலா 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா4 ஏ3@ 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.2.2244.1 

 ந%பா� அ� பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நா4மைறயா� ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2244.2 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) ஆய பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைவப,+% வ4லா� 

வி.%பி6 ேக7பா� $ேதவா.2.2244.3 

 த%பால த<விைனக# ேபா/ அகG% ந4விைனக# தளரா அ�ேற $ேதவா.2.2244.4 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) ஆ� விர4_ெப.(விர4_ெப.) மடவா# பாகமா 

நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) "�� ஏ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி 

$ேதவா.2.2245.1 

 அ% தா�_ெப.(தா�_ெப.) அர2 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ%மா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேபாG% அ% த�சார4 $ேதவா.2.2245.2 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� மடம*தி F,+ 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா� ெபாழிலி4 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2245.3 

 ெச*ேத� ெதளி ஒளிர 

ேதமா?கனிஉதி�6�%_ெப.எ�.(உதி�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ

�.�றி.) தி. நணாேவ $ேதவா.2.2245.4 

 நா7ட% ெபாலி*+_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?� 

ெந3றியினா� ம3ெறா. ைக வ <ைண ஏ*தி $ேதவா.2.2246.1 



 ஈ7�% +ய� 

அ@6�%_ெப.எ�.(அ@_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ%மா� இட%ேபாG% இைல �> கானி4 $ேதவா.2.2246.2 

 ஓ7ட% த.% அ.வி வ <:%_ெப.எ�.(வ <>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விைச கா7ட '*�> ஓைச� $ேதவா.2.2246.3 

 ேச7டா� மணிக# அணிN% திைர 

ேச�6�%_ெப.எ�.(ேச�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. 

நணாேவ $ேதவா.2.2246.4 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) ஆ?� இைச ெமாழி*+ ந�Cதலா# 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ/ ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2247.1 

 மி� தா?� ெச8சைட எ% விகி�த�6� இட%ேபாG% விைர �> ெவ3பி4 

$ேதவா.2.2247.2 

 ��@ ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ� திைரக# 

ேமாத_�ைற.எ�.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆG% 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) ெசIவி $ேதவா.2.2247.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வானவ�க# 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ� பணிN% தி. நணாேவ 

$ேதவா.2.2247.4 

 ைகயி4 ம: ஏ*தி காலி4 சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கA,ேதா4 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2248.1 

 ெம/யி4 ':+ அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விகி�த�6� இட%ேபாG% மிைட*+ வாேனா� $ேதவா.2.2248.2 

 $ேதவா.2.2248.3 



 ெச/யகமல% ெமாழி ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அளி,+ இயG% தி. நணாேவ 

$ேதவா.2.2248.4 

 ',+ ஏ� நைகயா# இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக த% 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Q4 "�� 

$ேதவா.2.2249.1 

 ெதா,+ ஏ� மல� சைடயி4 ைவ,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேபாG% 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2249.2 

 அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அளி உ� களியா4 இைச 

'ரல ஆல, +%பி_ெப.(+%பி_ெப.) $ேதவா.2.2249.3 

 ெத,ேத என 'ரல6 ேக7டா� விைன ெக�6�% தி. நணாேவ $ேதவா.2.2249.4 

 வி4 ஆ� வைர ஆக மா நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆக ேவட% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2250.1 

 14லா�_ெப.(14லா�_ெப.) 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,தா�6� 

இட%ேபாG% 1லிN% மாD% $ேதவா.2.2250.2 

 அ4லாத சாதிகT% அ% கழ4ேம4 ைகF!ப அ�யா� 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2250.3 

 ெச4லா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச4_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ. ெநறி6ேக 

ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 1AN% தி. நணாேவ 

$ேதவா.2.2250.4 

 கா� ஆ� களி3@_ெப.(களி3@_ெப.) உAைவ ேம4 L� ஆ� அர2 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அைரேம4 சா,தி $ேதவா.2.2251.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ7�4 ஊ� உக*தா� 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) உக*த ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) எ?�% 

$ேதவா.2.2251.2 



 நானாவித,தா4 விரதிக# ந�நாமேம 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வா>,த_�ைற.எ�.(வா>,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2251.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� மல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�யா� அ� 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. நணாேவ 

$ேதவா.2.2251.4 

 ம� ந<� இல?ைகய� த% ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) வலி 

ெதாைலய_�ைற.எ�.(ெதாைல_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விரலா4 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2252.1 

 '*ந<�6 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8ைச உ�டா�6� இட%ேபாG% 'ைழ ேச� 

சீய% $ேதவா.2.2252.2 

 அ4 ந<�ைம ��றி அழலா4 விழி 

�ைறய_�ைற.எ�.(�ைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அழிN% 

'�A4_ெப.('�றி4_ெப.) $ேதவா.2.2252.3 

 ெச*ந<� பர!ப� சிற*+_வி.எ�.(சிற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கA ஒளி6�% 

தி. நணாேவ $ேதவா.2.2252.4 

 ைம ஆ� மணிமிடற� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ�ப?� உைடயா� மைனக# 

ேதா@% $ேதவா.2.2253.1 

 ைக ஆ� பலி ஏ3ற க#வ� இட%ேபாG% கழ4க# ேந�! $ேதவா.2.2253.2 

 ெபா/யா மைறயாD% "மி அள*தாD% 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம�னி� $ேதவா.2.2253.3 

 ெச/ ஆ� எA ஆ% உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) உற 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. நணாேவ 

$ேதவா.2.2253.4 



 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஒழி,+_வி.எ�.(ஒழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ?� அமேண திA*+ உ�பா� அ4ல4 

ேபசி_வி.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2254.1 

 L� உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) உக*தா� உைர அக3@% L�,தி 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.2254.2 

 ஓ�%_ெப.எ�.(ஓ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நதி ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நி,தில'% ெமா/,த அகிG% கைரயி4 சார 

$ேதவா.2.2254.3 

 ேசட� சிற*+_வி.எ�.(சிற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒளி ெப.�% தி. 

நணாேவ $ேதவா.2.2254.4 

 க4 வி,தக,தா4 திைர �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழி6 க2ணி சீ� ஆ� 

$ேதவா.2.2255.1 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வி,தக,தா4 இனி+ உண.% ஞானச%ப*த� 

எ�E% $ேதவா.2.2255.2 

 ெசா4 வி,தக,தா4 இைறவ� தி. நணா ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) $ேதவா.2.2255.3 

 வ4 வி,தக,தா4 ெமாழிவா� பழி இல� இ% ம�ணி�ேமேல $ேதவா.2.2255.4 

 விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ�! பிரம� ஊ� 

ேவE1ர% 1கலி ெவ?�. ேம4 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $ேதவா.2.2256.1 

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

ேதாணி1ர% "*தரா/ சிர1ர% வ� 1றவ% ம�ேம4 $ேதவா.2.2256.2 

 கள?க% இ4 ஊ�ச�ைப கம> காழி வய% ெகா�ைச க:மல% எ�@ இ�ன 

$ேதவா.2.2256.3 



 இள?�மர� த�ைன! ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைமயவ� த% பைக எறிவி,த இைறவ� ஊேர $ேதவா.2.2256.4 

 தி. வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க:மலேம 

ெகா�ைச ேதேவ*திர� ஊ� அய� ஊ� ெத/வ, $ேதவா.2.2257.1 

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

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1றவ% சில%ப� ஊ� காழி த� ச�ைப 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) பா $ேதவா.2.2257.2 

 உ. வள� ெவ?�. 1கலி ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) தரா/ ேதாணி1ர% 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$ேதவா.2.2257.3 

 ெவ.வ வள� கட4விட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�� அணி ெகா# 

க�ட,ேதா� வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஊேர $ேதவா.2.2257.4 

 வா/*த 1க> மைற வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேதாணி1ர% "*தரா/ சில%ப� வா> ஊ� $ேதவா.2.2258.1 

 ஏ/*த 1றவ% திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ச�ைப 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) காழி இைற ெகா�ைச அ% ெபா� $ேதவா.2.2258.2 

 ேவ/*த மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) க:மல% வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) 

பணிய மி6க(அ)ய� ஊ� அமர�ேகா� ஊ� $ேதவா.2.2258.3 

 ஆ/*த_ெப.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கைல ஆ� 1கலி ெவ?�. 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அர� நாT% அம.% ஊேர $ேதவா.2.2258.4 

 மாமைலயா# கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) மகி> ெவ?�. மா! 1கலி தரா/ 

ேதாணி1ர% வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேதவா.2.2259.1 

 ேசம மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 1ைட 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க:மலேம ெகா�ைச 

ேதேவ*திர� ஊ� சீ�! $ேதவா.2.2259.2 



 "மக� ஊ� ெபாலி2 உைடய 1றவ% விற4_ெப.(விற4_ெப.) சில%ப� ஊ� காழி 

ச�ைப $ேதவா.2.2259.3 

 பா ம.2 கைல எ7� எ7� 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ3றி� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) Cக�ேவா� 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2259.4 

 தைர,ேதவ� பணி ச�ைப தமி>6 காழி வய% ெகா�ைச தய?�_வி.(தய?�_வி.) 

"ேம4 $ேதவா.2.2260.1 

 விைர� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க:மல% ெம/ 

உண�*த(அ)ய� ஊ� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) த% ேகா� ஊ� ெவ�றி, 

$ேதவா.2.2260.2 

 திைர� ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 1கலி ெவ?�. ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ெப.� 

ேதாணி1ர% சீ� $ேதவா.2.2260.3 

 உைர ேச� "*தரா/ சில%ப� ஊ� 1றவ% உலக,தி4 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2260.4 

 1�டAக,+ ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> 1றவ% மி� சிர1ர% 

"?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) காழி ச�ைப $ேதவா.2.2261.1 

 எ� திைசேயா� இைற8சிய ெவ?�. 1கலி "*தரா/ ேதாணி1ர% சீ� 

$ேதவா.2.2261.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� க:மல% 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெகா�ைச வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) த% ேகா� ஊ� 

$ேதவா.2.2261.3 

 அ�� அய� ஊ� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) எ�ப� அ.?F3ைற 

உைத,+ உக*த அ!ப� ஊேர $ேதவா.2.2261.4 



 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) வள� வர,+ அய� ஊ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

த% ேகா� ஊ� வ� 1கலி இ8சி $ேதவா.2.2262.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மதி ேச� ெவ?�. மி6ேகா� இைற8� ச�ைப 

விய�காழி ெகா�ைச $ேதவா.2.2262.2 

 க� மகி:% க:மல% க3ேறா� 

1க:%_ெப.எ�.(1க>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதாணி1ர% "*தரா/ 

சீ�! $ேதவா.2.2262.3 

 ப� மலிN% சிர1ர% பா� 1க> 1றவ% பா4வ�ண� பயிG% ஊேர 

$ேதவா.2.2262.4 

 ேமா� 1ற?கா6�% ஊ� 1றவ% சீ�� சில%ப� ஊ� காழிL�� $ேதவா.2.2263.1 

 ந<� இயG% ச�ைப க:மல% ெகா�ைச ேவE1ர% கமல% ந<� $ேதவா.2.2263.2 

 F�ய(அ)ய� ஊ� வள� ெவ?�. 1கலி தரா/ ேதாணி1ர% Fட! ேபா� 

$ேதவா.2.2263.3 

 ேத�_வி.எ�.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உழ4 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) பயி4 திA1ர?க# ெச3ற மைல�சிைலய� ஊேர 

$ேதவா.2.2263.4 

 இர6க% உைட இைறயவ� ஊ� ேதாணி1ர% "*தரா/ சில%ப�த� ஊ� 

$ேதவா.2.2264.1 

 நிர6க வ.1ன4 1றவ% நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தவ,+ அய� ஊ� சீ�, ேதவ�ேகா� ஊ� $ேதவா.2.2264.2 

 வர6 கரவா! 1கலி ெவ?�. மா� இலா� ச�ைப காழி ெகா�ைச $ேதவா.2.2264.3 

 அர6க� விற4_ெப.(விற4_ெப.) 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ளி க:மல% 

அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) அறாத ஊேர $ேதவா.2.2264.4 



 ேம4 ஓ+% க:மல% ெம/,தவ% 

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

இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) ஊ� ெம/%ைம $ேதவா.2.2265.1 

 Q4 ஓ+% அய� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஊ� C� அறிவா� �. 1கலி தரா/ � 

ந<�ேம4 $ேதவா.2.2265.2 

 ேச4 ஓ� ேதாணி1ர% திக> 1றவ% சில%ப� ஊ� ெச.� 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�@ $ேதவா.2.2265.3 

 மாேலா�% அய� 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ..) வ� காழி 

ச�ைப ம�ேணா� வா>,+% ஊேர $ேதவா.2.2265.4 

 ஆ6� அம� சீ� ஊ� ச�ைப காழி அம� ெகா�ைச க:மல% அ�பா� ஊ� 

$ேதவா.2.2266.1 

 ஓ6க% உைட, ேதாணி1ர% "*தரா/ சிர1ர% ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 1றவ% 

ந�1 ஆ� $ேதவா.2.2266.2 

 "6கமல,ேதா� மகி> ஊ� 1ர*தர� ஊ� 1கலி ெவ?�.2% எ�ப� 

$ேதவா.2.2266.3 

 சா6கியேரா� அம�ைகய� தா% 

அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைக 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2266.4 

 அ6கர% ேச� த.ம� ஊ� 1கலி தரா/ ேதாணி1ர% அணி ந<�! 

ெபா/ைக!_ெப.(ெபா/ைக_ெப.+!_ஒ3.) $ேதவா.2.2267.1 

 16கர% ேச� 1றவ% சீ�� சில%ப� ஊ� 1க>6 காழி ச�ைப 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ஊ� $ேதவா.2.2267.2 

 மி6க� அ% சீ�6 க:மலேம ெகா�ைச வய% ேவE1ர% அய� ஊ� ேம4 

இ�_�7.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ3.) $ேதவா.2.2267.3 



 ச6கர%_ெப.(ச6கர%_ெப.) சீ�, தமி>விரக� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> தA!ேபா� 

தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ெச/ேதாேர $ேதவா.2.2267.4 

 "மக� ஊ� 1,ேதT6� இைறவ� ஊ� �ைற2 இலா! 1கலி "ேம4 

$ேதவா.2.2268.1 

 மாமக# ஊ� ெவ?�. ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேதாணி1ர% "*தரா/ வா/*த 

இ8சி� $ேதவா.2.2268.2 

 ேசம% மி� சிர1ர% சீ�! 1றவ% நிைற 1க>� ச�ைப காழி ெகா�ைச 

$ேதவா.2.2268.3 

 காமைன '� கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) க�ணவ� ஊ� க:மல% நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2268.4 

 க.,+ உைடய மைறயவ� ேச� க:மல% ெம/, ேதாணி1ர% கனக மாட 

$ேதவா.2.2269.1 

 உ., திக> ெவ?�. 1கலி ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) தரா/ உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஆ.% ெகா�ைச காழி $ேதவா.2.2269.2 

 தி., திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிர1ர% 

ேதேவ*திர� ஊ� ெச?கமல,+ அய� ஊ� ெத/வ, $ேதவா.2.2269.3 

 த., திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1றவ% ச�ைப சைட'� 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2269.4 

 ஊ� மதிைய6 க+வ உய� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) ச�ைப ஒளி ம.2 காழி 

ெகா�ைச $ேதவா.2.2270.1 

 கா� மலிN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1ைட �> க:மல% ெம/, ேதாணி1ர% 

க3ேறா� ஏ,+% $ேதவா.2.2270.2 



 சீ� ம.2 "*தரா/ சிர1ர% ெம/! 1றவ% அய� ஊ� "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) 

க3ப, $ேதவா.2.2270.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ம.2% இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) ஊ� 1கலி ெவ?�. 

க?ைக தA,ேதா� ஊேர $ேதவா.2.2270.4 

 தA,த மைறயாள� மி� ெவ?�. சீ�, ேதாணி1ர% தAயா� இ8சி 

$ேதவா.2.2271.1 

 எA,தவ� ேச� க:மலேம ெகா�ைச "*தரா/ 1கலி இைமேயா� ேகா� ஊ� 

$ேதவா.2.2271.2 

 ெதA,த 1க>� சிர1ர% சீ� திக> காழி ச�ைப ெச:மைறக# 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.2.2271.3 

 விA,த 1க>! 1றவ% விைர6கமல,ேதா� ஊ� உலகி4 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர 

$ேதவா.2.2271.4 

 விள?� அய� ஊ� "*தரா/ மி� ச�ைப ேவE1ர% ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) 

ஏ/6�%_ெப.எ�.(ஏ/_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2272.1 

 இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) க'க% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேதாணி1ர% காழி 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 1கலி 1றவ% ஏ� ஆ� $ேதவா.2.2272.2 

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

வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெகா�ைச ெவ?�. மா�சிர1ர% வ� ந8ச% உ�� 

$ேதவா.2.2272.3 

 கள?க% மலி கள,தவ� சீ�6 க:மல% காம� உடல% கா/*ேதா� ஊேர 

$ேதவா.2.2272.4 

 கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ. காலைன அ�@ 

உைத,தவ� ஊ� க:மல% மா, ேதாணி1ர% சீ� $ேதவா.2.2273.1 



 ஏ/*த ெவ?�. 1கலி இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) ஊ� 

இ.?_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) கமல,+ அய� ஊ� இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

$ேதவா.2.2273.2 

 வா/*த 1றவ% திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிர1ர% 

"*தரா/ ெகா�ைச காழி ச�ைப $ேதவா.2.2273.3 

 ேச*தைன_வி.'.(ேச_வி.+*,_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+ஐ_'�.ஒ..) '� 

பய*+_வி.எ�.(பய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலகி4 

ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) த% பைக ெக�,ேதா� 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2273.4 

 திக> மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) மலி ச�ைப "*தரா/ பிரம� ஊ� காழி ேத� ஆ� 

$ேதவா.2.2274.1 

 மி� ேதாணி1ர% திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவE1ர% வய% ெகா�ைச 1றவ% வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) 

$ேதவா.2.2274.2 

 1க> 1கலி க:மல% சீ�� சிர1ர% ெவ?�. ெவ%ேபா� மகிட3 ெச3@ 

$ேதவா.2.2274.3 

 நிக> ந<லி நி�மல� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ� இைணக# 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலகி4 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊேர $ேதவா.2.2274.4 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �>த. 

ெவ?�. ேதாணி1ர% நிக:% ேவE ம�றி4 $ேதவா.2.2275.1 

 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) க:மல% ெகா�ைச உய� காழி ச�ைப வள� 1றவ% 

ேமா� $ேதவா.2.2275.2 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 1ற?கா6�% ஊ� சிர1ர% 

"*தரா/ 1கலி ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேகா� ஊ� $ேதவா.2.2275.3 



 ெவ�றி மலி பிரம1ர% "த?க# தா% கா6க மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ஊேர 

$ேதவா.2.2275.4 

 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) கமல,+ அய� ஊ� விள?� 1றவ% ச�ைப காழி 

ெகா�ைச $ேதவா.2.2276.1 

 ெதா6க ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) க:மல% �, ேதாணி1ர% "*தரா/ 

சில%ப� ேச� ஊ� $ேதவா.2.2276.2 

 ைம6 ெகா# ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேவE1ர% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 1கலி 

ெவ?�. வ4 அர6க� தி�ேதா# $ேதவா.2.2276.3 

 ஒ6க இ.ப+% '�க# ஒ.ப+% ஈ� 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த எ%மா� ஊேர 

$ேதவா.2.2276.4 

 எ%மா� ேச� ெவ?�. சீ�� சில%ப� ஊ� க:மல% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

1கலி எ�@% $ேதவா.2.2277.1 

 ெபா/%மா�1 இேலா� 1றவ% ெகா�ைச 1ர*தர� ஊ� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ேதாணி1ர% ேபா�6 $ேதவா.2.2277.2 

 ைக%மாைவ உAெச/ேதா� காழி அய� ஊ� தரா/ ச�ைப காA� 

$ேதவா.2.2277.3 

 ெம/% மா4 " மக�_ெப.(மக�_ெப.) உணரா வைக தழ4 ஆ/ 

விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% இைறவ� ஊேர 

$ேதவா.2.2277.4 

 இைறவ� அம� ச�ைப எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 1றவ% அய� ஊ� 

இைமேயா�6� அதிப� ேச� ஊ� $ேதவா.2.2278.1 

 �ைற2 இ4 1க>! 1கலி ெவ?�. ேதாணி1ர% �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) ஆ� 

"*தரா/ ந<�� $ேதவா.2.2278.2 



 சிைற மலி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) சிர1ர% சீ�6 காழி வள� ெகா�ைச க:மல% 

ேத� இ�றி! $ேதவா.2.2278.3 

 பறி தைலெயா� அம�ைகய� சா6கிய�க# பA� 

அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ%மா� ஊேர 

$ேதவா.2.2278.4 

 அ%மா� ேச� க:மல% மா� சிர1ர% ெவ?�. ெகா�ைச 1றவ% அ% சீ� 

$ேதவா.2.2279.1 

 ெம/% மான,+ ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 1கலி மி� காழி ேதாணி1ர% 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேகா� ஊ� $ேதவா.2.2279.2 

 அ% மா4 ம� உய� ச�ைப தரா/ அய� ஊ� வழி 'ட6�% ஆவி�பா�ச4 

$ேதவா.2.2279.3 

 த%மா� ஒ�றிய ஞானச%ப*த� தமி> க3ேபா� த6ேகா� தாேம $ேதவா.2.2279.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

இய?�%_ெப.எ�.(இய?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மதி6க�ணியா� 

விAN%_ெப.எ�.(விA_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சைட! $ேதவா.2.2280.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) நய%_ெப.(நய%_ெப.) ெகா# தி.ேமனியா� ெப.மா� 

அன4 $ேதவா.2.2280.2 

 க� நய%_ெப.(நய%_ெப.) ெகா# தி.ெந3றியா� கலி6 காழிNள $ேதவா.2.2280.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) நய%_ெப.(நய%_ெப.) ெகா# மைறயாள� 

ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) மல�!பாதேன $ேதவா.2.2280.4 

 வலிய கால� உயி� வ <7�னா� மடவாெளா�% $ேதவா.2.2281.1 

 பலி வி.%பிய+_ெதா.ெப.(வி.%1_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ� ைகயினா� 

பரேம7�யா� $ேதவா.2.2281.2 

 கலிைய ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) மைறயாள� த% 

கலி6 காழிNள $ேதவா.2.2281.3 



 நலிய_�ைற.எ�.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைன த<�,+ உக*த எ% 

ந%பேன $ேதவா.2.2281.4 

 �3ற4 ஆ% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 1லி,ேதா4 

அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அய� ெவ�தைல, 

$ேதவா.2.2282.1 

 +3ற4 ஆய+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெகா#ைகயா� �� ந<3றினா� 

$ேதவா.2.2282.2 

 க3ற4 ேக7ட4 உைடயா�க# வா> கலி6 காழிNள $ேதவா.2.2282.3 

 ம4 தய?�_வி.(தய?�_வி.) திர#ேதா# எ% ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) அ4லேன $ேதவா.2.2282.4 

 ப4 அய?� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ*தினா� ப�கா� இைட $ேதவா.2.2283.1 

 ம4 அய?� திர# ேதா#க# ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% 

ஆ�N% $ேதவா.2.2283.2 

 க4 அய?� திைர �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<# கலி6 காழிNள 

$ேதவா.2.2283.3 

 ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அய?� 1க> ேபண 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ட� வ�ணேன 

$ேதவா.2.2283.4 

 � நய%_ெப.(நய%_ெப.) ெகா# தி.ேமனியி4 ெபா�! "சி! ேபா/ $ேதவா.2.2284.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) நய%_ெப.(நய%_ெப.) ெகா# மைற ஓதி மா+ ஒ.பாகமா 

$ேதவா.2.2284.2 

 கா� நய%_ெப.(நய%_ெப.) ெகா# 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வாச% ஆ� கலி6 

காழிNள $ேதவா.2.2284.3 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நய%_ெப.(நய%_ெப.) ெகா# '� ஆ� ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வேன $ேதவா.2.2284.4 

 �ழி இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) க?ைகயா# சைட ஆகேவ $ேதவா.2.2285.1 

 ெமாழி இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மடம?ைக 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உக*தவ� $ேதவா.2.2285.2 

 கழி இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) �:% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கலி6 காழிNள 

$ேதவா.2.2285.3 

 பழி இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) +ய� 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலா! பரேம7�ேய $ேதவா.2.2285.4 

 '� இல?�% உய� சி*ைதயா4 'னிவ� ெதாழ $ேதவா.2.2286.1 

 வ� இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஆ�6கேவ அன4 ஏ*திN% $ேதவா.2.2286.2 

 க� இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �:% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கலி6 காழிNள 

$ேதவா.2.2286.3 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இல?�%(%) இைடயாெளா�% �� ெகா�டேத 

$ேதவா.2.2286.4 

 வ4 அர6க� வைர ேப�6க 

வ*தவ�_வி.அ.ெப.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ஒ..) 

ேதாள $ேதவா.2.2287.1 

 க4 அர6க விற4_ெப.(விற4_ெப.) வா7�னா� கலி6 காழிN $ேதவா.2.2287.2 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஒ.6கிய+ ஒ� சி*ைதயா� மல� �வேவ 

$ேதவா.2.2287.3 



 ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) இ.6�மைற ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) உக*+ உட� 

வா:ேம $ேதவா.2.2287.4 

 ம.2 நா4மைறேயாD% மா மணிவ�ணD% $ேதவா.2.2288.1 

 இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இைச*+_வி.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ எAயா� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஊ� $ேதவா.2.2288.2 

 ெவ.வ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைர 

ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) வார விய4_ெப.(விய4_ெப.) ',+ அைவ $ேதவா.2.2288.3 

 க.ைவ ஆ� வய4_ெப.(வய4_ெப.) ச?� ேச� கலி6 காழிேய $ேதவா.2.2288.4 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ஒ�@% உணராத வ�சம� சா6கிய� $ேதவா.2.2289.1 

 அ�றி அ?� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா4 அைவ 

ெகா#கிலா� $ேதவா.2.2289.2 

 க�@_ெப.(க�@_ெப.) ேமதி இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) கான4_ெப.(கான4_ெப.) 

வா> கலி6 காழிNள $ேதவா.2.2289.3 

 ெவ�றி ேச� விய�ேகாயி4 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைடயாளேன 

$ேதவா.2.2289.4 

 க�E L�@% உைட ஆதி வா> கலி6 காழிN $ேதவா.2.2290.1 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ.# ேபணி 

ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.2.2290.2 

 வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ஊ�@% தமிழி4 

ெதA*+_வி.எ�.(ெதA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச பா�வா� 

$ேதவா.2.2290.3 

 வி�E% ம�E% விAகி�ற ெதா41கழாளேர $ேதவா.2.2290.4 



 வா�ய ெவ�தைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வய?�_எவ.(வய?�_வி.) இ.ள 

$ேதவா.2.2291.1 

 ந<� உய� ெகா#ளி_ெப.(ெகா#ளி_ெப.) விள6�% ஆக நிவ*+ எA $ேதவா.2.2291.2 

 ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%ெப.மா� அக,தியா� 

ப#ளிைய! $ேதவா.2.2291.3 

 பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி*ைதயினா�க7� இ4ைல 

ஆ% பாவேம $ேதவா.2.2291.4 

 +�ன% ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உைடயா� 

+ைத*த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றினா� $ேதவா.2.2292.1 

 ம�D% ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மதம,த% 

��னா�_வி.'.(��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) மா நக� $ேதவா.2.2292.2 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> அக,தியா� 

ப#ளிைய_ெப.(ப#ளி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.2.2292.3 

 உ�ன% ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மன,தா�க# த% 

விைன ஓ�ேம $ேதவா.2.2292.4 

 உ�,த+2% 1லி,ேதா4 பலி திA*+ உ�ப+% $ேதவா.2.2293.1 

 க�,+ வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

கால� த�ைனN% காலினா4 $ேதவா.2.2293.2 

 அட�,த+2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> அக,தியா� ப#ளியா� 

$ேதவா.2.2293.3 

 ெதா�,த+2% சர% '!1ர% +க#_ெப.(+க#_ெப.) ஆகேவ $ேதவா.2.2293.4 

 கா/*த+2% அ�@ காமைன ெந3றி6க�ணினா4 $ேதவா.2.2294.1 



 பா/*த+2% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) காலைன ப�ணி� நா4மைற 

$ேதவா.2.2294.2 

 ஆ/*த+2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> அக,தியா� ப#ளியா� 

$ேதவா.2.2294.3 

 ஏ/*த+2% இமவா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாகேம 

$ேதவா.2.2294.4 

 ேபா�,த+2% கAயி� உA 1லி,ேதா4 உைட $ேதவா.2.2295.1 

 F�,த+ ஓ� ெவ�ம: ஏ*தி ேகா# அரவ% அைர6� $ேதவா.2.2295.2 

 ஆ�,த+2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> அக,தியா� ப#ளியா� 

$ேதவா.2.2295.3 

 பா�,த+2%(%) அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) பட� எA L>கேவ $ேதவா.2.2295.4 

 ெதA*த+2% கைண ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) '!1ர% 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட� $ேதவா.2.2296.1 

 எA*த+2% '� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� மல� உைறவா� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.2.2296.2 

 அA*த+2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> அக,தியா�ப#ளியா� 

$ேதவா.2.2296.3 

 1A*த+2% உைமயா# ஓ�பாக% 1ைனதேல $ேதவா.2.2296.4 

 ஓதி எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) உல�6� ஒ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெம/� $ேதவா.2.2297.1 

 ேசாதி எ�@ ெதா:வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) +ய� த<�,தி�% 

$ேதவா.2.2297.2 



 ஆதி எ?க# ெப.மா� அக,தியா� ப#ளிைய_ெப.(ப#ளி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

$ேதவா.2.2297.3 

 ந<தியா4 ெதா:வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) விைன ந<?�ேம 

$ேதவா.2.2297.4 

 ெச@,த+2% த6க� ேவ#விைய தி.*தா� 1ர% $ேதவா.2.2298.1 

 ஒ@,த+2% ஒளி மா மல� உைறவா� சிர% $ேதவா.2.2298.2 

 அ@,த+2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> அக,தியா� ப#ளியா� 

$ேதவா.2.2298.3 

 இ@,த+2% அர6க� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேதா#க# இ.பேத $ேதவா.2.2298.4 

 சிர'% ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மதம,த'% திக> ெகா�ைறN% 

$ேதவா.2.2299.1 

 அர2% ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சைடயா� 

அக,தியா� ப#ளிைய! $ேதவா.2.2299.2 

 பிரமேனா� தி.மாG% ேத�ய ெப3றிைம $ேதவா.2.2299.3 

 பரவ வ4லா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) த?க# ேம4 விைன பா@ேம 

$ேதவா.2.2299.4 

 ெச*+வ� ஆைடயினா.% ெவ3@ அைரேய திA $ேதவா.2.2300.1 

 1*தி இலா�கT% ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேப�� 

அைவ ெபா/%ெமாழி $ேதவா.2.2300.2 

 அ*தண� எ?க# பிரா� அக,தியா� ப#ளிைய� $ேதவா.2.2300.3 

 சி*திமி� C%_திA.(C%_'�.ஒ..) விைன ஆனைவ சிைத*+ ஓ�ேம 

$ேதவா.2.2300.4 



 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தமி> ஞானச%ப*த� 

மா மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) $ேதவா.2.2301.1 

 ஆG% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 1ைட �> அக,தியா� ப# $ேதவா.2.2301.2 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பைடயா� அ� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2301.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ4லா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) த?க# 

ேம4 விைன மாNேம $ேதவா.2.2301.4 

 ப�ீனா4 ெபAேயா�கT% ேபைதைம ெகட, த<+_ெப.(த<+_ெப.) இலா 

$ேதவா.2.2302.1 

 வ <�னா4 உய�*தா�கT% வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) 

இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) இளெவ�மதி $ேதவா.2.2302.2 

 ��னா�_வி.'.(��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) மைற 

பா�னா�_வி.'.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) �டைல ந<@ அணி*தா� 

அழ4 $ேதவா.2.2302.3 

 ஆ�னா� அைறயணி ந4J� அ% ைகயா4 ெதா:வா�கேள $ேதவா.2.2302.4 

 இைலயி� ஆ� �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஏ@ உக*+ ஏறிேய இைமேயா� ெதாழ 

$ேதவா.2.2303.1 

 நிைலயினா4 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா4 உற� சிைலயினா4 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/தவ� $ேதவா.2.2303.2 

 அைலயி� ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�ணலா� அைறயணி ந4J� 

$ேதவா.2.2303.3 



 தைலயினா4 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ?�வா� 

ந<?�வா� த�மா3றேம $ேதவா.2.2303.4 

 எ�பினா� கன4_ெப.(கன4_ெப.) �ல,தா� 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா மதி உ�சியா� 

$ேதவா.2.2304.1 

 பி�பினா4 பிற?�% சைட! பி8ஞக� பிற!1 இலி எ�@ $ேதவா.2.2304.2 

 '�பினா� Lவ�தா% ெதா: '6க� L�,தித� தா#கT6� $ேதவா.2.2304.3 

 விர2 ந<@ ெபா�மா�பினி4 விள?க! "சிய ேவதிய� $ேதவா.2.2305.1 

 உர2 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ ஆக உ�� உ@தி ேபEவ+ அ�றிN% 

$ேதவா.2.2305.2 

 அர2 ந<#சைட6 க�ணியா� அ�ணலா� அைறயணி ந4J� $ேதவா.2.2305.3 

 பர2வா� பழி ந<?கிட பைறN% தா% 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவேம $ேதவா.2.2305.4 

 த<யி� ஆ� திக> ேமனியா/ ேதவ�தா% ெதா:% ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) $ேதவா.2.2306.1 

 ஆயினா/ ெகா�ைறயா/ அன4 அ?ைகயா/ அைறயணி ந4J� 

$ேதவா.2.2306.2 

 ேமயினா� தம ெதா4விைன வ <7�னா/ 

ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) காலைன! $ேதவா.2.2306.3 

 பாயினா/ அதி� கழலினா/ பரமேன அ� பணிவேன $ேதவா.2.2306.4 

 விைரயி� ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ��N% ேவக நாக'% வ <6கிய 

$ேதவா.2.2307.1 

 அைரயினா� அைறயணி ந4J� அ�ணலா� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய+ ஓ� 

$ேதவா.2.2307.2 



 நைரயி� ஆ� விைட ஊ�தியா� ந6கனா� ந@%ேபா+ ேச� $ேதவா.2.2307.3 

 வ <ர%_ெப.(வ <ர%_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவதிய� ேவக மா களியாைனயி� $ேதவா.2.2308.1 

 ஈர%_ெப.(ஈர%_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

உAைவ ேபா�,+ அAைவேம4 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% இைற $ேதவா.2.2308.2 

 ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பா%பினா� அ�ணலா� அைறயணி ந4J� $ேதவா.2.2308.3 

 வார% ஆ/ நிைன!பா�க# த% வ4விைன அைவ மாNேம $ேதவா.2.2308.4 

 த6கனா� ெப. ேவ#விைய, தக�,+ உக*தவ� தா>சைட $ேதவா.2.2309.1 

 '6கணா� மைற பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

'ைறைமயா� 'னிவ� ெதாழ $ேதவா.2.2309.2 

 அ6கிேனா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) "� அ�ணலா� 

அைறயணி ந4J� $ேதவா.2.2309.3 

 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) இல� 

த<+_ெப.(த<+_ெப.) இல� ெவறியரா/! பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) பி� ெசலா� 

$ேதவா.2.2310.1 

 ெச/வேத அல?கார% ஆ% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) இைவ ேதறி 

இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உறி4 $ேதவா.2.2310.2 

 ஐய% ஏ3@ உE% ெதாழில� ஆ% அ�ணலா� அைறயணி ந4J�� 

$ேதவா.2.2310.3 

 வா6கிய% ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யாெரா�% 

வைக அலா வைக ெச/ய�மி� $ேதவா.2.2311.1 

 சா6கிய% சம� எ�@ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) சாேரG%(%) 

அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) ெபா� $ேதவா.2.2311.2 



 ஆ6கிய ம:வா# பைட அ�ணலா� அைறயணி ந4J�! $ேதவா.2.2311.3 

 பா6கிய% �ைற உைடயேீர4 பைறN% ஆ% 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவேம $ேதவா.2.2311.4 

 கழி உலா% கட4_ெப.(கட4_ெப.) கான4_ெப.(கான4_ெப.) �> க:மல% அம� 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பதி! $ேதவா.2.2312.1 

 பழி இலா மைற ஞானச%ப*த� ந4ல+_ெப.(ந4ல+_ெப.) ஓ� ப�பி� ஆ� 

$ேதவா.2.2312.2 

 ெமாழியினா4 அைறயணி ந4J� '6க� L�,தித� தா#_ெப.(தா#_ெப.) 

ெதாழ6 $ேதவா.2.2312.3 

 ெக:வினா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த%ெமா�% ேக� இ4 வா> பதி 

ெப@வேர $ேதவா.2.2312.4 

 ஒளி� இள%பிைற ெச�னிேம4 உைடய� ேகாவண ஆைடய� $ேதவா.2.2313.1 

 �ளி� இள(%) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தவ> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேகால ந<� 

ம4� காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) $ேதவா.2.2313.2 

 நளி� இள%1ன4 வா� +ைற ந?ைக க?ைகைய ந�ணினா� $ேதவா.2.2313.3 

 மிளி� இள%_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) ெபாறி அரவினா� ேமய+ விளநக� அேத 

$ேதவா.2.2313.4 

 அ6� அர(I)2 அணிகல� என அதெனா� ஆ�,த+ ஓ� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

"�� $ேதவா.2.2314.1 

 உ6கவ� ��ந<@ அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒளி 

ம4� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) காவிA! $ேதவா.2.2314.2 

 16கவ� +ய� ெக�க என "� ெவ�ெபா� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2314.3 



 மி6கவ� வழிபா� ெச/ விளநக� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேமயேத 

$ேதவா.2.2314.4 

 வாளி ேச� அட?கா� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

ெதாைலய_�ைற.எ�.(ெதாைல_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) Qறிய வ%பி� ேவ/, 

$ேதவா.2.2315.1 

 ேதாளி பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) அம�*தவ� 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�ட 

$ேதவா.2.2315.2 

 காள% ம4கிய க�ட,த� கதி� விA �ட� '�யின� $ேதவா.2.2315.3 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ஏ@ உக*+ ஏறினா� ேமய+ விளநக� அேத $ேதவா.2.2315.4 

 கா4 விள?� எA கழலினா� ைக 

விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவலினா� 

$ேதவா.2.2316.1 

 Q4 விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா�பினா� 

ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) பிற!1%(%) 

இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2316.2 

 மா4 விள?� ஒளி ம4கிய மா� இலா மணிமிடறினா� $ேதவா.2.2316.3 

 ேம4 விள?� ெவ�பிைறயினா� ேமய+ விளநக� அேத $ேதவா.2.2316.4 

 ம�னினா� மைற பா�னா�_வி.'.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சீ�! பழ?காவிA, $ேதவா.2.2317.1 

 +�D த�+ைற '�னினா� � ெநறி ெப@வா� என $ேதவா.2.2317.2 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) தி?கைள! ெபா?� அரா க?ைகேயா� உட� 

ேச�,தினா� $ேதவா.2.2317.3 

 மி�D ெபா� 1AQலினா� ேமய+ விள நக� அேத $ேதவா.2.2317.4 



 ேதவ.% அமர�கT% திைசக# ேம4 உள ெத/வ'% $ேதவா.2.2318.1 

 யாவ.% அறியாத+ ஓ� அைமதியா4 தழ4 உ.வினா� $ேதவா.2.2318.2 

 Lவ.%(%) இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�ன2% 'த4வ.%(%) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�ன2% $ேதவா.2.2318.3 

 ேமவ(அ).% ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆயினா� ேமய+ விளநக� அேத 

$ேதவா.2.2318.4 

 ெசா4 த.% மைற பா�னா�_வி.'.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

�ட�வி�% சைட'�யினா� $ேதவா.2.2319.1 

 க4 த.(I) வட%_ெப.(வட%_ெப.) ைகயினா� காவிA, +ைற கா7�னா� 

$ேதவா.2.2319.2 

 ம4 த.% திர# ேதாளினா� மா� இ4 ெவ�ெபா�! "சினா� $ேதவா.2.2319.3 

 வி4 த.% மணிமிடறினா� ேமய+ விள நக� அேத $ேதவா.2.2319.4 

 பட� த.% சைட '�யினா� ைப?கழ4 அ� பர2வா� $ேதவா.2.2320.1 

 அட� த.% பிணி ெக�க என அ.Tவா� அர2 அைரயினா� $ேதவா.2.2320.2 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) த.% மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடறினா� மி�D ெபா� 

1AQலினா� $ேதவா.2.2320.3 

 மிட4 த.% பைடம:வினா� ேமய+ விளநக� அேத $ேதவா.2.2320.4 

 ைக இல?கிய ேவலினா� ேதாலினா� கA காலினா� $ேதவா.2.2321.1 

 ைப இல?� அர2 அ4�லா� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரமனா� $ேதவா.2.2321.2 

 ைம இல?� ஒளி ம4கிய மா� இலா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிடறினா� 

$ேதவா.2.2321.3 



 ெம/ இல?� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றினா� ேமய+ விள நக� அேத 

$ேதவா.2.2321.4 

 உ#ளத� தைன6 கா�ப� கீ> எ�ற மா மணிவ�ணD% $ேதவா.2.2322.1 

 உ#ளத� தைன6 கா�ப� ேம4 எ�ற மா மல� அ�ணG% $ேதவா.2.2322.2 

 உ#ளத� தைன6 க��லா� ஒளி ஆ�த.% சைட'�யி�ேம4 $ேதவா.2.2322.3 

 உ#ளத� தைன6 க��லா ஒளியா� விளநக� ேமயேத $ேதவா.2.2322.4 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சிைறவ�� யா>'ர4 விளநக�, +ைற 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2323.1 

 ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) 

அ�ணைல� ச�ைப ஞானச%ப*த� சீ� $ேதவா.2.2323.2 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@% தமிழா4 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ,+வா� விைன ந<?கி! 

ேபா/ $ேதவா.2.2323.3 

 பவன% ஆ/ ேசாைட ஆ/ நா_ெப.(நா_ெப.) எழா ப8� ேதா/�� அ7ட உ�� 

$ேதவா.2.2324.1 

 சிவன தா#_ெப.(தா#_ெப.) சி*தியா! ேபைதமா� ேபால ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 

ெவ#கினாேய $ேதவா.2.2324.2 

 கவன% ஆ/! பா/வ+ ஓ� ஏ@ உக*+ 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காள க�ட� $ேதவா.2.2324.3 

 அவன+ ஆW� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 

ஆ% ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2324.4 

 த*ைதயா� ேபாயினா� தாய.% ேபாயினா� தா'% ேபாவா� $ேதவா.2.2325.1 



 ெகா*த ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

F3ற,தா� பா�6கி�றா� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாவா� $ேதவா.2.2325.2 

 எ*த நா#_ெப.(நா#_ெப.) வா>வத3ேக மன%_ெப.(மன%_ெப.) ைவ,தியா4 ஏைழ 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2325.3 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ.� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 ஆ% 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2325.4 

 நிண%_ெப.(நிண%_ெப.) �ட� ேதா4 நர%1_ெப.(நர%1_ெப.) எ�1 ேச� 

ஆ6ைகதா� நிலாய+ அ�றா4 $ேதவா.2.2326.1 

 �ண?களா�6� அ4ல+ �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) ந<?கா+ என6 �G?கினாேய 

$ேதவா.2.2326.2 

 வண?�வா� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� ைவகG% மன%ெகா� 

ஏ,+% $ேதவா.2.2326.3 

 அண?க� ஆW� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 

ஆ% ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2326.4 

 ந<தியா4 வா>கிைல நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெசலா 

நினறன_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.க.+அ�_ெபா..உ..+அ_பட�.ப�.) 

நி,த%_ெப.(நி,த%_ெப.) ேநா/க# $ேதவா.2.2327.1 

 வாதியா ஆதலா4 நாT% நா#_ெப.(நா#_ெப.) இ�பேம ம.வினாேய 

$ேதவா.2.2327.2 



 சாதி ஆ� கி�னர� த.மD% வ.ணD% ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) '6க� 

$ேதவா.2.2327.3 

 ஆதி ஆW� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 ஆ% 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2327.4 

 பிறவியா4 வ.வன ேக� உள ஆதலா4 ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) இ�ப, 

$ேதவா.2.2328.1 

 +றவியா�6� அ4ல+ +�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) ந<?கா+ என, �?கினாேய 

$ேதவா.2.2328.2 

 மறவ4 ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) மா�6கேம ந�ணினா/ த<�,த ந<� ம4� 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.2.2328.3 

 அறவ�_�றி.வி.'.(அற_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) ஆW� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 ஆ% 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2328.4 

 ெச� ெகா# ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) ஆ6ைக அ% பா%பி� வா/, ேதைரவா/� 

சி@பறைவ $ேதவா.2.2329.1 

 க� ெகா# "*ேத� �ைவ,+ இ�1ற4 ஆ% எ�@ க.தினாேய $ேதவா.2.2329.2 

 '�களா4 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) '� 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�பரா/ ஏ,+% '6க� 

$ேதவா.2.2329.3 

 அ�க# ஆW� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 ஆ% 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 



ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2329.4 

 ஏ@ மா4யாைனேய சிவிைக அ*தளக% ஈ�ேசா!பி வ7�� $ேதவா.2.2330.1 

 மாறி வா> உட%பினா� ப�வ+ ஓ� நடைல6� மய?கினாேய $ேதவா.2.2330.2 

 மா@ இலா வன'ைல ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ� ப?கின� மதிய% ைவ,த 

$ேதவா.2.2330.3 

 ஆற� ஆW� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 ஆ% 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2330.4 

 எ�பினா4 கழி நிைர,+_வி.எ�.(நிைர_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற�சி 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) �வ�_ெப.(�வ�_ெப.) 

எறி*+_வி.எ�.(எறி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) இ4ல% 

$ேதவா.2.2331.1 

 1� 1லா4_ெப.(1லா4_ெப.) நா@ ேதா4 ேபா�,+ ெபா4லாைமயா4 'க� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2331.2 

 '�1 எலா% ஒ�ப+ வா/த4 ஆ� �ர%ைபயி4 L>கிடாேத $ேதவா.2.2331.3 

 அ�ப� ஆW� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 

ஆ% ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2331.4 

 த*ைத_ெப.(த*ைத_ெப.) தா/_ெப.(தா/_ெப.) த�Dட� ேதா�றினா� 1,திர� 

தார% எ�D% $ேதவா.2.2332.1 

 ப*த% ந<?காதவ�6� உ/*+ேபா6� இ4 என! ப3றினாேய $ேதவா.2.2332.2 



 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<@ ஆ�யா� ஆதியா� 

ேசாதியா� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீத� $ேதவா.2.2332.3 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ஆW� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 ஆ% 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2332.4 

 ெந�ய மா4 பிரமD% ந<�� ம�_ெப.(ம�_ெப.) இட*+ இ�ன% ேந�6 

காணா! $ேதவா.2.2333.1 

 ப�யனா� பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) ேபா4 உ.வனா� பனி வள� மைலயா# பாக 

$ேதவா.2.2333.2 

 வ�வனா� மதி ெபாதி சைடயனா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி க�ட,+ 

எ�ேதா# $ேதவா.2.2333.3 

 அ�க# ஆW� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 ஆ% 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2333.4 

 ப4 இத>_ெப.(இத>_ெப.) மாதவி அ4லி_ெப.(அ4லி_ெப.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) யா> ெசN% காழி ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) $ேதவா.2.2334.1 

 ந4லேவ ந4லேவ ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஞானச%ப*த� ஆW� $ேதவா.2.2334.2 

 எ4லி அ%ேபா+ எA ஆ�% எ% ஈசைன ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) $ேதவா.2.2334.3 

 ெசா4லேவ வ4லவ� த<+_ெப.(த<+_ெப.) 

இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) ஓத ந<� ைவயக,ேத $ேதவா.2.2334.4 

 வAய மைறயா� பிைறயா� மைல ஓ� சிைலயா வண6கி $ேதவா.2.2335.1 



 எAய மதி4க# எ/தா� எறிN% 'சல% உைடயா� $ேதவா.2.2335.2 

 கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) மிட@% உைடயா� கடU� மயான% அம�*தா� 

$ேதவா.2.2335.3 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) மண*த_ெப.எ�.(மண_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா�ப� ம:வா# வல� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி6 $ேதவா.2.2336.1 

 க?ைக சைடயி4 கர*தா� கடU� மயான% அம�*தா� $ேதவா.2.2336.2 

 ெச?க� ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ@ ஏறி� ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) 

ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ.வா� 

$ேதவா.2.2336.3 

 ஈ� அ4 இடப% இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏறி ம: 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தி $ேதவா.2.2337.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இடமா உைடயா� கடU� 

மயான% அம�*தா� $ேதவா.2.2337.2 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) இைச ெகா# க.வி_ெப.(க.வி_ெப.) ப�த% பல2% 

பயி4வா� $ேதவா.2.2337.3 

 இைற நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?� வைளயா# 

இைளயா# ஒ.பா4 உைடயா� $ேதவா.2.2338.1 

 மைற நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?� ெமாழியா� 

மைலயா� மன,தி� மிைசயா� $ேதவா.2.2338.2 

 கைற நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> கடU� மயான% அம�*தா� $ேதவா.2.2338.3 

 ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) எ.,தி� மிைசயா� விA ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா+ இல?க, $ேதவா.2.2339.1 

 +#T% இளமா� மறியா� �ட� ெபா� சைடக# +ள?க6 $ேதவா.2.2339.2 



 க#ள% ந� ெவ�தைலயா� கடU� மயான% அம�*தா� $ேதவா.2.2339.3 

 ெபா�தா+ 

உதி.%_ெப.எ�.(உதி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மண%_ெப.(மண%_ெப.) ெகா# 1ைன "?ெகா�ைற 1ைன*தா� $ேதவா.2.2340.1 

 ஒ�றா ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ@ உய�,த+ உைடயா� அ+ேவ ஊ�வா� 

$ேதவா.2.2340.2 

 க�@_ெப.(க�@_ெப.) ஆ இன%_ெப.(இன%_ெப.) �> 1றவி� கடU� மயான% 

அம�*தா� $ேதவா.2.2340.3 

 பாச% ஆன கைளவா� பAவா�6� அ'த% அைனயா� $ேதவா.2.2341.1 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) த<ர6 ெகா�!பா� அல?க4 விைட ேம4 வ.வா� 

$ேதவா.2.2341.2 

 காைச மல� ேபா4 மிட3றா� கடU� மயான% அம�*தா� $ேதவா.2.2341.3 

 ெச3ற அர6க� அலற, திக> ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) ெம4விரலா4 

$ேதவா.2.2342.1 

 க4 ��@ அட�,த ெப.மா� கடU� மயான% அம�*தா� $ேதவா.2.2342.2 

 ம3@ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இைண இ4 வலிய மா� இ4 ெவ#ளிமைல ேபா4 

$ேதவா.2.2342.3 

 வ. மா கAயி� உAயா� வள�1� சைடயா� விைடயா� $ேதவா.2.2343.1 

 க.மா� உA ேதா4 உைடயா� கடU� மயான% அம�*தா� $ேதவா.2.2343.2 

 தி.மாெலா� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) 'கD% ேத�*+% காண '� 

ஒ�ணா! $ேதவா.2.2343.3 

 �ய விைட ேம4 வ.வா� +�னா� உைடய மதி4க# $ேதவா.2.2344.1 

 காய_�ைற.எ�.(கா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவவ� ெச3றா� கடU� மயான% 

அம�*தா� $ேதவா.2.2344.2 



 த<ய க.ம% ெசா4G% சி@ 1� ேதர� அமண� $ேதவா.2.2344.3 

 மரவ%ெபாழி4 �> கடU� ம�D மயான% 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2345.1 

 அரவ% அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) அறிய4 ஆக! $ேதவா.2.2345.2 

 பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 'ைறேய பயிG% ப*த� 

ெச8ெசா4 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2345.3 

 இர2% பகG% பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைனவா� 

விைனக# இலேர $ேதவா.2.2345.4 

 "த,தி� பைடயின <� "?ெகா�ைற, தாAன <� $ேதவா.2.2346.1 

 ஓத,தி� ஒலிேயா�% உ%ப�வானவ� 1�*+ $ேதவா.2.2346.2 

 ேவத,தி� இைச பா� விைரமல�க# 

ெசாA*+_வி.எ�.(ெசாA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% $ேதவா.2.2346.3 

 பாத,த<� ேவE1ர% பதி ஆக6 ெகா�Sேர $ேதவா.2.2346.4 

 ��கா� ேமவின <� +�ன% ெப/ ேகாவண% ேதா4 $ேதவா.2.2347.1 

 உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அ+ ெகா�S� உைமயாைள ஒ.பாக% 

$ேதவா.2.2347.2 

 அைடயாள% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகா�S� அ% ைகயினி4 பர� 

எD% $ேதவா.2.2347.3 

 பைட ஆ#வ <� ேவE1ர% பதி ஆக6 ெகா�Sேர $ேதவா.2.2347.4 

 க?ைக ேச� சைட'�ய�ீ காலைன '� ெச3@ உக*த<� $ேதவா.2.2348.1 

 தி?கேளா� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அரவ% திக> ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த<� $ேதவா.2.2348.2 



 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ�F@ உைடய�ீ மைறேயா�க# 

நிைற*+_வி.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2348.3 

 ப?கய� ேச� ேவE1ர% பதி ஆக6 ெகா�Sேர $ேதவா.2.2348.4 

 ந<� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட'�ேம4 ந<# 

மதிய% பா%பிெனா�% $ேதவா.2.2349.1 

 ஏ� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா�ைறயிெனா� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ம,த% இல?கேவ $ேதவா.2.2349.2 

 சீ� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாளிைகேம4 

ேசயிைழயா� வா>,+ உைர!ப $ேதவா.2.2349.3 

 கா� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவE1ர% பதி 

ஆக6 கல*த<ேர $ேதவா.2.2349.4 

 ஆைல ேச� த�கழனி அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக நற2 உ�� $ேதவா.2.2350.1 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேச� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன?க# இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) � ெமாழியா� $ேதவா.2.2350.2 

 காைலேய 1�*+ இைற8சி6 ைகெதாழ ெம/ மாதிெனா�% $ேதவா.2.2350.3 

 பாைலயா> ேவE1ர% பதி ஆக6 ெகா�Sேர $ேதவா.2.2350.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம4� மா4வைர ேம4 மாதிெனா� 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ.*த<� $ேதவா.2.2351.1 

 +ணி ம4� ேகாவண,த<� ��கா7�4 ஆ7� உக*த<� $ேதவா.2.2351.2 

 பணி ம4� மைறேயா�க# பA*+_வி.எ�.(பA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைற8ச ேவE1ர,+ $ேதவா.2.2351.3 

 அணி ம4� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக அம�*த<ேர 

$ேதவா.2.2351.4 



 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ேச� மிட3றின <� 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச8சைடயின <� 

$ேதவா.2.2352.1 

 ேகால% ேச� விைடயின <� ெகா�?கால� தைன� ெச3ற<� $ேதவா.2.2352.2 

 ஆல%_ெப.(ஆல%_ெப.) ேச� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

ேவE1ர% அம.% $ேதவா.2.2352.3 

 ேகால% ேச� ேகாயிேல ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆக6 ெகா�Sேர 

$ேதவா.2.2352.4 

 திைர ம��� ச?� ஏ@% கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> ெத� இல?ைகய� ேகா� 

$ேதவா.2.2353.1 

 விைர ம�� '� ெநAய விர4_ெப.(விர4_ெப.) ைவ,த<� வைர த�னி� 

$ேதவா.2.2353.2 

 கைர ம��! ேப� ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ3@% கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

கவி� ஆ� $ேதவா.2.2353.3 

 விைர ம�� ேவE1ரேம அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மி6கீேர $ேதவா.2.2353.4 

 த< ஓ%1 மைறவாண�6� ஆதி ஆ% திைச 'க� மா4 $ேதவா.2.2354.1 

 ேபா/ ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இழி*தா.% 

ேபா3ற(அ)Aய தி.வ�ய�ீ $ேதவா.2.2354.2 

 பா/ ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) மர6 கல?க# ப� திைரயா4 ெமா,+�� 

$ேதவா.2.2354.3 

 ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ேவE1ர% ெச:% பதியா, 

திக>*த<ேர $ேதவா.2.2354.4 



 நிைல ஆ�*த உ��யின� ெந�?_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) ��ட� சா6கிய�க# 

$ேதவா.2.2355.1 

 1ைல ஆனா� அற உைரைய! ேபா3றா+ உ� ெபா� அ�ேய $ேதவா.2.2355.2 

 நிைல ஆக! ேபணி ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) சர� எ�றா� தைம எ�@% 

$ேதவா.2.2355.3 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆக ஆ7ெகா�� ேவE1ர% வி.%பிைனேய 

$ேதவா.2.2355.4 

 ப� நிலாவிய ெமாழி உைம ப?க� எ%ெப.மா� $ேதவா.2.2356.1 

 வி�ணி4 வானவ�ேகா� விமல� விைட ஊ�தி $ேதவா.2.2356.2 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) நிலா மதி தவ> த. மாளிைக, ேதU� 

$ேதவா.2.2356.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) அைட*தன% 

அ4ல4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2356.4 

 ஓதி ம�_ெப.(ம�_ெப.) தல,ேதா� ':+ 

உ/ய_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ31 ஏ@ $ேதவா.2.2357.1 

 ேசாதி வானவ� +திெசய மகி>*தவ� � ந<�, $ேதவா.2.2357.2 

 த<+_ெப.(த<+_ெப.) இ4 ப?கய% ெதAைவய� 'க%மல� ேதU� $ேதவா.2.2357.3 

 ஆதி ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) அைட*தன% அ4ல4 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2357.4 

 மைறகளா4 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வழிப� மாணிைய6 

ெகா4வா� $ேதவா.2.2358.1 

 க@2 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) காலைன6 

கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% கட2ள $ேதவா.2.2358.2 



 ெச@வி4 வாைளக# ேச4 அைவ ெபா. வய4_ெப.(வய4_ெப.) ேதU� 

$ேதவா.2.2358.3 

 அறவ�_�றி.வி.'.(அற_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) 

அைட*தன% அ4ல4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2358.4 

 ',த� சி4 பலி6� ஊ�ெதா@% 'ைற 'ைற திAN% $ேதவா.2.2359.1 

 பி,த� ெச8சைட! பி8ஞக� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ�யா�க# 

$ேதவா.2.2359.2 

 சி,த� மாளிைக ெச: மதி தவ> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேதU� 

$ேதவா.2.2359.3 

 அ,த� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) அைட*தன% அ4ல4 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2359.4 

 பா�வா� இைச ப4ெபா.# பய�_ெப.(பய�_ெப.) உக*+ அ�பா4 

$ேதவா.2.2360.1 

 F�வா� +ைண6ெகா�ட த% ப3@ அற! ப3றி, $ேதவா.2.2360.2 

 ேத�வா� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆனவ� ெசறி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

ேதU� $ேதவா.2.2360.3 

 ஆ�வா� அ� அைட*தன% அ4ல4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம 

$ேதவா.2.2360.4 

 ெபா?� "� 'ைல! 1A�ழ4 வAவைள! ெபா.!பி� $ேதவா.2.2361.1 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ப?கின� க?ைகைய வள�சைட ைவ,தா� 

$ேதவா.2.2361.2 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த< 

நிற6 கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) ெத� ேதU� $ேதவா.2.2361.3 



 அ?கண� தைன அைட*தன% அ4ல4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம 

$ேதவா.2.2361.4 

 வ� 1ய,த அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) தானவ� 1ர?கைள எAய, 

$ேதவா.2.2362.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 1ய,+ உற, தடவைர வைள,தவ� த6க $ேதவா.2.2362.2 

 ெத�தமி>6 கைல ெதA*தவ� 

ெபா.*திய_ெப.எ�.(ெபா.*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதU� 

$ேதவா.2.2362.3 

 அ�ப� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) அைட*தன% அ4ல4 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம $ேதவா.2.2362.4 

 த. உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ31 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) 

தச'க� ெநA*+ $ேதவா.2.2363.1 

 ெவ.2% ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி.விர4 

ெநகி>*+_வி.எ�.(ெநகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

பணி,தா� $ேதவா.2.2363.2 

 ெத.2 ேதா@% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெத�ற4 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலவிய ேதU� $ேதவா.2.2363.3 

 அர2 ��ைய அைட*தன% அ4ல4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம 

$ேதவா.2.2363.4 

 '*தி6 க�ணD% நா�'கD%(%) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

காணா $ேதவா.2.2364.1 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திற4_ெப.(திற4_ெப.) 

இ.?களி@ உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%ெப.மா� 

$ேதவா.2.2364.2 



 ெச*+ இன,+ இைச அ@பத% 'ர4 தி., ேதU� $ேதவா.2.2364.3 

 அ*தி வ�ணைன அைட*தன% அ4ல4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம 

$ேதவா.2.2364.4 

 பா@ 1,த.% தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) அணி சமண.% பலநாள $ேதவா.2.2365.1 

 Fறி_வி.எ�.(F@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைவ,த+ ஒ� �றியிைன! 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) என6 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2365.2 

 ேதறி மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) ெச8சைட6 

கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) ெத� ேதU� $ேதவா.2.2365.3 

 ஆ@ ��ைய அைட*தன% அ4ல4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேம 

$ேதவா.2.2365.4 

 அ4ல4 இ�றி வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆ#வ�க# காழிய�6� அதிப� 

$ேதவா.2.2366.1 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெச*தமி> வ4லவ� ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2366.2 

 எ4ைல_ெப.(எ4ைல_ெப.) இ4 1க> ம4கிய எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வள� 

ேதU�, $ேதவா.2.2366.3 

 ெதா4ைல ந%பைன� ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப,+% வ4லாேர $ேதவா.2.2366.4 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாமிட3ற� இைறவ� சின,த 

ெந�மா உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிக� இ4 

$ேதவா.2.2367.1 

 ேச4 அன க�ணி வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ஒ.F@ உ.6 ெகா# திக> 

ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ேம2 பதிதா� $ேதவா.2.2367.2 

 ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) அன க�ணிமா�க# விைளயா�% ஓைச விழ2 ஓைச 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஒலியி� $ேதவா.2.2367.3 



 சால ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேவைல ஓைச த. மாட வ <தி ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

ஆ� ெகா�ைசவயேம $ேதவா.2.2367.4 

 விைட உைட அ!ப� ஒ!1 இ4 நட% ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4ல விகி�த,+ உ.6 ெகா# விமல� $ேதவா.2.2368.1 

 சைட இைட ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எ.6கமல� க?ைக 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) தக ைவ,த ேசாதி பதிதா� $ேதவா.2.2368.2 

 மைட இைட அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) எ?�% நிைறய! 

பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கமல,+ ைவ�% வய4�> 

$ேதவா.2.2368.3 

 ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) உைட வ�ைகயாள� மைறேயா�க# எ�@% 

வள�கி�ற ெகா�ைசவயேம $ேதவா.2.2368.4 

 பட அர2 ஆ� '� ைக உைடயா� இ�%ைப_ெப.(இ�%ைப_ெப.) கைளவி6�% 

எ?க# பரம� $ேதவா.2.2369.1 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) உைட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல6 ைக பலி 

ெகா#T%_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ�ப� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆய ஏ� ெகா# பதிதா� $ேதவா.2.2369.2 

 நட% இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம8ைஞ_ெப.(ம8ைஞ_ெப.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) ம+ உ�� பா�% நளி� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ேகாG கனக6 $ேதவா.2.2369.3 

 �ட% இ� Fட% ஏறி வள� "ைவ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மைற ஓ+ 

ெகா�ைசவயேம $ேதவா.2.2369.4 

 எ� திைச பால� எ?�% இயலி! 1�*+ 'ய42 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) சி*ைத '�கி $ேதவா.2.2370.1 

 ப�� ஒளி த<ப மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இ� �பேமா� பணி2 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) பாத� பதிதா� $ேதவா.2.2370.2 



 ம��ய வ�ட4_ெப.(வ�ட4_ெப.) மி�� வ.% ந<ர ெபா�னி 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) �:மி6 $ேதவா.2.2370.3 

 ��� அக> பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஓைச பைட 

ந<� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ன வள�கி�ற ெகா�ைசவயேம 

$ேதவா.2.2370.4 

 பனி வள� மாமைல6� ம.க� �ேபரெனா� ேதாழைம6 ெகா# பகவ� 

$ேதவா.2.2371.1 

 இனியன அ4லவ3ைற இனி+ ஆக 

ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைறவ�(�) 

இட%ெகா# பதிதா� $ேதவா.2.2371.2 

 'னிவ�க# ெதா6� மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) மைறேயா�க# ஓம% வள� 

�ம% ஓ� அணவி $ேதவா.2.2371.3 

 �னிமதி L� ந<�% உய� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

மைற,+_வி.எ�.(மைற_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைறகி�ற 

ெகா�ைசவயேம $ேதவா.2.2371.4 

 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# ேகாவண?க# உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஆக 

உைடயா� 

நிைன6�%_ெப.எ�.(நிைன_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அளவி4 $ேதவா.2.2372.1 

 நலித. '!1ர?க# எAெச/த நாத� நலமா 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நக�தா� $ேதவா.2.2372.2 

 கலி ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ*தணாள� கைல ேம2 

சி*ைத உைடயா� நிைற*+_வி.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வளர_�ைற.எ�.(வள�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2372.3 



 ெபாலித. ம�டப?க# உய� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந<ஈ� வைர ேம2 

ெகா�ைசவயேம $ேதவா.2.2372.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ேபாG% ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

அட4 வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� '�ேயா� ேதா#க# ெநAய $ேதவா.2.2373.1 

 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா 

மல�!ெபா� அ� ைவ,த ேபெயா� உட� ஆ� ேமய பதிதா� $ேதவா.2.2373.2 

 இைழ வள� அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) இைச பா� 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ�% ஊச4_ெப.(ஊச4_ெப.) அ�ன 

க'கி� $ேதவா.2.2373.3 

 �ைழ த. க�ணி வி�ணி4 வ.வா�க# த?க# அ� ேத� ெகா�ைசவயேம 

$ேதவா.2.2373.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� ப?கய,+ வள�வாD% ைவய% ':+ உ�ட 

மாG% இகலி $ேதவா.2.2374.1 

 க��ட ஒ�E% எ�@ கிளறி பற*+% அறியாத ேசாதி பதிதா� $ேதவா.2.2374.2 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) உண நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ெச*ெந4 ந�ேவ 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விைர ேதைர ேபா+% 

ம�வி4 $ேதவா.2.2374.3 

 1�டAக?கேளா� �'த% 

மல�*+_வி.எ�.(மல�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) ேம2 

ெகா�ைசவயேம $ேதவா.2.2374.4 

 ைகயினி4 உ�� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உதி� மாச� ��ட� இ� சீவர,தி� 

உைடயா� $ேதவா.2.2375.1 

 ெம/ உைரயாத வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

விைளயாட_�ைற.எ�.(விைளயா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல விகி�த,+ 

உ.6 ெகா# விமல� $ேதவா.2.2375.2 



 ைப உைட நாக வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) எயி@_ெப.(எயி@_ெப.) 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) 

�ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) பயி�@ மலர_�ைற.எ�.(மல�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2375.3 

 ெச/யினி4 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ெமா7� விAய6 

கம>*+_வி.எ�.(கம>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

நா@ ெகா�ைசவயேம $ேதவா.2.2375.4 

 இைறவைன ஒ!1 இலாத ஒளி ேமனியாைன உலக?க# ஏ:% உடேன 

$ேதவா.2.2376.1 

 மைறத. ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) ஏறி வள� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ம�னி இனிதா இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மணிைய 

$ேதவா.2.2376.2 

 �ைற2 இல ஞான% ேம2 �ளி� ப*த� ைவ,த தமி>மாைல பா�மவ� ேபா/ 

$ேதவா.2.2376.3 

 அைற கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஈச� ஆT% நக� ேமவி எ�@% அழகா இ.!ப+ 

அறிேவ $ேதவா.2.2376.4 

 காைரக# Fைக '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) கள வாைக ஈைக பட� 

ெதாடA_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) க#ளி_ெப.(க#ளி_ெப.) 

கவினி $ேதவா.2.2377.1 

 �ைரக# ப%மி வி%' ��கா� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

ேமய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நக�தா� $ேதவா.2.2377.2 

 ேதைரக# ஆைர சாய மிதிெகா#ள வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) �திெகா#ள 

வ#ைள +வள $ேதவா.2.2377.3 

 நாைரக# ஆர4 வார வய4_ெப.(வய4_ெப.) ேமதி ைவ�% நனிப#ளி ேபாG% 

நம�கா $ேதவா.2.2377.4 



 சைட இைட 16� ஒ�?கி_வி.எ�.(ஒ�?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உள 

த?� ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) வள� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) க�ணி 

அயேல $ேதவா.2.2378.1 

 இைட இைட ைவ,த+ ஒ6�%_ெப.எ�.(ஒ6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மல� ெதா,+ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இைறவ�(�) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெகா# பதிதா� $ேதவா.2.2378.2 

 மைட இைட வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 'கி> வா/ ெநA*+ 

மண%_ெப.(மண%_ெப.) நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2378.3 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) உைட அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ% பட!ைப_ெப.(பட!ைப_ெப.) நனிப#ளி ேபாG% நம�கா 

$ேதவா.2.2378.4 

 ெப@ மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதா�ட� 

வழிபா� ெச/ய4 ஒழிபா� இலாத ெப.மா� $ேதவா.2.2379.1 

 ெவ@மல� ெதா7� வி7ட விைச 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா%பி� வி�_ஏவ.(வி�_வி.) 

ேபா+ அல�*த_ெப.எ�.(அல�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைர �> 

$ேதவா.2.2379.3 

 ந@மல� அ4லி_ெப.(அ4லி_ெப.) ப4லி ஒலி வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

உற?�%_ெப.எ�.(உற?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நனிப#ளி ேபாG% 

நம�கா $ேதவா.2.2379.4 

 �ளி� த. க?ைக த?� சைடமா� இல?� தைலமாைலேயா� �லவி 

$ேதவா.2.2380.1 

 ஒளி� த. தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உைம 



பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக உைடயா� உக*த நக�தா� 

$ேதவா.2.2380.2 

 �ளி�த. ெகா%மேலா� �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ேக7ட 

ெபைடவ�� தாD% 'ரல $ேதவா.2.2380.3 

 நளி� த. ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நைர 

�.�_ெப.(�.�_ெப.) ைவ�% நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ப#ளிேபாG% 

நம�கா $ேதவா.2.2380.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) காத� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா+ 

இல?� �Aச?� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 1ரள 

$ேதவா.2.2381.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆ�% 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆய காத4_ெப.(காத4_ெப.) 

நக�தா� $ேதவா.2.2381.2 

 வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) உட� எ/+வா�க# விதி எ�@ 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவறி ந<� ெதளி!ப விரலா4 

$ேதவா.2.2381.3 

 நா� உட� ஆ� ெச%ைம ஒளி ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) ஆ.% நனிப#ளி 

ேபாG% நம�கா $ேதவா.2.2381.4 

 ேமகெமா� ஓ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) மலரா 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைலயா� 

மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) மணிெபா� $ேதவா.2.2382.1 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக அன4 ஆ�% 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப.மா� 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நக�தா� $ேதவா.2.2382.2 



 ஊகெமா� ஆ� ம*தி உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சில%ப அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) உ*தி ஒ�ெபா� இடறி $ேதவா.2.2382.3 

 நாகெமா� ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) வா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல6�% நனிப#ளிேபாG% 

நக�கா $ேதவா.2.2382.4 

 தைக மலி த��_ெப.(த�+_ெப.) �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) அன4 உமி:% 

நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ெகா� ெகா7� வ <ைண 'ரல $ேதவா.2.2383.1 

 வைக மலி வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மதம,த% ைவ,த ெப.மா� 

உக*த நக�தா� $ேதவா.2.2383.2 

 1ைக மலி க*த% மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 1ைனவா�க# "ச4_ெப.("ச4_ெப.) 

பணிவா�க# பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ெப.கி_வி.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2383.3 

 நைக மலி ',+ இல?� மண4_ெப.(மண4_ெப.) �> 

கிட6ைக_ெப.(கிட6ைக_ெப.) நனிப#ளி ேபாG% நக�கா $ேதவா.2.2383.4 

 வல% மி� வாள� ேவல�_ெப.(ேவல�_ெப.) வைள வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

எயி3@_ெப.(எயி3@_ெப.) மதியா அர6க� வலிேயா� $ேதவா.2.2384.1 

 உல% மி� ேதா#க# ஒ4க விரலா4 அட�,த ெப.மா� உக*த நக�தா� 

$ேதவா.2.2384.2 

 நில%_ெப.(நில%_ெப.) மி� கீ:% ேமG% நிக� ஆ+% இ4ைல என 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<தி அதைன $ேதவா.2.2384.3 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மி� ெதா�ட� நாT% அ� பரவ4 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நனிப#ளி ேபாG% 

நம�கா $ேதவா.2.2384.4 

 நிற_ெப.(நிற%_ெப.) உ. ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எA ஒ�றி 

நி�ற+_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ..) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 



ந<�ைம சீ�ைம நிைனயா�_வி.'.(நிைன_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.2.2385.1 

 

 அற உ. ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவ� அயேனா� மாG% அறியாத 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) நக�தா� $ேதவா.2.2385.2 

 1ற விA '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) ெமௗவ4 �ளி� பி�� 

1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) 1ைன ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) +�@ ெபா+ள 

$ேதவா.2.2385.3 

 நற விA ேபா+ தா+_ெப.(தா+_ெப.) 1+வாச% 

நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நனிப#ளி ேபாG% 

நம�கா $ேதவா.2.2385.4 

 அன% மி� ெச4� ேசா@ ெகாண�க எ�@ ைகயி4 

இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ�� ப7ட அமE% $ேதவா.2.2386.1 

 மன%_ெப.(மன%_ெப.) மி� க8சி ம�ைட அதி4 உ�� ெதா�ட� 

�ண%_ெப.(�ண%_ெப.) இ�றி நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ�2% $ேதவா.2.2386.2 

 விைன மி� ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) நா��% விAவி,த நாவி� விைடயா� 

உக*த நக�தா� $ேதவா.2.2386.3 

 நனிமி� ெதா�ட� நாT% அ� பரவ4 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நனிப#ளிேபாG% 

நம�கா $ேதவா.2.2386.4 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) வைர ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) ம4� கழி 

கான4_ெப.(கான4_ெப.) பான4 கம> காழி எ�@ க.த $ேதவா.2.2387.1 

 ப� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆ@% நாG% உள+ ஆக ைவ,த பதி ஆன 

ஞான'னிவ� $ேதவா.2.2387.2 



 இ� பைற ஒ�ற அ,த� பிய4 ேம4 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ� இைசயா4 

உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பDவ4 $ேதவா.2.2387.3 

 ந� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஆ�% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) நனிப#ளி உ#க 

விைன ெக�த4 ஆைண நமேத $ேதவா.2.2387.4 

 ேவ/ உ@ ேதாளி ப?க� விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட க�ட� 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வ <ைண 

தடவி $ேதவா.2.2388.1 

 மா� அ@ தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) க?ைக '�ேம4 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த 

அதனா4 $ேதவா.2.2388.2 

 ஞாயி@_ெப.(ஞாயி@_ெப.) தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ெசIவா/ 1த� வியாழ% 

ெவ#ளி சனி பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) இர��%_ெப.(இர��_ெப.+உ%_சாA.) 

உடேன $ேதவா.2.2388.3 

 ஆ� அ@% ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல அைவ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ந4ல அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2388.4 

 எ�ெபா� ெகா%ெபா� _ெப.(ெகா%1_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) இல?க 

எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி ஏைழ உடேன $ேதவா.2.2389.1 

 ெபா� ெபாதி ம,தமாைல 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த அதனா4 

$ேதவா.2.2389.2 

 ஒ�பெதா� ஒ�ெறா� ஏ: பதிென7ெடா� ஆ@% உட� ஆய நா#க# 

அைவதா% $ேதவா.2.2389.3 



 அ�ெபா� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல அைவ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ந4ல அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2389.4 

 உ. வள� பவள ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒளி ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைமேயா�% 

ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) விைட ேம4 $ேதவா.2.2390.1 

 '.�_ெப.('.�_ெப.) அல� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) '�ேம4 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த 

அதனா4 $ேதவா.2.2390.2 

 தி.மக# கைல அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஊ�தி ெசயமா+ "மி திைச 

ெத/வ%_ெப.(ெத/வ%_ெப.) ஆன பல2% $ேதவா.2.2390.3 

 அ. ெநதி ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல அைவ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ந4ல அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2390.4 

 மதி Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) ம?ைகேயா� வட பா4 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைற ஓ+% எ?க# பரம� 

$ேதவா.2.2391.1 

 நதிெயா� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) '�ேம4 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த 

அதனா4 $ேதவா.2.2391.2 

 ெகாதி உ@ கால� அ?கி நமேனா� �த� ெகா� ேநா/க# ஆனபல2% 

$ேதவா.2.2391.3 

 அதி�ண% ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல அைவ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ந4ல அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2391.4 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அணி க�ட� எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) மடவா# தேனா�% 

விைட ஏ@% ந?க# பரம� $ேதவா.2.2392.1 



 +8� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) '�ேம4 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த 

அதனா4 $ேதவா.2.2392.2 

 ெவ8சின அ2ணேரா�% உ.% இ�N% மி�D% மிைக ஆன "த% அைவN% 

$ேதவா.2.2392.3 

 அ8சி�% ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல அைவ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ந4ல அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2392.4 

 வா#வA அத# அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) வA 

ேகாவண,த� மடவா# தேனா�% உட� ஆ/ $ேதவா.2.2393.1 

 நா#மல� வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) நதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த அதனா4 

$ேதவா.2.2393.2 

 ேகா# அA உ:ைவேயா� ெகாைல யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) ெகா� நாகேமா� கர� $ேதவா.2.2393.3 

 ஆ# அA ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல அைவ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ந4ல அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2393.4 

 ெச!1 இள'ைல ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ.பாக% 

ஆக விைட ஏ@ ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) அைட2 ஆ� $ேதவா.2.2394.1 

 ஒ!1 இளமதிN% அ!1% '�ேம4 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த 

அதனா4 $ேதவா.2.2394.2 

 ெவ!ெபா� �ளி.% வாத% மிைக ஆன பி,+% விைன ஆன 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நலியா $ேதவா.2.2394.3 

 அ!ப� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல அைவ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல 

அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2394.4 



 ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) பட விழி ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�@ விைடேம4 இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மடவா# 

தேனா�% உட� ஆ/ $ேதவா.2.2395.1 

 வா#மதி வ�னி ெகா�ைறமல� ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த அதனா4 

$ேதவா.2.2395.2 

 ஏ>கட4 �> இல?ைக அைரய� தேனா�% இட� ஆன 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நலியா $ேதவா.2.2395.3 

 ஆ> கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல அைவ 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ந4ல அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2395.4 

 பல பல ேவட% ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பர� 

நாAபாக� ப�_ெப.(ப�_ெப.) ஏ@% எ?க# பரம� $ேதவா.2.2396.1 

 சல மகேளா� எ.6� '�ேம4 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த 

அதனா4 $ேதவா.2.2396.2 

 மல� மிைசேயாD% மாG% மைறேயா� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) வ. 

கால%_ெப.(கால%_ெப.) ஆன பல2% $ேதவா.2.2396.3 

 அைலகட4 ேம. ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அைவ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ந4ல அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2396.4 

 ெகா,+ அல� �ழலிேயா� விசய3� ந4�_ஏவ.(ந4�_வி.) 

�ண%_ெப.(�ண%_ெப.) ஆய ேவட விகி�த� $ேதவா.2.2397.1 

 ம,த'% மதிN% நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) '�ேம4 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உளேம 1�*த 

அதனா4 $ேதவா.2.2397.2 

 1,தெரா� அமைண வாதி4 அழிவி6�% அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) தி.நி. 

ெச%ைம திடேம $ேதவா.2.2397.3 



 அ,த� ந4லந4ல அைவ ந4லந4ல அ�யா� அவ�6� மிகேவ $ேதவா.2.2397.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ெகா# ஆைல விைள 

ெச*ெந4 +�னி_வி.எ�.(+�D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வள� ெச%ெபா� 

எ?�% நிகழ $ேதவா.2.2398.1 

 நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ஆதி ஆய பிரமா1ர,+ மைறஞான 

ஞான'னிவ� $ேதவா.2.2398.2 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) உ@ ேகாT% நாT% அ�யாைர 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நலியாத 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) உைர ெச/ $ேதவா.2.2398.3 

 ஆன ெசா4 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஓ+% அ�யா�க# வானி4 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ#வ� ஆைண நமேத $ேதவா.2.2398.4 

 உைரயினி4 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) உண� ேநா/க# உ(%)ம 

ெசய4_ெதா.ெப.(ெச/_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) த<?� �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) 

உலகி4 $ேதவா.2.2399.1 

 வைரயி� நிலாைம ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அைவ 

த<.%_ெப.எ�.(த<�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி,த%_ெப.(நி,த%_ெப.) 

நிைனமி� $ேதவா.2.2399.2 

 வைர சிைல ஆக அ�@ மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,+ 

வள� க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) ந?ைக ெவ.வ $ேதவா.2.2399.3 

 திைர ஒலி ந8ச% உ�ட சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமய ெச4வ, தி. நாைரR� 

ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2399.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அைடகி�ற �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) 'த4 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 



உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) பிணி ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) 

ஒ.?�% உய.% $ேதவா.2.2400.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அைடகி�ற ெவ#ைளமதி �� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

விதி ஆன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) விகி�த� $ேதவா.2.2400.2 

 கா� இைட ஆ� "த!பைடயா� இய?� விைடயா� இல?� '�ேம4 

$ேதவா.2.2400.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அைட வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா� சைட 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ந�E தி. நாைரR� ைகெதாழேவ 

$ேதவா.2.2400.4 

 ஊ� இைட நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா:% உயி� 

ெச3ற கால� +ய� உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) த<?� விரவி 

$ேதவா.2.2401.1 

 பா� இைட ெம#ள வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பழி 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) வா�,ைத ஒழி2 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

அகG% $ேதவா.2.2401.2 

 ேபா� இைட அ�@ L�@_ெப.(L�@_ெப.) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஞா�@ 1க> வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உேளா�க# 1ண.%_ெப.எ�.(1ண�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2401.3 

 ேத� இைட நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப.மா� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. நாைரR� ைகெதாழேவ 

$ேதவா.2.2401.4 

 த< உற2_ெப.(உற2_ெப.) ஆய ஆ6ைக அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ப3றி 

வா:% விைன ெச3ற உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) உலகி� 

$ேதவா.2.2402.1 



 தா/_ெப.(தா/_ெப.) உ@ த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஆய 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) நாம% நிைல ஆக 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம.2% $ேதவா.2.2402.2 

 ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) உற2_ெப.(உற2_ெப.) ஆய கானி4 நட% ஆ� ேகால 

விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட க�ட� '�ேம4 $ேதவா.2.2402.3 

 ேத/ பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமய ெச4வ, தி. நாைரR� ைகெதாழேவ 

$ேதவா.2.2402.4 

 வைச அபராத% ஆய உவேராத% ந<?�% தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ஆய 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) வ.% வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேதவா.2.2403.1 

 மிைசயவ� ஆதி ஆய தி.மா�1 இல?� விAQல� வி�E% நிலD% 

$ேதவா.2.2403.2 

 இைசயவ� ஆசி ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இைமேயா�க# ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அைமயாத_எதி�.ம.ெப.எ�.(அைம_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) காதெலா� 

ேச� $ேதவா.2.2403.3 

 திைசயவ� ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமய 

ெச4வ, தி. நாைரR� ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2403.4 

 உைற வள� ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நிலாய உயி� 

நி3�%_ெப.எ�.(நி4_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) ஆ6�% 

உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) உலகி4 $ேதவா.2.2404.1 

 �ைற2 உள ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ைற த<�6�% ெந8சி4 

நிைற2 ஆ3@% ேநச% வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2404.2 



 மைற வள� நாவ� மாவி� உA ேபா�,த ெம/ய� அர2 ஆ�,த 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) கழேல $ேதவா.2.2404.3 

 திைற_ெப.(திைற_ெப.) வள� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெதா��� அ.# ேபண 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. நாைரR� ைகெதாழேவ 

$ேதவா.2.2404.4 

 தன%_ெப.(தன%_ெப.) வ.% ந�ைம 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த�தி6� 

உழ*+_வி.எ�.(உழ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ. தி6� உழ�ற உடலி� 

$ேதவா.2.2405.1 

 இன%_ெப.(இன%_ெப.) வள� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விைனய?க# ெச3@ 

நிைன2 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) சி*ைத ெப.�% $ேதவா.2.2405.2 

 'ன% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கால%_ெப.(கால%_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) 

1ர% ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம?க� சர% '� 

ெததி*த_ெப.எ�.(ெதA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) 

$ேதவா.2.2405.3 

 சின%_ெப.(சின%_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா4 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமய 

ெச4வ, தி. நாைரR� ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2405.4 

 உ. வைரகி�ற நாளி4 உயி� 

ெகா#T%_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) F3ற% 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அ8�% 

ஆத4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) உற ந<� $ேதவா.2.2406.1 

 ம.மல� �வி எ�@% வழிபா� ெச/%மி� அழிபா� இலாத கடலி� 

$ேதவா.2.2406.2 

 அ. வைர �> இல?ைக அைரய� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) வ <ர%_ெப.(வ <ர%_ெப.) 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தட6ைக '�க# $ேதவா.2.2406.3 



 தி.விர4 ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமய ெச4வ, தி. நாைரR� ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2406.4 

 ேவ@ உய� வா>2 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) விைன +6க% 

மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) பைக த<�6�% ேமய உடலி4 $ேதவா.2.2407.1 

 ேதறிய சி*ைத வா/ைம_ெப.(வா/ைம_ெப.) ெதளிவி6க 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கரைவ6 கர*+ 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2407.2 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) உய� "வி� ேமய ெப.மாD% ம3ைற, தி.மாG% ேநட 

எA ஆ/� $ேதவா.2.2407.3 

 சீறிய ெச%ைம ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமய ெச4வ, தி. நாைரR� ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2407.4 

 மிைட ப� +�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) உள+ ஆ6�% 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ெவளி ஆ6�% '�னி உண.% $ேதவா.2.2408.1 

 பைட ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ைகயி4 ஏ*தி! பலி 

ெகா#T%_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ஒலி பா� ஆ� ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) 

$ேதவா.2.2408.2 

 உைடயிைன வி7� உேளா.% உட4_ெப.(உட4_ெப.) ேபா�,+ உேளா.% உைர 

மாN% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2408.3 

 ெச� பட ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமய ெச4வ, தி. நாைரR� ைகெதாழேவ $ேதவா.2.2408.4 

 எA ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ஆய உ.வாைன 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப.மாைன உ#கி 

நிைனயா�_வி.'.(நிைன_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2409.1 



 திA1ர% அ�@ ெச3ற சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமய ெச4வ, தி. நாைரR� 

ைகெதா:வா� $ேதவா.2.2409.2 

 ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காழி மைற ஞானச%ப*த� உைர மாைலப,+% ெமாழிவா� $ேதவா.2.2409.3 

 தி. வள� ெச%ைம ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ.# ேப@ 

மி6க+ உள+ எ�ப� ெச%ைமயினேர $ேதவா.2.2409.4 

 ேநAய� ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ4ல� 

ஒ.பாG% ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அAயா� '� ஆய ஒளியா� $ேதவா.2.2410.1 

 ந<� இய4 காG% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைற வாD% 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ@ த<N% ஆய நிமல� 

$ேதவா.2.2410.2 

 ஊ� இய4 பி�ைச! ேபணி உலக?க# 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4க உ�� ப�� �டைல 

$ேதவா.2.2410.3 

 நாA ஓ� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக நட% 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல நைறRA4 ந%ப� அவேன 

$ேதவா.2.2410.4 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) அ�ன சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) மட 

ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ைக எதி� நாணி "ண வைரயி4 

$ேதவா.2.2411.1 

 க�% அயி4 அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) ேகா,+ எயி4 ெச3@ உக*+ அமர�6� 

அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $ேதவா.2.2411.2 

 மடமயி4 ஊ�தி தாத என நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெதா�ட� மன%_ெப.(மன%_ெப.) 



நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) 

ம.2% $ேதவா.2.2411.3 

 நட% மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆல ந<� �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) F2 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நைறRA4 ந%ப� அவேன $ேதவா.2.2411.4 

 �டக '�ைக ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக அ.# காரண?க# வ.வா� 

$ேதவா.2.2412.1 

 ஈ� அக%_ெப.(அக%_ெப.) ஆன 

ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ� பி�ைச 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப� பி�ச� எ�@ பரவ 

$ேதவா.2.2412.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அக%_ெப.(அக%_ெப.) ஆ/ ஓ� கா+% 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா+ இல?� �ைழ தாழ ேவழ_ெப.அ.(ேவழ%_ெப.) 

உAய� $ேதவா.2.2412.3 

 நாடக%_ெப.(நாடக%_ெப.) ஆக ஆ� மடவா�க# பா�% நைறRA4 ந%ப� 

அவேன $ேதவா.2.2412.4 

 சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மா+ ஒ�பாக� விதி ஆய ேசாதி 

கதி ஆக நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட2ள 

$ேதவா.2.2413.1 

 ஆ/ அக%_ெப.(அக%_ெப.) எ�D# 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ.# அ.# ஆய 

ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஆய க�ட� அவனி, 

$ேதவா.2.2413.2 

 தா/_ெப.(தா/_ெப.) என நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*த தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) வி.%1 மைலயி� க� 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதா:வா� $ேதவா.2.2413.3 



 நாயக� எ�@ இைற8சி மைறேயா�க# 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நைறRA4 ந%ப� 

அவேன $ேதவா.2.2413.4 

 ெநதி ப� ெம/ எ% ஐய� நிைற ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�3றி_வி.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிக> அமபல,தி� ந�ேவ 

$ேதவா.2.2414.1 

 அதி�பட ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல அமர�6� ஒ.,த� 

எம� �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) ஆய இைறவ� $ேதவா.2.2414.2 

 மதி ப� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ம�D சைட தாழ 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விைட ஏறி இ4 பலி ெகா#வா� 

$ேதவா.2.2414.3 

 நதி பட உ*தி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நைறRA4 ந%ப� 

அவேன $ேதவா.2.2414.4 

 கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) ஒ� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ம�D% ம+ வ�னி 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மல� +�@ ெச8சைடயினா� $ேதவா.2.2415.1 

 பணிைகயி� '� இல?க வ. ேவட% ம�D பல 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரம� $ேதவா.2.2415.2 

 அEகிய ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஓைச அக4 அ?க% ஆறி� 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆன ஆதி அ.ளா� $ேதவா.2.2415.3 

 நEகிய ெதா�ட� F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மல� �வி 

ஏ,+% நைறRA4 ந%ப� அவேன $ேதவா.2.2415.4 



 ஒளி� த.கி�ற ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உ. எ?�% அ?க% அைவ 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அரவ% $ேதவா.2.2416.1 

 மிளி�த. ைக இல?க அன4 ஏ*தி ஆ�% விகி�த� விட%_ெப.(விட%_ெப.) 

ெகா# மிடற� $ேதவா.2.2416.2 

 +ளி த. ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆைல ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ேமவ 

ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ�றி அ.T% $ேதவா.2.2416.3 

 நளி�மதி ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) மடவா�க# ஆ.% நைறRA4 ந%ப� அவேன 

$ேதவா.2.2416.4 

 அட4 எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏ@ உக*த அதி.% கழ4க# எதி.% 

சில%ெபா�_ெப.(சில%1_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2417.1 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) இைட ந8ச% உ�� கனி2 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) க�ட� 

'னி2_ெப.('னி2_ெப.) உ3@ இல?ைக அைரய� $ேதவா.2.2417.2 

 உடெலா�_ெப.(உட4_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அைன,+% 

'�ப,+ இ@,+% இைச ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இர?கி_வி.எ�.(இர?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) $ேதவா.2.2417.3 

 நடைலக# த<�,+ ந4கி_வி.எ�.(ந4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நைம ஆள 

வ4ல நைறRA4 ந%ப� அவேன $ேதவா.2.2417.4 

 �லமல� ேமவினாD% மி� மாயனாG% எதி� 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேந� நிைன23 $ேதவா.2.2418.1 



 றில பல எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒணாைம எA ஆ/ 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபAயா� இல?� 

சைடய� $ேதவா.2.2418.2 

 சில பல ெதா�ட� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெப.ைம(6) க# ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ. ைம, திக>*த 

ெபாழிலி� $ேதவா.2.2418.3 

 நல மல� சி*த வாச மண%_ெப.(மண%_ெப.) நா@ வ <தி நைறRA4 ந%ப� அவேன 

$ேதவா.2.2418.4 

 +வ� உ@கி�ற ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உட4_ெப.(உட4_ெப.) ேபா�,+ உழ�ற 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) தா'% அ4ல சமE% $ேதவா.2.2419.1 

 கவ� உ@ சி*ைதயாள� உைர ந<,+ உக*த ெப.மா� பிற?� சைடய� 

$ேதவா.2.2419.2 

 தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) மலி ப,த� சி,த� மைறயாள� ேபண 'ைற 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) பா� ம.2% $ேதவா.2.2419.3 

 நவமணி +�@ ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஒளி ெபா� ெச/ மாட நைறRA4 

ந%ப� அவேன $ேதவா.2.2419.4 

 கான4_ெப.(கான4_ெப.) உலாவி ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) எதி� ம4� காழி மி� 

ப*த� '*தி உண $ேதவா.2.2420.1 

 ஞான% உலா2 சி*ைத அ� ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*த நைறRA4 ந%ப� அவைன $ேதவா.2.2420.2 

 ஈன% இலாத வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) இைசயா4 

உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப,+% நிைனவா� $ேதவா.2.2420.3 

 வான%_ெப.(வான%_ெப.) நிலாவ வ4ல� நில%_ெப.(நில%_ெப.) எ?�% 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வழிபா� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மிகேவ $ேதவா.2.2420.4 



 +ளி ம�� உ�� நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ட� நட% ம�D +�D 

�டேரா� $ேதவா.2.2421.1 

 ஒளி ம�� உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

கட*த_ெப.எ�.(கட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உைமப?க� எ?க# அர� ஊ� 

$ேதவா.2.2421.2 

 களி ம�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) கழனி6 

கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கமல?க# 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம+வி� $ேதவா.2.2421.3 

 ெதளி ம�� உ�� சிைறவ�� பா� தி. '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) 

வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) இ+ேவ $ேதவா.2.2421.4 

 ப.வ,தி4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ப�ப� 

அயைன! பைட,த பரம� $ேதவா.2.2422.1 

 அரவ,ெதா� அ?க% அைவ க7� எ?�% அரவி6க 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர� ஊ� $ேதவா.2.2422.2 

 உ.வ,தி� மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ஒளி�ச?ெகா� இ!பி அைவ 

ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) ேமாத_�ைற.எ�.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ.வி 

$ேதவா.2.2422.3 

 ெத.வ,தி4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச: ',+ 

அைல6 ெகா# தி. '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) 

இ+ேவ $ேதவா.2.2422.4 

 வாராத நாட�_�றி.வி.'.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) வ.வா� த% வி4லி� உ. 

ெம4கி நாT% உ.கி4 $ேதவா.2.2423.1 

 ஆராத இ�ப� அகலாத அ�ப� அ.# ேமவி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர� ஊ� $ேதவா.2.2423.2 



 ேபராத ேசாதி பிAயாத மா�பி� அல� ேம2 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பிAயா# 

$ேதவா.2.2423.3 

 த<ராத_எதி�.ம.ெப.எ�.(த<�_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெநதி ேநர ந<� தி. '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) 

வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) இ+ேவ $ேதவா.2.2423.4 

 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஒ�ெறா� ஒ�@% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) நா�ெகா� 

ஐ*+% இ. L�ெறா� ஏ:% உட� ஆ/ $ேதவா.2.2424.1 

 அ�@ இ�ெறா� எ�@% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஆனவ�6�% 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர� ஊ� $ேதவா.2.2424.2 

 ��@ ஒ�ெறா� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) �ைல ஒ�ெறா� 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஒ�ெறா� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

�:மி� $ேதவா.2.2424.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�ெறா� 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ெசறிவா4 

நிைற*த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. '4ைலவாயி4 

இ+ேவ $ேதவா.2.2424.4 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) அ�ன மி�னி� இைடயா# ஒ� Fற� விைட நாT% 

ஏ@ �ழக� $ேதவா.2.2425.1 

 ந%ப� எ% அ�ப� மைற நாவ� வானி� மதி ஏ@ ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

அர� ஊ� $ேதவா.2.2425.2 

 அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) அ�ன ஒ�கணவ� ஆ� அர?கி� அணி ேகா1ர?க# 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� $ேதவா.2.2425.3 

 ெச%ெபா�ன ெசIவி த. மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந<� தி. 

'4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) இ+ேவ $ேதவா.2.2425.4 



 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஏ@ ேவலி� உ. ஏ@ க�ணி ஒளி ஏ@ 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) $ேதவா.2.2426.1 

 ஆ� ஏ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஏ@% 

ந<ற� அர2 ஏ@ "E% அர� ஊ� $ேதவா.2.2426.2 

 மா� ஏ@ ெகா4ைல மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஏறி 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) ஏ@ 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ம.வி $ேதவா.2.2426.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஏ@ மாவி� வள%_ெப.(வள%_ெப.) ஏறி ஆ� தி. 

'4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) இ+ேவ $ேதவா.2.2426.4 

 ெந8�_ெப.(ெந8�_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<� 

நிைனவாைர L� விைன ேதய_�ைற.எ�.(ேத/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிமல� $ேதவா.2.2427.1 

 அ8� ஆ� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அர2 ஆ� ைகய� அன4 ஆ�% 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அர� ஊ� $ேதவா.2.2427.2 

 ம8� ஆ.% மாடமைன ேதா@% ஐய% உள+ எ�@ ைவகி வAD% 

$ேதவா.2.2427.3 

 ெச8சாலி ெந4லி� வள� ேசா@ அளி6 ெகா# தி. '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) 

வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) இ+ேவ $ேதவா.2.2427.4 

 வைர வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வலி வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

அர6க� '�ப,+% இ3@ ெநAய $ேதவா.2.2428.1 

 உைரவ*த ெபா�னி� உ.வ*த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உைமப?க� எ?க# 

அர� ஊ� $ேதவா.2.2428.2 



 வைர வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச*ெதா� 

அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) உ*தி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மிளி�கி�ற ெபா�னி வடபா4 $ேதவா.2.2428.3 

 திைர வ*+-வ*+_அ.ெதா.(வ*+-வ*+_அ.ெதா.) ெசறி ேதற4 ஆ� தி. 

'4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) இ+ேவ $ேதவா.2.2428.4 

 ேம4 ஓ� ந<� விைளயாட4 ேம2 விAQல� ேவத'த4வ� $ேதவா.2.2429.1 

 பா4 ஆ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கAயாD% '�னியவ� ேதட 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பர� ஊ� $ேதவா.2.2429.2 

 கா4 ஆ� ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) மல� +�றி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கதி� ஏ@ ெச*ெந4 வயலி4 

$ேதவா.2.2429.3 

 ேசேலா� வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) �திெகா#ள ம4� தி. 

'4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) இ+ேவ $ேதவா.2.2429.4 

 பைன_ெப.(பைன_ெப.) ம4� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ைக மதமா 

உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரம� 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) ந%ப� அ�ேய $ேதவா.2.2430.1 

 நிைன2 அ�ன சி*ைத அைடயாத ேதர� அம� மாய 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர� ஊ� $ேதவா.2.2430.2 

 வன%_ெப.(வந%_ெப.) ம4� ைகைத வ�ள?க# எ?�% '�ள?க# எ?�% 

ெநAய $ேதவா.2.2430.3 

 சிைன ம4� 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) திக> வாச% நா@ தி. 

'4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) வாயி4_ெப.(வாயி4_ெப.) இ+ேவ $ேதவா.2.2430.4 

 அணி ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அவ#_பதி.ெப.(அ_�7.+அ#_பட�.ெப�.ஒ..) ந�@% 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 



ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) 

ம.வா� $ேதவா.2.2431.1 

 திணி ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) L�@1ர% 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி4லி தி. '4ைலவாயி4 

இத�ேம4 $ேதவா.2.2431.2 

 தணி ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி*ைதயவ� காழி 

ஞான% மி� ப*த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) தமி>களி� $ேதவா.2.2431.3 

 அணி ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% இைச 

பா� ப,த� அக4வான% ஆ#வ� மிகேவ $ேதவா.2.2431.4 

 அைறN% "%1னேலா�% ஆ� அரவ� சைடத� ேம4 $ேதவா.2.2432.1 

 பிைறN% ��வ� மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) அம�*தா� 

$ேதவா.2.2432.2 

 மைறயி� ஒ4ெலாலி ஓவா ம*திர ேவ#வி அறாத $ேதவா.2.2432.3 

 �ைற2 இ4 அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) வா:% ெகா�ைச வய% அம�*தாேர 

$ேதவா.2.2432.4 

 ��ண,த� ேதாெலா� Q4 ேச� மா�பின� +�னிய "த6 $ேதவா.2.2433.1 

 க(�)ண,த� ெவ?கன4 ஏ*தி6 க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�வ� ேக� இ4 

$ேதவா.2.2433.2 

 எ�ண,த� ேக#வி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேவ#வி அறாதவ� மா4 எA ஓ%1% 

$ேதவா.2.2433.3 

 வ�ண,த அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) வா:% ெகா�ைசவய% அம�*தாேர 

$ேதவா.2.2433.4 



 பாைல அ�ன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ "�வ� ப4சைட தாழ 

$ேதவா.2.2434.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆ�வ� கீத மா மைற பா�த4 மகி>வ� $ேதவா.2.2434.2 

 ேவைல மா4கட4 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர 

கைர மிைச விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2434.3 

 ேகால மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி*+% ெகா�ைச வய% அம�*தாேர 

$ேதவா.2.2434.4 

 க� ெகா# Fவிள% ம,த% கம> சைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) '�6� 

அணிவ� $ேதவா.2.2435.1 

 ெபா�க# "சிய மா�பி� 1ைனவ� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ�ப?க� $ேதவா.2.2435.2 

 க� ெகா# ந<� ஒலி ச?கி� ஒலிெயா� கைல ஒலி +ைத*+ $ேதவா.2.2435.3 

 ெகா�க# ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாட6 

ெகா�ைசவய% அம�*தாேர $ேதவா.2.2435.4 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) மா மதி உைடயா� 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) பாAட% 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2436.1 

 வாட4 ெவ�தைல ஏ*தி ைவயக%_ெப.(ைவயக%_ெப.) இ� பலி6� உழ4வா� 

$ேதவா.2.2436.2 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) மா மடம8ைஞ அணி திக> 

ேபைடெயா� ஆ�6 $ேதவா.2.2436.3 

 F� த�ெபாழி4 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா�ைசவய% அம�*தாேர $ேதவா.2.2436.4 

 ம�� க?ைகN% அர2% ம4கிய வள� சைட த�ேம4 $ேதவா.2.2437.1 



 +�ட ெவ�பிைற அணிவ� ெதா4வைர வி4 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக $ேதவா.2.2437.2 

 வி�ட தானவ� அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) ெவI அழ4 எA ெகாள விைடேம4 

$ேதவா.2.2437.3 

 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகால% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயா� ெகா�ைசவய% அம�*தாேர 

$ேதவா.2.2437.4 

 அ�@ அ(I) ஆ4 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அற உைர நா4வ�6� 

அ.ள $ேதவா.2.2438.1 

 ெபா�றினா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ7�4 உ�ப+ ெபா.கட4 இல?ைக 

$ேதவா.2.2438.2 

 ெவ�றி ேவ*தைன ஒ4க ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விரலின� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா/ $ேதவா.2.2438.3 

 ��ற%_ெப.(��ற%_ெப.) அ�ன ெபா� மாட6 ெகா�ைச வய% அம�*தாேர 

$ேதவா.2.2438.4 

 சீ� ெகா# மா மலராD% ெச?க�மா4 எ�@ 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2439.1 

 ஏ� ெகா# ெவI அழ4 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ?�% 

உற நிமி�*தா.% $ேதவா.2.2439.2 

 பா� ெகா# வி�_ெப.(வி�_ெப.) அழ4 கா4 ந<� ப�பின� பா4ெமாழிேயா�% 

$ேதவா.2.2439.3 

 F� ெகா# ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) வல� ஏ*தி ெகா�ைசவய% அம�*தாேர 

$ேதவா.2.2439.4 



 ��ட� வ� +வ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேபா�,த+ ஒ� ெகா#ைகயினா�க# 

$ேதவா.2.2440.1 

 மி�ட� ேபசிய_ெப.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப�� ெம/ அல ைம 

அணி க�ட� $ேதவா.2.2440.2 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப��_ெப.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) விைன த<�6�% ப�பின� 

ஒ�ெகா�ேயா�% $ேதவா.2.2440.3 

 ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) ேச� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட6 ெகா�ைச வய% 

அம�*தாேர $ேதவா.2.2440.4 

 ெகா*+ அணி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா�ைசவய நக� ேமய 

$ேதவா.2.2441.1 

 அ*தண� அ� ஏ,+% அ.மைற ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2441.2 

 ச*த% ஆ�*+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆய த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ4ேலா� ேபா/ 

$ேதவா.2.2441.3 

 '*தி வானவேரா�% 1க வல� 'ைன 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைனேய $ேதவா.2.2441.4 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ஈச� எ%ெப.மா� ஏ@ அம� கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

எ�@ ஏ,தி� $ேதவா.2.2442.1 

 சி*ைத ெச/பவ�6� அ4லா4 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகF�வ+ அ�றா4 

$ேதவா.2.2442.2 

 க*த மா மல� உ*தி க�% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) நிவா ம4� கைரேம4 

$ேதவா.2.2442.3 

 அ% த�ேசாைல ெந4வாயி4 அர,+ைற அ�க# த% அ. $ேதவா.2.2442.4 



 ஈர வா� சைட த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேம4 இள%பிைற 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%ெப.மா� 

$ேதவா.2.2443.1 

 சீ.% ெச4வ'%_ெப.(ெச4வ%_ெப.+உ%_சாA.) ஏ,தா� சிதட�க# ெதாழ� 

ெச4வ+ அ�றா4 $ேதவா.2.2443.2 

 வாA மா மல� உ*தி வ.1ன4 நிவா ம4� கைரேம4 $ேதவா.2.2443.3 

 ஆ.% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெந4வாயி4 அர,+ைற அ�க# த%(%) அ. 

$ேதவா.2.2443.4 

 பிணி கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�சைடேம4 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) என! ேபணி! $ேதவா.2.2444.1 

 பணி கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச/யாத_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச/_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவிக# 

ெதாழ� ெச4வ+ அ�றா4 $ேதவா.2.2444.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா� 

உ*தி வ.1ன4 நிவா ம4� கைரேம4 $ேதவா.2.2444.3 

 அணி கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந4வாயி4 அர,+ைற 

அ�க# த%(%) அ. $ேதவா.2.2444.4 

 +�ன ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உ�,+ �ய 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றின� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2445.1 

 உ�னி ைநபவ�6� அ4லா4 ஒ�@% ைகF�வ+ அ�றா4 $ேதவா.2.2445.2 

 ெபா�D% மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ*தி ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) நிவா 

ம4� கைரேம4 $ேதவா.2.2445.3 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ஆ.% ெந4வாயி4 அர,+ைற அ�க# த%(%) அ. 

$ேதவா.2.2445.4 



 ெவ.� உA8� ெவ?கா7�4 ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விமல� எ�@ உ#கி $ேதவா.2.2446.1 

 உ.கி ைநபவ�6� அ4லா4 ஒ�@% ைகF�வ+ அ�றா4 $ேதவா.2.2446.2 

 '.�_ெப.('.�_ெப.) உA8� "8ேசாைல ெமா/%மல� �ம*+ 

இழி_வி.(இழி_வி.) நிவா வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2446.3 

 அ.� உA8� ெந4வாயி4 அர,+ைற அ�க# த% அ. $ேதவா.2.2446.4 

 உர2 ந<� சைட6 கர*த ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) எ�@ உ# 

�ளி�*+_வி.எ�.(�ளி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தி! $ேதவா.2.2447.1 

 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைநபவ�6� அ4லா4 

பA*+_வி.எ�.(பA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகF�வ+ அ�றா4 

$ேதவா.2.2447.2 

 �ரவ மா மல� உ*தி �ளி�1ன4 நிவா ம4� கைரேம4 $ேதவா.2.2447.3 

 அரவ% ஆ.% ெந4வாயி4 அர,+ைற அ�க# த% அ. $ேதவா.2.2447.4 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிட3@ ந<@ அணி 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) என! 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2448.1 

 சீல மா*த�க7� அ4லா4 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ைகF�வ+ அ�றா4 $ேதவா.2.2448.2 

 ேகால மா மல� உ*தி �ளி� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) நிவா ம4� கைரேம4 

$ேதவா.2.2448.3 

 ஆG% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெந4வாயி4 அர,+ைற அ�க# த%(%) அ. 

$ேதவா.2.2448.4 



 ெச:* த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மா4 வைர 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச. வலி இராவண� அலற 

$ேதவா.2.2449.1 

 அ:*த ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விரலா� 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�பா�6� அ4ல+ 

அ.ளா� $ேதவா.2.2449.2 

 ெகா:?_ெப.அ.(ெகா:%_ெப.அ.) கனி �ம*+ உ*தி �ளி�1ன4 நிவா ம4� 

கைரேம4 $ேதவா.2.2449.3 

 அ:*+% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெந4வாயி4 அர,+ைற அ�க# த%(%) 

அ. $ேதவா.2.2449.4 

 Cண?� Q4 அய� மாG% இ.வ.% 

ேநா6க_�ைற.எ�.(ேநா6�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) (அ)Aயாைன $ேதவா.2.2450.1 

 வண?கி_வி.எ�.(வண?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைநபவ�6� அ4லா4 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகF�வ+ அ�றா4 

$ேதவா.2.2450.2 

 மண%_ெப.(மண%_ெப.) கம>*+_வி.எ�.(கம>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெபா� உ*தி வ.1ன4 நிவா ம4� கைர ேம4 $ேதவா.2.2450.3 

 அண?�% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெந4வாயி4 அர,+ைற அ�க# த%(%) 

அ. $ேதவா.2.2450.4 

 சா6கிய! ப�வா.% சம� ப�வா�கT% ம3@% $ேதவா.2.2451.1 

 பா6கிய! படகி4லா! பாவிக# ெதாழ� ெச4வ+ அ�றா4 $ேதவா.2.2451.2 

 "6 கம>*+_வி.எ�.(கம>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா� உ*தி ெபா. 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) நிவா ம4� கைரேம4 $ேதவா.2.2451.3 

 ஆ6�% ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெந4வாயி4 அர,+ைற அ�க# த%(%) அ. 

$ேதவா.2.2451.4 



 கைரயி� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காழிN# ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.2.2452.1 

 'ைறைமயா4 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ெமாழிN% மா*த�_ெப.(மா*த�_ெப.) த% விைன ேபா/! 

$ேதவா.2.2452.3 

 பைறN% ஐNற2 இ4ைல பா7� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப,+% 

வ4லா�6ேக $ேதவா.2.2452.4 

 ெபா?� ெவ�மண4 கான4_ெப.(கான4_ெப.) ெபா.கட4 திைர தவ> 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) $ேதவா.2.2453.1 

 க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) ஆ� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ேபா:% கலி மைற6கா� 

அம�*தா� தா% $ேதவா.2.2453.2 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ��னேரD% திA1ர% எA,தனேரD% $ேதவா.2.2453.3 

 எ?�% எ?க# பிரானா� 1க> அல+ இக> பழி இலேர $ேதவா.2.2453.4 

 F� இள%பிைற ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெகா� வA, 

ேதா4 உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.2.2454.1 

 ஆனி4 அ%கிள� ஐ*+% ஆ�வ� "�ப+2% அரவ% $ேதவா.2.2454.2 

 கான4_ெப.(கான4_ெப.) அ% கழி ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) கைரெயா� கதி� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) த+%ப $ேதவா.2.2454.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) கம> ேசாைல, தி. மைற6கா� 

அம�*தாேர $ேதவா.2.2454.4 

 C�ணி+ ஆ/ ெவளி+ ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) Q4 

கிட*+_வி.எ�.(கிட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?� ெபா� 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.2.2455.1 



 ப�ணியா> என 'ரG% பணிெமாழி உைம ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக� 

$ேதவா.2.2455.2 

 த�ணி+ ஆய ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) அ.வி சல சல Cைர 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) த+%ப $ேதவா.2.2455.3 

 க�ணி தாD% ஒ� பிைறயா� கலி மைற6கா� அம�*தாேர $ேதவா.2.2455.4 

 ஏைழ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �.�_ெப.(�.�_ெப.) அயேல இள%ெபைட 

தன+ என6 க.தி, $ேதவா.2.2456.1 

 தாைழ ெவ�மட4 14�% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மைற6கா� அம�*தா�தா% 

$ேதவா.2.2456.2 

 மாைழ அ% கய4_ெப.(கய4_ெப.) ஒ�க� மைலமக# கணவன+ அ�யி� 

$ேதவா.2.2456.3 

 ந<ழேல சர� ஆக நிைனபவ� விைன நலி2 இலேர $ேதவா.2.2456.4 

 அரவ% வ <6கிய அைரN% அதி�கழ4 

த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�N% $ேதவா.2.2457.1 

 பரவ நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பவ% பைற தர அ.Tவ� 

பதிதா� $ேதவா.2.2457.2 

 மரவ%_ெப.(மரவ%_ெப.) ந<� உய� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மழைல 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) யா> ெசN% மைற6கா7� $ேதவா.2.2457.3 

 இர2% எ4லி அ% பகG% ஏ,+த4 �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) என4 ஆேம 

$ேதவா.2.2457.4 

 ப4 இ4 ஓ� ைக ஏ*தி! பா�N% ஆ�N% பலி ேத� $ேதவா.2.2458.1 

 அ4ல4 வா>6ைகயேரD% அழகிய+ அறிவ� எ% அ�க# $ேதவா.2.2458.2 



 14ல% ஏ@வ� "த% 1ைட ெசல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உழித�வ�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.2.2458.3 

 ம4� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைர ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) மா மைற6கா� 

அ+தாேன $ேதவா.2.2458.4 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) கயி@_ெப.(கயி@_ெப.) ஆக நளி� 

வைர அத3� ம,+ ஆக $ேதவா.2.2459.1 

 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ேதவெரா� அ�ர�_ெப.(அ�ர�_ெப.) ப� 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) அள@ எழ6 கைடய $ேதவா.2.2459.2 

 ேவக ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ?ேக 

ெவ.ெவா�% இA*+ எ?�% ஓட $ேதவா.2.2459.3 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) த�னி4 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமி�த% ஆ6�வி,தா� 

மைற6காேட $ேதவா.2.2459.4 

 த6க� ேவ#விைய, தக�,ேதா� தன+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெப.ைமைய 

ஓரா� $ேதவா.2.2460.1 

 மி6� ேம4 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைலைய 

எ�,தG% மைலமக# ந�?க $ேதவா.2.2460.2 

 ந6� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) தி. விரலா4 ஊ�றG% ந� ந�,+ அர6க� 

$ேதவா.2.2460.3 

 ப6க வாN% வி7� அலற! பA*தவ� பதி மைற6காேட $ேதவா.2.2460.4 

 வி�ட மா மலேராD% விள?� ஒளி அர2 அைணயாD% $ேதவா.2.2461.1 

 ப��% கா�1 அA+ ஆய பAசின� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) உைற பதிதா� $ேதவா.2.2461.2 

 க�ட4 அ% கழி ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) கைரெயா� கதி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

த+%ப $ேதவா.2.2461.3 



 வ�ட4_ெப.(வ�ட4_ெப.) அ% கம>ேசாைல மா மைற6கா� அ+தாேன 

$ேதவா.2.2461.4 

 ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�ைடN% பலீிN% அைவ ெவயி4_ெப.(ெவயி4_ெப.) கரவா $ேதவா.2.2462.1 

 கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) ம�ைட ைக ஏ*தி க4ெலன உழித.% க:6க# 

$ேதவா.2.2462.2 

 அAய ஆக உ�� ஓ+மவ� திற%_ெப.(திற%_ெப.) ஒழி*+ 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) அ�க# $ேதவா.2.2462.3 

 ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) சீ� மைற6காேட ேபEமி� மன%_ெப.(மன%_ெப.) 

உைடயேீர $ேதவா.2.2462.4 

 ைம உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா மைற6கா� அம�*தாைர6 

$ேதவா.2.2463.1 

 ைகயினா4 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:வா� 

காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2463.2 

 ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச*தமி> ப,+% சி*ைதN# 

ேச�6க_�ைற.எ�.(ேச�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� ேபா/ $ேதவா.2.2463.3 

 ெபா/ இ4 வானவேரா�% 1க வல� ெகாள வல� 1கேழ $ேதவா.2.2463.4 

 ப7ட% பா4நிற மதிய% பட� சைட� �ட� வி�_ஏவ.(வி�_வி.) பாணி 

$ேதவா.2.2464.1 

 ந7ட% ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஆ�% நாத� நவி�@ உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.2464.2 

 1#_ெப.(1#_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேபைடெயா� ஆ�% "% 1கJ� 

ெதா�ட� ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2464.3 



 வ7ட%_ெப.(வ7ட%_ெப.) �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ�,தமான <��ர,தாேர 

$ேதவா.2.2464.4 

 'ய4 வளாவிய தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) வா#'க,+ அAைவயி4 ெதAைவ 

$ேதவா.2.2465.1 

 இய4 வளாவிய+ உைடய இ� அ'+ எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) எ%ெப.மா� 

$ேதவா.2.2465.2 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) வளாவிய கழனி6 க.நிற6�வைளக# 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2465.3 

 வய4_ெப.(வய4_ெப.) வளாவிய 1கJ� வ�,தமான <��ர,தாேர $ேதவா.2.2465.4 

 ெதா�ட� த�கய% L>கி, +ைணயG% சா*த'% 1ைகN% $ேதவா.2.2466.1 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �றி!1_ெப.(�றி!1_ெப.) அறி 

'.க� ெச/ ேகால% $ேதவா.2.2466.2 

 க�� க�� க� �ளிர6 களி பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒளி ம4� க# ஆ� $ேதவா.2.2466.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப� ெசN% 1கJ� வ�,த மான <� �ர,தாேர 

$ேதவா.2.2466.4 

 ப�ண வ�ண,த� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

பாடெலா�_ெப.(பாட4_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அறாத $ேதவா.2.2467.1 

 வி�ண வ�ண,த� ஆய விA 1கJர� ஒ�பாக% $ேதவா.2.2467.2 

 ெப�ண வ�ண,த� ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப3றிெயா� ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) இைணபிைண*த $ேதவா.2.2467.3 



 வ�ண வ�ண,+ எ%ெப.மா� வ�,தமான <��ர,தாேர $ேதவா.2.2467.4 

 ஈச� ஏ@ அம� கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) இ� அ'+ எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) 

எ%ெப.மா� $ேதவா.2.2468.1 

 "�% மா� இ4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3ற� ெபாலி2 உைட! "% 

1கJA4 $ேதவா.2.2468.2 

 L� வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) '.க� 

'!ேபா+% ெச/ '�ேம4 $ேதவா.2.2468.3 

 வாசமாமல� உைடயா� வ�,தமான <��ர,தாேர $ேதவா.2.2468.4 

 தளி� இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

வளர_�ைற.எ�.(வள�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த�கய% இAய 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஏறி6 $ேதவா.2.2469.1 

 கிள� இள%(%) உைழ Cைழய கிழித. ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1கJA4 

$ேதவா.2.2469.2 

 உள� இள8_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) சிைன 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒளித. சைட'� 

அத� ேம4 $ேதவா.2.2469.3 

 வள� இள%பிைற உைடயா� வ�,தமான <��ர,தாேர $ேதவா.2.2469.4 

 ெத� ெசா4 வி8� அம� வட ெசா4 திைச ெமாழி எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

நர%1_ெப.(நர%1_ெப.) எ�,+, $ேதவா.2.2470.1 

 +8� ெந8�_ெப.(ெந8�_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ந<?க, 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1கJA4 $ேதவா.2.2470.2 

 அ8சன% பிதி�*தைனய அைலகட4 கைடய அ�@ 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2470.3 

 வ8ச ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அணி க�ட� வ�,தமான <��ர,தாேர $ேதவா.2.2470.4 



 சாம ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஓ� கீத% ஓதி அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) 

தச'க� பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2471.1 

 நாம ேதய% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயா� 

ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�க# எ�@ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2471.2 

 காம ேதவைன ேவவ6 கன4_ெப.(கன4_ெப.) எA ெகாTவிய க�ணா� 

$ேதவா.2.2471.3 

 வாம ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கJ� வ�,தமான <� 

�ர,தாேர $ேதவா.2.2471.4 

 சீ� அண?� உற நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச. உ@ 

திைச'கேனா� $ேதவா.2.2472.1 

 நாரண� க.,+ அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நைக 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட '� ந%ப� 

$ேதவா.2.2472.2 

 ஆ� அண?� உ@% உைமைய அ8�வி,+ அ.Tத4 ெபா.7டா4 

$ேதவா.2.2472.3 

 வாரண,+ உA ேபா�,தா� வ�,தமான <��ர,தாேர $ேதவா.2.2472.4 

 ைகயி4 உ�� உழ4வா.% கம> +வ� ஆைடயினா4 த% $ேதவா.2.2473.1 

 ெம/ைய! ேபா�,+ உழ4வா.% உைர!பன ெம/ என வி.%ேப4 

$ேதவா.2.2473.2 

 ெச/யி4 வாைளகேளா� ெச?கய4 �திெகாT% 1கJ� $ேதவா.2.2473.3 

 ைம ெகா# க�ட,+ எ%ெப.மா� வ�,தமான <��ர,தாேர $ேதவா.2.2473.4 

 ெபா?� த�1ன4 �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா+ 

அணி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1கJA4 $ேதவா.2.2474.1 



 ம?�4 மா மதி தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�,தமான <��ர,தாைர $ேதவா.2.2474.2 

 த?� சீ� திக> ஞானச%ப*த� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமி>ப,+% 

$ேதவா.2.2474.3 

 எ?�% ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�க# எ/+வ� 

இைமயவ� உலேக $ேதவா.2.2474.4 

 1ைர ெச/ வ4விைன த<�6�% 1�ணிய� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2475.1 

 கைர ெச/ மா4 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8ைச உ�டவ� க.தல� 1ர?க# 

$ேதவா.2.2475.2 

 இைர ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� அழJ7� 

உழ4பவ� இ�பலி6� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ேச� $ேதவா.2.2475.3 

 விைர ெச/ "%ெபாழி4 ெத?F� ெவ#ளி அ% ��@ அம�*தாேர 

$ேதவா.2.2475.4 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ� நிைனவா� ெச� ப� 

ெகா�விைன த<�6�% $ேதவா.2.2476.1 

 ெகா,தி� தா>சைட '�ேம4 ேகா# எயி3@_ெப.(எயி3@_ெப.) அரெவா� 

பிைறய� $ேதவா.2.2476.2 

 ப,த� தா% பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% பர%பர� 

ைப%1ன4 பதி,த $ேதவா.2.2476.3 

 வி,த� தா>ெபாழி4 ெத?F� ெவ#ளி அ% ��@ அம�*தாேர $ேதவா.2.2476.4 

 அைடN%_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ4விைன 

அகல_�ைற.எ�.(அக4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.#பவ� அன4 உைட 

ம:வாள $ேதவா.2.2477.1 

 பைடய� பா/ 1லி,ேதால� ைப%1ன6 ெகா�ைறய� பட� 1� $ேதவா.2.2477.2 



 சைடயி4 ெவ�பிைற ��, தா�_ெப.(தா�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி த. 

த@க� $ேதவா.2.2477.3 

 விைடய� வ <?�_ஏவ.(வ <?�_வி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெத?F� ெவ#ளி அ% 

��@ அம�*தாேர $ேதவா.2.2477.4 

 ப�� நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைனக# பைறய ஓ� ெநறி 

அ.# பய!பா� $ேதவா.2.2478.1 

 ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) வா�மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �ைர கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

விட%_ெப.(விட%_ெப.) அணி க�ட� $ேதவா.2.2478.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) மா மல� ஊதி ம+ உண இத>_ெப.(இத>_ெப.) மறி2 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2478.3 

 வி�ட வா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ெத?F� ெவ#ளி அ% ��@ 

அம�*தாேர $ேதவா.2.2478.4 

 �ழி,த வா� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) க?ைக 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ� காலைன6 காலா4 

$ேதவா.2.2479.1 

 ெதழி,+ வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ந�?க� ெச3றவ� சிைற அணி 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $ேதவா.2.2479.2 

 கழி,த ெவ�தைல ஏ*தி காமன+ உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெபா� ஆக 

$ேதவா.2.2479.3 

 விழி,தவ� தி., ெத?F� ெவ#ளி அ% ��@ அம�*தாேர $ேதவா.2.2479.4 

 ெதா4ைல வ4விைன த<�!பா� �டைல ெவ�ெபா� அணி �வ�ட� 

$ேதவா.2.2480.1 



 எ4லி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% இைறயவ� இைமயவ� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2480.2 

 சி4ைல மா4விைட ஏறி திA1ர% த< எழ� ெச3ற $ேதவா.2.2480.3 

 வி4லினா� தி., ெத?F� ெவ#ளி அ% ��@ அம�*தாேர $ேதவா.2.2480.4 

 ெநறி ெகா# சி*ைதய� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நிைனபவ� விைன ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றா� 

$ேதவா.2.2481.1 

 'றி ெகா# ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) '6க�ண� 'ைளமதி ந� ந�,+ இல?க 

$ேதவா.2.2481.2 

 ெபாறி ெகா# வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�ணிய� 

ெவ�ெபா�!"சி $ேதவா.2.2481.3 

 ெவறி ெகா# "%ெபாழி4 ெத?F� ெவ#ளி அ% ��@ அம�*தாேர 

$ேதவா.2.2481.4 

 எ� இலா விற4_ெப.(விற4_ெப.) அர6க� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> 

மா4வைர எ�6க_�ைற.எ�.(எ�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2482.1 

 க� எலா% ெபா�*+ அலற கா4விர4 

ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க.,த� $ேதவா.2.2482.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) உலா% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

தய?கிய சைட '�� ச+ர� $ேதவா.2.2482.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ெத?F� ெவ#ளி அ% 

��@ அம�*தாேர $ேதவா.2.2482.4 

 ேத�,தா� அய� மாG% தி.'� அ� இைண காணா� $ேதவா.2.2483.1 

 பாட,தா� பல "த!பைடயின� �டைலயி4 பலகா4 $ேதவா.2.2483.2 



 ஆட,தா� மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல� அ.��ன3� 

அ.# ெசய6 க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2483.3 

 ேவட,தா� தி., ெத?F� ெவ#ளி அ% ��@ அம�*தாேர $ேதவா.2.2483.4 

 சட% ெகா# சீவர!ேபா�ைவ� சா6கிய� சமண� ெசா4 தவிர $ேதவா.2.2484.1 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகா# வ4விைன த<�6�% ஏ,+மி� இ.ம.!1 ஒ.ைக6 

$ேதவா.2.2484.2 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) ெகா# மா4 களி3@_ெப.(களி3@_ெப.) உAய� 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) கைட*திட6 கன�@ 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2484.3 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) ெகா# க�ட,த� ெத?F� ெவ#ளி அ% ��@ 

அம�*தாேர $ேதவா.2.2484.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<3றின� ெத?F� ெவ#ளி 

அ% ��@ அம�*தாைர $ேதவா.2.2485.1 

 க*த% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காழிN# ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.2.2485.2 

 ச*த% ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

த�தமி> ப,+% வ4லா�ேம4 $ேதவா.2.2485.3 

 ப*த% ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) 

பா@த4 ேத@த4_ெதா.ெப.(ேத@_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) பயேன $ேதவா.2.2485.4 

 சாைக ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� சாம'% ஓ+வ+ உைடயா� 

$ேதவா.2.2486.1 

 ஈைகயா� கைட ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இர!ப+% 

பலபல உைடயா� $ேதவா.2.2486.2 



 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மா மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) +�யிைட பாக'% உைடயா� $ேதவா.2.2486.3 

 வாைக C� +ளி வ <�%_ெப.எ�.(வ <�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வா>ெகாளி1,�� உளாேர $ேதவா.2.2486.4 

 எ�ணி4 ஈர'% உைடயா� எ,தைனேயா இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

அற?க#_ெப.(அற?க#_ெப.) $ேதவா.2.2487.1 

 க�E% ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� ைகN% ஓ� 

ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� $ேதவா.2.2487.2 

 ெப�E% ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) 

ஓ� ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� $ேதவா.2.2487.3 

 வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� வா> 

ெகாளி1,�� உளாேர $ேதவா.2.2487.4 

 ெநா� ஒ� ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� C�ணிய� ஆ% 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ேநா6�%_ெப.(ேநா6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2488.1 

 வ�2% ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� வ�ண'% 

ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� $ேதவா.2.2488.2 

 '�N%_ெப.எ�.('�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� ெமா/�ழலாைளN% உைடயா� 

$ேதவா.2.2488.3 

 வ�2% ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� வா>ெகாளி1,�� உளாேர 

$ேதவா.2.2488.4 

 ப8சி C� +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) அ�ன ைப?கழ4 

ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) உைடயா� $ேதவா.2.2489.1 



 �8சி ேமகைல உைடயா� ெகா*+ அணி ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) வல� உைடயா� 

$ேதவா.2.2489.2 

 அ8�% ெவ�றவ�6� அணியா� ஆைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA 

உைடயா� $ேதவா.2.2489.3 

 வ8சி C�ணிைட உைடயா� வா>ெகாளி1,�� உளாேர $ேதவா.2.2489.4 

 பர2வாைரN% உைடயா� பழி,+ இக>வாைரN% உைடயா� $ேதவா.2.2490.1 

 விர2வாைரN% உைடயா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல! பலி ெகா#வ+ 

உைடயா� $ேதவா.2.2490.2 

 அரவ% "�ப+% உைடயா� ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) ேப� 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைடயா� $ேதவா.2.2490.3 

 வர2% ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) உைடயா� வா>ெகாளி1,�� உளாேர 

$ேதவா.2.2490.4 

 த��% தாள'% �ழG% த�Eைம6க.விN% 1றவி4 $ேதவா.2.2491.1 

 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "த'% உைடயா� 

ேகால'% பல பல உைடயா� $ேதவா.2.2491.2 

 க�� ேகாடG% அAயா� கா7சிN% அAய+ ஒ� கர*ைத_ெப.(கர*ைத_ெப.) 

$ேதவா.2.2491.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) வா> பதி உைடயா� வா>ெகாளி1,�� உளாேர 

$ேதவா.2.2491.4 

 மான வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

உைடயா� மைல*தவ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) பA� அழி,தா� $ேதவா.2.2492.1 

 தான வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

உைடயா� தவ,ெதா�_ெப.(தவ%_ெப.+அ,+_சாA.+ஒ�_க..ேவ.) 

நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2492.2 



 ஞான வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

உைடயா� ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) மகளி�_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2492.3 

 வான வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

உைடயா� வா>ெகாளி 1,�� உளாேர $ேதவா.2.2492.4 

 ஏ:% L�@% ஒ� தைலக# உைடயவ� இட�பட அட�,+ $ேதவா.2.2493.1 

 ேவ>வி ெச3ற+% வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வி.!1_ெப.(வி.!1_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) பலபல உைடயா� 

$ேதவா.2.2493.2 

 ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) ெவ�பிைற அ�ன ேக> மணிமிட@ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல?க_�ைற.எ�.(இல?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2493.3 

 வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) சா*த'% உைடயா� 

வா>ெகாளி1,�� உளாேர $ேதவா.2.2493.4 

 ெவ�றி மா மலேராD% விAகட4 +யி�றவ� தாD% $ேதவா.2.2494.1 

 எ�@% ஏ,+ைக உைடயா� இைமயவ� +தி 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2494.2 

 '�A4_ெப.('�றி4_ெப.) மா மல� வாச% '+ மதி தவ> 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) தி4ைல_ெப.(தி4ைல_ெப.) $ேதவா.2.2494.3 

 ம�றி4 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயா� வா>ெகாளி1,�� உளாேர 

$ேதவா.2.2494.4 

 ம�ைட ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 ேதர� 

மா� உைட ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ�சமண� $ேதவா.2.2495.1 



 ��ட� ேபசிய_ெப.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப��6 

ெகா#ள�மி� திக> ஒளி ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.2.2495.2 

 +�ட ெவ�பிைற ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ��ண 

ெவ�ெபா� அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ?�% 

$ேதவா.2.2495.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) வா> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா>ெகாளி1,�� உளாேர 

$ேதவா.2.2495.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# "%ெபாழி4 காழி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தமி> 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2496.1 

 வல% ெகா# ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம:வாள� வா>ெகாளி1,�� 

உளாைன $ேதவா.2.2496.2 

 இல?� ெவ�பிைறயாைன ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தமி> இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லா� $ேதவா.2.2496.3 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# சி*ைதய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந�ெநறி எ/+வ� தாேம 

$ேதவா.2.2496.4 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) பா4மதி பா/ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) க?ைக 

$ேதவா.2.2497.1 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) Fவிள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ம,த'% 

ெச8சைட6 �லாவி $ேதவா.2.2497.2 

 வாட4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ம.விட வ4லிய* ேதா4ேம4 $ேதவா.2.2497.3 



 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) மா�ண% 

அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�கT6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) அரசிலிேய $ேதவா.2.2497.4 

 ஏ@ ேபணி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

மத6களி3றிைன எ3றி $ேதவா.2.2498.1 

 ேவ@ ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அத� உAைவ 

ெவ%1லா4 கல6க_�ைற.எ�.(கல66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெம/ ேபா�,த 

$ேதவா.2.2498.2 

 ஊ@ ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) உ%ப�6� 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஒளி ெகா# 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) �ட� ஆ% $ேதவா.2.2498.3 

 ஆ@ ேச�த. ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ�கT6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

அரசிலிேய $ேதவா.2.2498.4 

 க?ைக ந<� சைடேமேல கத%_ெப.(கத%_ெப.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கதி� இளவன 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) $ேதவா.2.2499.1 

 ெகா?ைகயா# ஒ.பாக% ம.விய ெகா4ைல ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

ஏ3ற� $ேதவா.2.2499.2 

 ச?ைக ஆ/, திAயாேம த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ�யா�6� அ.# 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2499.3 

 அ?ைகயா4 அன4 ஏ*+% அ�கT6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) அரசிலிேய 

$ேதவா.2.2499.4 

 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) காலைன வ <7� ெம/ ெகட6 காமைன விழி,+ 

$ேதவா.2.2500.1 

 16க ஊ� இ� பி�ைச உ�ப+ ெபா� திக> ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

$ேதவா.2.2500.2 



 த6க Q4 திக> மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) தவள 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

$ேதவா.2.2500.3 

 அ6கி� ஆர'% "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�கT6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) அரசிலிேய $ேதவா.2.2500.4 

 மா� அ8�% மட ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மைலமக# பாக'% ம.வி $ேதவா.2.2501.1 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அ8சா அர�_ெப.(அர�_ெப.) L�@% தழ4 எழ� 

சர% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) +ர*+ $ேதவா.2.2501.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அ8�% ெப.விட,ைத உ�டவ� மாமைற ஓதி 

$ேதவா.2.2501.3 

 ஆ� அ8� ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ�கT6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) அரசிலிேய 

$ேதவா.2.2501.4 

 பAய_�ைற.எ�.(பA_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா�ண% கயிறா ப.!பத% அத3� 

ம,+ ஆக $ேதவா.2.2502.1 

 ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) ேவைலைய6 

கல?க_�ைற.எ�.(கல?�_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) ேபணிய 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) கைடய $ேதவா.2.2502.2 

 கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ேதா�ற6 

கல?கிய_ெப.எ�.(கல?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) தைம6 க�� $ேதவா.2.2502.3 

 அAய ஆ� அ'+ ஆ6�% அ�கT6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) அரசிலிேய 

$ேதவா.2.2502.4 



 வ�ண மா4வைர த�ைன மறி,திட4 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) வ4 அர6க� $ேதவா.2.2503.1 

 க�E% ேதாT% ந4வாN% ெநAதர6 கா4விர4 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2503.2 

 ப�ணி� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ைக*நர%பா4 

பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாடைல6 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2503.3 

 அ�ணலா/ அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�கT6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) அரசிலிேய $ேதவா.2.2503.4 

 �றிய மா� உ. ஆகி6 �வலய% அள*தவ� தாD% $ேதவா.2.2504.1 

 ெவறி ெகா# தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமேல 

வி.%பிய_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம/,தவ,ேதாD% 

$ேதவா.2.2504.2 

 ெசறி2 ஒணா வைக எ?�% ேத�N% தி.வ� காண $ேதவா.2.2504.3 

 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒணா உ.வ,+ எ% அ�கT6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

அரசிலிேய $ேதவா.2.2504.4 

 �.ைள_ெப.(�.ைள_ெப.) எ/திய_ெப.எ�.(எ/+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மடவா� நி3பேவ �றி8சிைய! பறி,+, $ேதவா.2.2505.1 

 திரைள(6) ைகயி4 உ�பவ.% ேதர.% 

ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேற4 $ேதவா.2.2505.2 

 ெபா.ைள ெபா/ இலி ெம/ எ% நாதைன ெபா� அ� 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2505.3 

 அ.ைள ஆ�தர ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�கT6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) அரசிலிேய $ேதவா.2.2505.4 



 அ4லி_ெப.(அ4லி_ெப.) ந<# வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அரசிலி அ�கைள காழி 

$ேதவா.2.2506.1 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஞானச%ப*த� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தமி> ப,+ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) நாT% $ேதவா.2.2506.2 

 ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ� த%ைம� 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமர� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2506.3 

 வ4ல வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைவகG% 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ.!பாேர $ேதவா.2.2506.4 

 ெபா?� ெவ�1A வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா31 உைட மா�ப� எ%ெப.மா� $ேதவா.2.2507.1 

 ெச?க� ஆ� அர2 ஆ7�% ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) எ% 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.2507.2 

 ப?க% இ4 பலமைறக# வ4லவ� ப,த�க# 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2507.3 

 த?� ெவ�திைர6 கான4_ெப.(கான4_ெப.) த�வய4 காழி 

ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகேர $ேதவா.2.2507.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தானவ� பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) வைர மா4 கட4_ெப.(கட4_ெப.) நி@வி $ேதவா.2.2508.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) அதா4 அமி�+_ெப.(அமி�+_ெப.) 

உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நய*தவ� இA*திட6 க�� 

$ேதவா.2.2508.2 

 ஆவ எ�@ அ. ந8ச% உ�டவ� அம�த. L�� $ேதவா.2.2508.3 



 காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) ஆ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

காழி ந�நகேர $ேதவா.2.2508.4 

 கAயி� மா 'க%_ெப.('க%_ெப.) உைடய கணபதி தாைத ப4"த% 

$ேதவா.2.2509.1 

 திAய இ4 பலி6� ஏ�% ெச:8�ட� ேச�த. L�� $ேதவா.2.2509.2 

 சAயி� '�ைக ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) சதிபட மா நட% 

ஆ� $ேதவா.2.2509.3 

 உAய நாம?க# ஏ,+% ஒலி 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) காழி ந�நகேர $ேதவா.2.2509.4 

 ச?க ெவ��ைழ� ெசவிய� த�மதி 

��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$ேதவா.2.2510.1 

 அ?க% "� என உைடய அ!பD6� அழகிய_ெப.அ.(அழ�_ெப.) ஊ� ஆ% 

$ேதவா.2.2510.2 

 +?க மாளிைக உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதா� 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட மிைட*+ $ேதவா.2.2510.3 

 வ?க வா#_ெப.(வா#_ெப.) மதி தட2% மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழி ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகேர $ேதவா.2.2510.4 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) F@ அம� ெம/யா� மா�மறி 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகயா� $ேதவா.2.2511.1 

 எ?க# ஈச� எ�@ எ:வா� இட�விைன ெக�!பவ3� ஊ� ஆ% $ேதவா.2.2511.2 

 ச?ைக இ�றி ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நியம% தா% 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த�தியி� 

மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) $ேதவா.2.2511.3 

 க?ைக நா� உய� கீ�,தி மைறயவ� காழி ந�நகேர $ேதவா.2.2511.4 



 நா@ Fவிள% ம,த% நாக'% ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந%ப� $ேதவா.2.2512.1 

 ஏ@% ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈச� 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி+ அம�த. L�� 

$ேதவா.2.2512.2 

 ந<@ "சிய உ.வ� ெந8சிD# வ8ச% ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இ�றி, 

$ேதவா.2.2512.3 

 ேத@வா�க# ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% சீ� 

திக> காழி ந�நகேர $ேதவா.2.2512.4 

 நட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாத� ந*தித� 'ழ2 இைட6 

கா7�4 $ேதவா.2.2513.1 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கால%_ெப.(கால%_ெப.) விA,+ அற%_ெப.(அற%_ெப.) 

உைர,தவ3� ஊ� ஆ% $ேதவா.2.2513.2 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அதா மைற பயி4வா� இ.*தவ� தி.*தி அ% ேபாதி6 

$ேதவா.2.2513.3 

 �ட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) �லாவிய காழி ந�நகேர $ேதவா.2.2513.4 

 கா� ெகா# ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) அர6க� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) க�* திறலிைன6 

க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2514.1 

 ஏ� ெகா# ம?ைகN% அ8ச எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மைல எ�,தவ� ெநAய 

$ேதவா.2.2514.2 

 சீ� ெகா# பாத,+ ஒ�விரலா4 ெச@,த எ% சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.2514.3 



 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெகா# வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�வய4 காழி 

ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகேர $ேதவா.2.2514.4 

 மாG% மா மலராD% ம.வி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இகலிய மன,தா4 $ேதவா.2.2515.1 

 பாG% கா�1 அA+ ஆய பர8�ட� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) பதி 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2515.2 

 ேசG% வாைளN% கயG% ெசறி*+_வி.எ�.(ெசறி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) கிைளெயா� ேமய $ேதவா.2.2515.3 

 ஆG% சாலி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) கதி�க# அணி வய4_ெப.(வய4_ெப.) காழி 

ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகேர $ேதவா.2.2515.4 

 1,த� ெபா/ மி� சமண� ெபாலி கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� இைண 

காE%_ெப.எ�.(கா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2516.1 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ம3@ அவ�6� இலாைம, திக>*த 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெச:8�ட�6� ஊ� ஆ% $ேதவா.2.2516.2 

 சி,தேரா� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அமர� 

ெசறி*த_ெப.எ�.(ெசA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந4மாமல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2516.3 

 ',தேன அ.# எ�@ 'ைறைம ெச/ காழி ந�நகேர $ேதவா.2.2516.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆனைவ பல2% ஒழி,தி�% 

கால,தி4_ெப.(கால%_ெப.+அ,+_சாA.+இ4_இட.ேவ.) ஓ?�.......... $ேதவா.2.2517.1 

 ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) 

ம6க#_ெப.(ம6க#_ெப.) எ�@ ந�சி இ�ைச 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<� $ேதவா.2.2518.1 



 அ%பர% அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சால அ4ல4 

உ/!பத� 'ன% $ேதவா.2.2518.2 

 உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) நாத� உ,தம� ஒளி மி�,த ெச8சைட $ேதவா.2.2518.3 

 ந%ப� ேம2 ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நக� நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# காழி 

ேச�மிேன $ேதவா.2.2518.4 

 பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) ேம2% உ#ளேமா� ப,தி இ�றி நி,தG% 

$ேதவா.2.2519.1 

 ஏவ% ஆன ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சாவத� 'ன% 

இைச*+_வி.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<� $ேதவா.2.2519.2 

 த<வ% மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) �ப'% 

ெசறி*த_ெப.எ�.(ெசA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) 

$ேதவா.2.2519.3 

 ேதவேதவ� ம�D% ஊ� தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) காழி ேச�மிேன 

$ேதவா.2.2519.4 

 ேசா@ Fைற இ�றிேய +வ�� �ர%_ெப.(�ர%_ெப.) ஆ/ Cம6� 

$ேதவா.2.2520.1 

 ஏ@ �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) எ#கேவ இ�6க� உ/!பத� 'ன% 

$ேதவா.2.2520.2 

 ஆ@% ஓ� சைடயினா� ஆதி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெச3றவ� $ேதவா.2.2520.3 

 நா@ ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மல�!ெபாழி4 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# காழி 

ேச�மிேன $ேதவா.2.2520.4 

 ந�சி ந<� பிற� கைட நட*+_வி.எ�.(நட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நாைளN% $ேதவா.2.2521.1 



 உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) வ% எD% உைர 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேக7பத� 'ன% 

$ேதவா.2.2521.2 

 பி�ச� ந�� அர2 அைர! ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) ேசாதி ேபEவா� 

$ேதவா.2.2521.3 

 இ�ைச ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ%பிரா� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# காழி ேச�மிேன $ேதவா.2.2521.4 

 க�க# கா�1 ஒழி*+ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க�றி ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

அலாத ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) $ேதவா.2.2522.1 

 உ�கிலாைம ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) C%ைம 

உ/,+_வி.எ�.(உ/_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழி!பத� 'ன% 

$ேதவா.2.2522.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) �லா2 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

உ/ய_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவைல ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) 

அ'+ ெச/ $ேதவா.2.2522.3 

 க�க# L�@_ெப.(L�@_ெப.) உைடய எ% க.,த� காழி ேச�மிேன 

$ேதவா.2.2522.4 

 அ4ல4 வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) உ/!பத3� அவ,தேம 

பிற*+_வி.எ�.(பிற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<� $ேதவா.2.2523.1 

 எ4ைல_ெப.(எ4ைல_ெப.) இ4 பிண6கினி4 கிட*திடா+ எ:(%) மிேனா 

$ேதவா.2.2523.2 

 ப4 இ4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைலயினி4 பலி6� இய?� 

பா�ைமயா� $ேதவா.2.2523.3 

 ெகா4ைல ஏ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏ@வா� ேகால6 காழி 

ேச�மிேன $ேதவா.2.2523.4 



 ெபா/ மி�,த வாயரா/! ெபாறாைமேயா� 

ெச4G%_ெப.எ�.(ெச4_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந<� $ேதவா.2.2524.1 

 ஐ மி�,த க�டரா/ அ�,+ இைர!பத� 'ன% $ேதவா.2.2524.2 

 ைம மி�,த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6கைன ெநA,தவ� 

$ேதவா.2.2524.3 

 ைப மி�,த பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைர! பரம� காழி ேச�மிேன $ேதவா.2.2524.4 

 காலிேனா� ைககT% தள�*+ கா%ேநா/தனா4 $ேதவா.2.2525.1 

 ஏல வா��ழலினா� இக>*+ உைர!பத� 'ன% $ேதவா.2.2525.2 

 மாலிேனா� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) மதி,தவ�க# கா�கிலா 

$ேதவா.2.2525.3 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ேம2 க�டனா� நிக>*த காழி ேச�மிேன $ேதவா.2.2525.4 

 நிைல ெவ@,த_ெப.எ�.(ெவ@_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந8சேமா� 

ேநச% இ4 1த4வ�க# $ேதவா.2.2526.1 

 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ெவ@,த_ெப.எ�.(ெவ@_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேப� ெதாட?கிேய 'னிவ த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 'ன% $ேதவா.2.2526.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறி,த_ெப.எ�.(பறி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகய� 

ேதர� தா% தA!ப(அ)Aயவ� $ேதவா.2.2526.3 

 சிைல பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எயி4 எ/தா� 

தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) காழி ேச�மிேன $ேதவா.2.2526.4 

 த6கனா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அA*த ச?கர� தன+ அைர $ேதவா.2.2527.1 

 அ6கிேனா� அர2 அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ*திவ�ண� காழிைய $ேதவா.2.2527.2 

 ஒ6க ஞானச%ப*த� உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லவ� $ேதவா.2.2527.3 



 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ <3றி.*+_வி.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா>த4_ெதா.ெப.(வா>_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) ெம/%ைமேய $ேதவா.2.2527.4 

 வைர,தைல! ப�% ெபாேனா� அ.?_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) கல?க# உ*தி 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2528.1 

 இைர,+ அைல� �ம*+ 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எறி*+_வி.எ�.(எறி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?� காவிA6 

$ேதவா.2.2528.2 

 கைர,தைல, +.,தி 16� இ.!பேத க.,தினா/ $ேதவா.2.2528.3 

 உைர,தைல! ெபாலி*த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உன6� 

உண�,+% ஆ@ வ4லேம $ேதவா.2.2528.4 

 அ�,+ அ�,+ அக,திேயா� வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) Fவிள% 

$ேதவா.2.2529.1 

 ெதா�,+ உட� சைட! ெப/தா/ +.,தியா/ ஓ� காலைன6 $ேதவா.2.2529.2 

 க�,+ அ�!1ற,தினா4 நிற,+_ெப.(நிற%_ெப.+அ,+_சாA.) உைத,த காரண% 

$ேதவா.2.2529.3 

 எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�,+ உைர6�% ஆ@ 

வ4ல% ஆகி4 ந4லேம $ேதவா.2.2529.4 

 க?�4_ெப.(க?�4_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி?கேளா� க?ைக 

த?� ெச8சைட� $ேதவா.2.2530.1 

 ச?� இல?� ெவ��ைழ சA*+ இல?� காதினா/ $ேதவா.2.2530.2 

 ெபா?� இல?� "ண Q4 உ.,திரா +.,தி 16� $ேதவா.2.2530.3 



 எ?�% நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) இட?களா அட?கி வா>வ+ எ�ெகா 

$ேதவா.2.2530.4 

 க.,தினா4 ஒ� காணி இ4 வி.,தி இ4ைல ெதா�ட� த% $ேதவா.2.2531.1 

 அ.,தியா4 த%(%) அ4ல4 

ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐய% ஏ3ப+ அ�றிN% 

$ேதவா.2.2531.2 

 ஒ.,திபா4 ெபா.,தி ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) வி7� ேயாகியா/ $ேதவா.2.2531.3 

 இ.,தி ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) +.,தி 16� இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) 

எ�ன மாய% எ�பேத $ேதவா.2.2531.4 

 +ற6�மா ெசால!படா/ +.,தியா/ தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) அ� 

$ேதவா.2.2532.1 

 மற6�% ஆ@ இலாத எ�ைன ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ% ம�ணி�ேம4 

$ேதவா.2.2532.2 

 பிற6�% ஆ@ கா7�னா/ பிணி!ப�% உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) வி7� 

$ேதவா.2.2532.3 

 இற6�% ஆ@ கா7�னா/6� இ:6�கி�ற+ எ�ைனேய $ேதவா.2.2532.4 

 ெவயி3� எதி�*+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகாடா+ அக%_ெப.(அக%_ெப.) 

�ளி�*த_ெப.எ�.(�ளி�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைப% 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) $ேதவா.2.2533.1 

 +யி3� எதி�*த 1#_ெப.(1#_ெப.) இன?க# ம4� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

+.,தியா/ $ேதவா.2.2533.2 

 மயி3� எதி�*+ அண?� சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) மா+ ஒ�பாக% ஆக L 

$ேதவா.2.2533.3 



 எயி3� எதி�*+ ஒ� அ%பினா4 எA,த வி4லி அ4ைலேய $ேதவா.2.2533.4 

 கணி�சி அ%பைட� ெச4வா கழி*தவ�6� 

ஒழி*த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ� $ேதவா.2.2534.1 

 +ணி� சிர6 கிர*ைதயா/ கர*ைதயா/ +.,தியா/ $ேதவா.2.2534.2 

 அணி!ப�% தனி! பிைற! பனி6 கதி�6� அவா2% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.2.2534.3 

 மணி! ப�% ைபநாக% ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 

மகி>*த_ெப.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) அ4ைலேய $ேதவா.2.2534.4 

 �ட! ெபா�*+ உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) 

இழ*+_வி.எ�.(இழ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அந?க� ஆய ம�மத� 

$ேதவா.2.2535.1 

 இட�!பட6 கட*+_வி.எ�.(கட_வி.+*,_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) +.,தி ஆக எ�ணினா/ $ேதவா.2.2535.2 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) பைட உைடய அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) இல?ைக ம�னைன $ேதவா.2.2535.3 

 அட4 பட அ�6கலி4 அட�,த அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) அ4ைலேய 

$ேதவா.2.2535.4 

 கள% �ளி�*+_வி.எ�.(�ளி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?� ேபா+ 

காதலாD% மாG% ஆ/ $ேதவா.2.2536.1 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) கிள� ெபா� அ% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

வண?கி_வி.எ�.(வண?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா�கிலா� $ேதவா.2.2536.2 

 +ள?� இள%பிைற� ெசனி, +.,தியா/ தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) அ� 

$ேதவா.2.2536.3 



 உள% �ளி�*த_ெப.எ�.(�ளி�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா+ எலா% 

உக*+ உக*+ உைர!பேன $ேதவா.2.2536.4 

 1,த� த,+வ% இலா� சம� 

உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா/தைன 

$ேதவா.2.2537.1 

 உ,தம% என6 ெகாளா+ உக*+ 

எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) $ேதவா.2.2537.2 

 +,த% நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப� ெசN% �> 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) +.,தி எ% $ேதவா.2.2537.3 

 பி,த� பி,தைன, ெதாழ பிற!1 அ@,த4 ெப3றிேய $ேதவா.2.2537.4 

 க3@ '3றினா� ெதா:% க:மல,+ அ.*தமி> $ேதவா.2.2538.1 

 �3@%_ெப.எ�.(�3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) '3@% ஆயினா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) பக�*த ெசா3களா4 $ேதவா.2.2538.2 

 ெப3ற%_ெப.(ெப3ற%_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உய�,தவ� 

ெப.*_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) +.,தி ேபணேவ $ேதவா.2.2538.3 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) '3@% இ�ைமயி� �ண?க# 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) F�ேம $ேதவா.2.2538.4 

 இ�@ ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) நாைள ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) எ�@ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ�ைசயா4 $ேதவா.2.2539.1 

 ெபா�@கி�ற வா>6ைகைய! ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி7�! ேபா+மி� $ேதவா.2.2539.2 

 மி� தய?�_வி.(தய?�_வி.) ேசாதியா� ெவ�மதி விA1ன4 $ேதவா.2.2539.3 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) +�@ ெச�னியா� ேகா� கா2 ேச�மிேன 

$ேதவா.2.2539.4 



 அ4ல4 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) வா>6ைகைய ஆதA,+ இரா+ ந<� 

$ேதவா.2.2540.1 

 ந4ல+_ெப.(ந4ல+_ெப.) ஓ� ெநறியிைன நா�+% நட(%)மிேனா $ேதவா.2.2540.2 

 வி4ைல அ�ன வா#_ெப.(வா#_ெப.) Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) ெவ#வைள ஒ� 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ% $ேதவா.2.2540.3 

 ெகா4ைல ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ஏ3றினா� ேகா� கா2 ேச�மிேன 

$ேதவா.2.2540.4 

 +6க% மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) வா>6ைகயி� ேசா�விைன, 

+ற*+_வி.எ�.(+ற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<� $ேதவா.2.2541.1 

 த6க+ ஓ� ெநறியிைன� சா�த4 ெச/ய! ேபா+மி� $ேதவா.2.2541.2 

 அ6� அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைரமிைச ஆ@ 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

ேம4 $ேதவா.2.2541.3 

 ெகா6� இற� அணி*தவ� ேகா� கா2 ேச�மிேன $ேதவா.2.2541.4 

 ப�� ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4விைன ப3@ அற6 

ெக�% வைக $ேதவா.2.2542.1 

 உ�� உம6� உைர!ப� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) ஒ4ைல ந<� எ:மிேனா 

$ேதவா.2.2542.2 

 ம�� க?ைக ெச8சைட ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மா+ ஒ�பாகமா6 $ேதவா.2.2542.3 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த மா�பினா� 

ேகா� கா2 ேச�மிேன $ேதவா.2.2542.4 

 '�ைன ந<� ெச/ பாவ,தா4 L�,தி பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) சி*தியா+ 

$ேதவா.2.2543.1 



 இ�ன% ந<� இ�%ைபயி� L>கிற<� எ:(%)மிேனா $ேதவா.2.2543.2 

 ெபா�ைன ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா�ைறயா� 

"த% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆடலா� $ேதவா.2.2543.3 

 ெகா4 நவிG% ேவலினா� ேகா� கா2 ேச�மிேன $ேதவா.2.2543.4 

 ஏவ% மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) சி*ைதேயா� இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) எ/த4 

ஆ% என! $ேதவா.2.2544.1 

 பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) எ,தைனN% ந<� 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இைல $ேதவா.2.2544.2 

 காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) மா நக� 

கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ?கன4 பட6 

$ேதவா.2.2544.3 

 ேகாவ% மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ெந3றியா� ேகா� கா2 ேச�மிேன 

$ேதவா.2.2544.4 

 ஏ� அழி*த_ெப.எ�.(அழி_வி.+*,_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) வா>6ைகைய 

இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) எ�@ 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<� $ேதவா.2.2545.1 

 மா� அழி*த_ெப.எ�.(அழி_வி.+*,_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) L!பினா4 

வ.*த4_ெதா.ெப.(வ.*+_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) '�ன% வ%மிேனா 

$ேதவா.2.2545.2 

 "ண4 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எG%பினா� ெபா�திக> சைட '�6 

$ேதவா.2.2545.3 

 ேகாண4 ெவ�பிைறயினா� ேகா�கா2 ேச�மிேன $ேதவா.2.2545.4 

 ம3@ இ வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) ெம/ எD% மன,திைன, தவி�*+ ந<� 

$ேதவா.2.2546.1 



 ப3றி வா>மி� ேசவ� பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:மிேனா $ேதவா.2.2546.2 

 ெவ3றி_ெப.(ெவ3றி_ெப.) ெகா# தச'க� விற4_ெப.(விற4_ெப.) 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.*த+ ஓ� $ேதவா.2.2546.3 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ4 வைரயினா� ேகா� கா2 ேச�மிேன $ேதவா.2.2546.4 

 ம?� ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) உ@% பிணி மாN% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

ெசா4Gவ� $ேதவா.2.2547.1 

 ெச?க� மா4 திைச'க� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அள*+% கா�கிலா $ேதவா.2.2547.2 

 ெவ? க� மா4விைட உைட ேவதிய� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ� $ேதவா.2.2547.3 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) உலா% வள%_ெப.(வள%_ெப.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேகா� கா2 ேச�மிேன $ேதவா.2.2547.4 

 த7ெடா� தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) பலீி ெகா# சமண.% 

$ேதவா.2.2548.1 

 ப7� உைட விA +கிலினா�க# ெசா4 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இைல 

$ேதவா.2.2548.2 

 வி7ட 1� சைடயினா� ேமத�% 'ழெவா�% $ேதவா.2.2548.3 

 ெகா7� அைம*த_ெப.எ�.(அைம_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆடலா� 

ேகா�கா2 ேச�மிேன $ேதவா.2.2548.4 

 ெகா*+ அணி �ளி�ெபாழி4 ேகா� கா2 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2549.1 

 ெச*தழ4 உ.வைன சீ�மி� திற4_ெப.(திற4_ெப.) உைட $ேதவா.2.2549.2 

 அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) 1கலிN# ஆய ேக#வி ஞானச% $ேதவா.2.2549.3 



 ப*தன தமி> வ4லா� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) ஆன பா@ேம $ேதவா.2.2549.4 

 பைட ெகா# F3ற% வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம/! 

பாச% வி7டேபாதி�க� $ேதவா.2.2550.1 

 இைட ெகா#வா� எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இைல 

எ:க_விய?.வி.'.(எ:_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) ேபா+ 

ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2550.2 

 �ைட ெகா# ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) Lதாைத �ழக� ேகாவJ� தD# 

$ேதவா.2.2550.3 

 விைட அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏ@% ெகா�யினா� வ <ர7டான% 

ேச�+ேம $ேதவா.2.2550.4 

 கரவலாள� த% மைன6கைடக# ேதா@% கா4 நிமி�,+ $ேதவா.2.2551.1 

 இரவ4 ஆழி ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) இனிய+ 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேவ���_நி.எ�.(ேவ��_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 

$ேதவா.2.2551.2 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) ஏறி வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) 

�ழெலா� யா> ெச/ ேகாவJ� $ேதவா.2.2551.3 

 விரவி நா@ ெகா�ைறயா� வ <ர7டான% ேச�+ேம $ேதவா.2.2551.4 

 உ#ள,த<ேர ேபா+மி�(�) உ@தி ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

அறிதிேர4 $ேதவா.2.2552.1 

 அ#ள4_ெப.(அ#ள4_ெப.) ேச3றி4 கா4 இ7� அ?� அவல,+# அ:*தாேத 

$ேதவா.2.2552.2 

 ெகா#ள! பா� கீத,தா� �ழக� ேகாவJ� தD# $ேதவா.2.2552.3 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) தா?� சைடயினா� வ <ர7டான% ேச�+ேம 

$ேதவா.2.2552.4 



 கைனெகா# இ.ம4 �ைலேநா/ க%பதாளி ��ம'% $ேதவா.2.2553.1 

 இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பல2% L!பிேனா� 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நலியா'� $ேதவா.2.2553.2 

 பைனக# உல2 ைப%ெபாழி4 பழன%_ெப.(பழன%_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாவJ� $ேதவா.2.2553.3 

 விைனைய ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ேவட,தா� 

வ <ர7டான% ேச�+ேம $ேதவா.2.2553.4 

 உள% ெகா# ேபாக% உ/,திடா� உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) இழ*தேபாதி� க� 

$ேதவா.2.2554.1 

 +ள?கி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா#ெதா@% +யர4 

ஆழி ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2554.2 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெகா# ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலா வய4க# 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாவJ� $ேதவா.2.2554.3 

 விள?� ேகாவண,தினா� வ <ர7டான% ேச�+ேம $ேதவா.2.2554.4 

 ேக� L!1�சா6கா� ெக:மி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா#ெதா@% $ேதவா.2.2555.1 

 ஆ� ேபால நைரக# ஆ/ யா6ைக ேபா6� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

அ�றிN% $ேதவா.2.2555.2 

 F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைப%ெபாழி4 �ழக� 

ேகாவJ�தD# $ேதவா.2.2555.3 

 வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) கா7�% ெநறியினா� வ <ர7டான% ேச�+ேம $ேதவா.2.2555.4 



 உைரN% பா7�% தள�2 எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) L,தேபாதி� க� $ேதவா.2.2556.1 

 நைரN% திைரN% க�� எ#கி ந�வ� நம�க# ஆதலா4 $ேதவா.2.2556.2 

 வைர ெகா# ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலா வய4க# 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாவJ� $ேதவா.2.2556.3 

 விைர ெகா# சீ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றினா� வ <ர7டான% ேச�+ேம 

$ேதவா.2.2556.4 

 ஏத% மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) L!பிேனா� இ.ம4 ஈைள எ�@ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2557.1 

 ஊத4 ஆ6ைக ஓ%1வ <� உ@தி ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

அறிதிேர4 $ேதவா.2.2557.2 

 ேபாதி4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப�ெசN% "*_ெப.அ.("%_ெப.அ.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேகாவJ� தD# $ேதவா.2.2557.3 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஓ+ ெநறியினா� வ <ர7டான% ேச�+ேம $ேதவா.2.2557.4 

 ஆ@ ப7ட 1�சைட அழக� ஆயிைழ6� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) $ேதவா.2.2558.1 

 F@ ப7ட ேமனியா� �ழக� ேகாவJ� தD# $ேதவா.2.2558.2 

 ந<@ ப7ட ேகால,தா� ந<லக�ட� இ.வ�6�% $ேதவா.2.2558.3 

 ேவ@ப7ட சி*ைதயா� வ <ர7டான% ேச�+ேம $ேதவா.2.2558.4 

 �றிெகா# ஆழி ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) Fைற +வ� இ7டா�கT% 

$ேதவா.2.2559.1 

 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இலாத அமண� ெசா4 அவ,த% 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) அறிதிேர4 $ேதவா.2.2559.2 



 ெபாறி ெகா# வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப�ெசN% "*_ெப.அ.("%_ெப.அ.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேகாவJ� தனி4 $ேதவா.2.2559.3 

 ெவறி ெகா# க?ைக தா?கினா� வ <ர7டான% ேச�+ேம $ேதவா.2.2559.4 

 கழிெயா� உல2 கான4_ெப.(கான4_ெப.) �> காழி ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.2.2560.1 

 பழிக# த<ர� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா4 

பாவநாச% ஆதலா4 $ேதவா.2.2560.2 

 அழி2_ெப.(அழி2_ெப.) இ^� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+மி� அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேகாவJ�தனி4 $ேதவா.2.2560.3 

 விழி ெகா# "த!பைடயினா� வ <ர7டான% ேச�+ேம $ேதவா.2.2560.4 

 ப.6 ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம,தக,+ அA6�ல,+ உகி�! 1க 

$ேதவா.2.2561.1 

 ெந.6கி வாய நி,தில% நிர6� ந<# ெபா.!ப� ஊ� $ேதவா.2.2561.2 

 த.6 ெகா# ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<� மாட மாளிைக6 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) $ேதவா.2.2561.3 

 அ.6க� ம�டல,+ அணா2% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� எ�பேத 

$ேதவா.2.2561.4 

 வி�ட ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எ.6� 

அல�*த_ெப.எ�.(அல�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�னி 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ம,த'% $ேதவா.2.2562.1 

 இ�ைட ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச8சைட 

'�� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஊ� $ேதவா.2.2562.2 



 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அல�*த_ெப.எ�.(அல�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ணினா�க# கீத ஓைச 

ேபா/ $ேதவா.2.2562.3 

 அ�ட� அ�ட% ஊ� 

அ@6�%_ெப.எ�.(அ@_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� எ�பேத $ேதவா.2.2562.4 

 க@,த ந8ச% உ�� இ.�ட க�ட� கால� இ� உயி� $ேதவா.2.2563.1 

 ம@,+ மாணித� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) ஊ� $ேதவா.2.2563.2 

 ெவறி,+ ேமதி ஓ� L� வ#ைள ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ந<# 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) $ேதவா.2.2563.3 

 அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ம�� ஆவி 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� எ�பேத $ேதவா.2.2563.4 

 அ8�% ஒ�றி ஆ@ வ <சி ந<@ "சி ேமனியி4 $ேதவா.2.2564.1 

 �8சி ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ*தி 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ8ச4 எ�னி ம�D% ஊ� 

$ேதவா.2.2564.2 

 ப8சி ஆ.% ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) அ� பைண,த ெகா?ைக C� இைட 

$ேதவா.2.2564.3 

 அ%ெசாலா� அர?� எ�6�% 

_ெப.எ�.(எ�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� எ�பேத $ேதவா.2.2564.4 



 ச?� உலா2 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த�ைன உ�Dவா� 

மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.2.2565.1 

 அ?� உலாவி நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ?க# 

ஆதிேதவ� ம�D% ஊ� $ேதவா.2.2565.2 

 ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) உலா2 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ந<� 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா2 ெச�பக% $ேதவா.2.2565.3 

 அ?� உலாவி அ�ட% நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� எ�பேத $ேதவா.2.2565.4 

 க#ள ெந8ச வ8சக6 க.,ைத வி7� அ.,திேயா� $ேதவா.2.2566.1 

 உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ஒ�றி உ#�வா� உள,+ உளா� உக*த ஊ� 

$ேதவா.2.2566.2 

 +#ளி வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பா/ வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�.%1_ெப.(�.%1_ெப.) உலா2 ெந/த4வா/ $ேதவா.2.2566.3 

 அ#ள4_ெப.(அ#ள4_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ஆர4 வா.% அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� எ�பேத $ேதவா.2.2566.4 

 க?ைக ெபா?� ெச8சைட6 கர*த க�ட� காமைன $ேதவா.2.2567.1 

 ம?க ெவ?கணா4 விழி,த ம?ைகப?க� ம�D% ஊ� $ேதவா.2.2567.2 

 ெத?கி� ஊ� ேபாகி வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ெகா,+ இ@,+ மாவி�ேம4 

$ேதவா.2.2567.3 

 அ% க� ம*தி '*தி ஏ@% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� எ�பேத 

$ேதவா.2.2567.4 

 வைர,தல% எ�,தவ� '�,தல% உர,ெதா�% $ேதவா.2.2568.1 



 ெநA,தவ� 1ர,ைத '�(�) எA,தவ�(�) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ� $ேதவா.2.2568.2 

 நிைர,த மாளிைக, தி.வி� ேந� அனா�க# ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நைக 

$ேதவா.2.2568.3 

 அர,த வா/ மட*ைதமா�க# ஆ�% ஆW� எ�பேத $ேதவா.2.2568.4 

 இ.*தவ� கிட*தவ� இட*+ வி�_ெப.(வி�_ெப.) பற*+ ெம/ $ேதவா.2.2569.1 

 வ.*திN% அள!1 ஒணாத வானவ� 

மகி>*த_ெப.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ� $ேதவா.2.2569.2 

 ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) ஞாழ4_ெப.(ஞாழ4_ெப.) 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) 

வ�னி ெச�பக% ெச:? �ரா $ேதவா.2.2569.3 

 அ.%1 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாச% 

நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� எ�பேத $ேதவா.2.2569.4 

 பறி,த_ெப.எ�.(பறி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�தைல6 க�! 

ப�,த_ெப.எ�.(ப�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேமனியா� 

தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) $ேதவா.2.2570.1 

 ெவறி,த ேவட� ேவைல ந8ச% உ�ட க�ட� ேம2% ஊ� $ேதவா.2.2570.2 

 மறி,+ ம�� வ�ட4_ெப.(வ�ட4_ெப.) வாA மி�� ந<� 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெசெந4 $ேதவா.2.2570.3 

 அ@,த_ெப.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா/ அ�%1 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� எ�பேத $ேதவா.2.2570.4 

 வ4லி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �த% ந<� ம�D வ <தி ெபா� உலா 

$ேதவா.2.2571.1 



 அ4லி_ெப.(அ4லி_ெப.) மா+ 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

ஆW� ஆதிைய $ேதவா.2.2571.2 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெசா4G% ஞானச%ப*த� நாவி� இ� உைர 

$ேதவா.2.2571.3 

 வ4ல ெதா�ட� வான%_ெப.(வான%_ெப.) ஆள வ4ல� 

வா/ைம_ெப.(வா/ைம_ெப.) ஆகேவ $ேதவா.2.2571.4 

 அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) அAைவேயா� இனி+ 

உைற அமர�த% ெப.மானா� $ேதவா.2.2572.1 

 மி�D ெச8சைட ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எ.6க%மல� ைவ,தவ� 

ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) தா% $ேதவா.2.2572.2 

 ப�D% ந�ெபா.# பய*தவ� ப. மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) சிர1ர,தா� சீ� ஆ� 

$ேதவா.2.2572.3 

 ெபா�னி� மா மல� அ� ெதா:% அ�யவ� விைனெயா�% ெபா.*தாேர 

$ேதவா.2.2572.4 

 ேகால மா கA உA,தவ� அரெவா�% ஏன6ெகா%1 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $ேதவா.2.2573.1 

 சால! "�� த�மதி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச?கரனா� த%ைம! 

$ேதவா.2.2573.2 

 ேபால, த% அ�யா�6�% இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) அளி!பவ� ெபா.கட4 

விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட $ேதவா.2.2573.3 

 ந<ல,+ ஆ� மிட3@ அ�ணலா� சிர1ர% ெதாழ விைன நி4லாேவ 

$ேதவா.2.2573.4 



 மான, தி�1ய வAசிைல! பா�,தைன, தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மதி,+ அ�@ $ேதவா.2.2574.1 

 கான,ேத திA ேவடனா/ அம� ெசய6 க�� அ.#1A*தா� 

"*_ெப.அ.("%_ெப.அ.) $ேதவா.2.2574.2 

 ேதைன, ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச� வ��க# 

திAத.% சிர1ர,+ உைற எ?க# $ேதவா.2.2574.3 

 ேகாைன6 �%பி�% அ�யைர6 ெகா�விைன �3ற?க# �@காேவ 

$ேதவா.2.2574.4 

 மாணித� உயி� மதி,+ உண வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) காலைன உைத ெச/தா� $ேதவா.2.2575.1 

 ேபணி உ#�% ெம/ அ�யவ� ெப.*_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) +ய�! பிண6� 

அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2575.2 

 ேவணி ெவ�பிைற உைடயவ� விய�1க>� சிர1ர,+ அம�கி�ற 

$ேதவா.2.2575.3 

 ஆணி!ெபா�னிைன அ� ெதா:% அ�யவ�6� அ.விைன அைடயாேவ 

$ேதவா.2.2575.4 

 பா.% ந<ெரா� ப4கதி� இரவிN% பனிமதி ஆகாச% $ேதவா.2.2576.1 

 ஓ.% வாN2% ஒ�கன4 ேவ#வியி4 தைலவD% ஆ/ நி�றா� 

$ேதவா.2.2576.2 

 ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ச*தன%_ெப.(ச*தன%_+ெப.) அகிெலா� 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) ெச:% 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ேகா7டா@ $ேதவா.2.2576.3 

 வா.% த�1ன4 �> சிர1ர% ெதா:% அ�யவ� வ.*தாேர $ேதவா.2.2576.4 



 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அ*த,தி4 ஒலிகட4 ஓ7ட*+ இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) 

உலக?க# அைவ Lட $ேதவா.2.2577.1 

 ஆழி எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) எ�@ அமர�க# சர�1க அ*தர,+ உய�*தா� 

தா% $ேதவா.2.2577.2 

 யாழி� ேந� ெமாழி ஏைழேயா� இனி+ உைற இ�ப� எ%ெப.மானா� 

$ேதவா.2.2577.3 

 வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) மா நக��சிர1ர% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4விைன அைடயாேவ 

$ேதவா.2.2577.4 

 ேப/க# பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ப4"த?க# +திெசய 

பிண% இ� ��கா7�4 $ேதவா.2.2578.1 

 ேவ/ ெகா# ேதாளிதா� ெவ#கிட மா நட% ஆ�% வி,தகனா� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) $ேதவா.2.2578.2 

 சா/க#தா� மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைடய 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மைறயவ� த� சிர1ர,தா� தா% $ேதவா.2.2578.3 

 தா/க# ஆயினா� ப4 உயி�6�% தைம, ெதா:மவ� தளராேர $ேதவா.2.2578.4 

 இல?� "�வைர மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) உைட இராவண� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# ெவ31 

எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�@ $ேதவா.2.2579.1 

 கல?க� ெச/தG% க�� த% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� ெநAய 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# ெச/தா� 

$ேதவா.2.2579.2 

 1ல?க# ெச?க: ந<�மல�, ெத�ற4 ம�@ அத� இைட! 1�*+ ஆ.% 

$ேதவா.2.2579.3 



 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ெகா# மா மைறயவ� சிர1ர% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைன �@காேவ $ேதவா.2.2579.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைண மல�மிைச நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) மாய� எ�@ 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அ�@ $ேதவா.2.2580.1 

 க�� ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ� ஏனேமா� 

அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ஆ/ கிளறிN% பற*+% தா% $ேதவா.2.2580.2 

 ப�� க�ட+ காணேவ ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ப�பதி பரேம7� $ேதவா.2.2580.3 

 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வ,+� சிர1ர% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைன அைவ Fடாேவ 

$ேதவா.2.2580.4 

 பறி,த_ெப.எ�.(பறி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�தைல6 ���ைக� 

சமண.% பா�மிைச, +வ� 

ேதா/*த_ெப.எ�.(ேதா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2581.1 

 ெசறி,த சீவர, ேதர.% ேத�கிலா, ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) 

ெப.மானா� $ேதவா.2.2581.2 

 'றி,+ ேமதிக# க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) 

தி�@_வி.எ�.(தி�_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) ஆவியி4 L>கிட 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) $ேதவா.2.2581.3 

 ெவறி,+! பா/ வய4_ெப.(வய4_ெப.) சிர1ர% ெதாழ விைன வி7��% மிக, 

தாேன $ேதவா.2.2581.4 

 பர� பாணிைய ப,த�க# அ,தைன ைப அரேவா� அ6� $ேதவா.2.2582.1 



 நிைர ெச/ "� தி. மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) உைட நிமலைன நி,தில! 

ெப.*ெதா,ைத $ேதவா.2.2582.2 

 விைர ெச/ "%ெபாழி4 சிர1ர,+ அ�ணைல வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ெப.மாைன $ேதவா.2.2582.3 

 பர2 ச%ப*த� ெச*தமி> வ4லவ� பரமைன! பணிவாேர $ேதவா.2.2582.4 

 14� ெபா� நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) 1A சைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) '�! 

ேபா> இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2583.1 

 பி4� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உைட ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) மல�6 ெகா�ைறN% 

பிைணய4_ெப.(பிைணய4_ெப.) ெச/தவ� ேமய $ேதவா.2.2583.2 

 ம4� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) +ைற_ெப.(+ைற_ெப.) அAசிலி� வடகைர 

வ.1ன4 மாகாள% $ேதவா.2.2583.3 

 அ4G% ந� பகG% ெதா:% அ�யவ�6� அ.விைன அைடயாேவ 

$ேதவா.2.2583.4 

 அரவ% ஆ7�வ� அ% +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# 

அ?ைகயி4 அன4 ஏ*தி $ேதவா.2.2584.1 

 இர2% ஆ�வ� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) சAைதக# இைசவன பல"த% 

$ேதவா.2.2584.2 

 மரவ%_ெப.(மரவ%_ெப.) ேதா/ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அAசிலி� வடகைர 

வ.1ன4 மாகாள% $ேதவா.2.2584.3 

 பரவிN% பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) தைல!ப�வாேர 

$ேதவா.2.2584.4 



 �ண?க# FறிN% �3ற?க# பரவிN% �ைரகழ4 அ� ேசர6 $ேதவா.2.2585.1 

 கண?க# பாட2% 

க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

பரவ2% க.,+ அறி*தவ� ேமய $ேதவா.2.2585.2 

 மண%_ெப.(மண%_ெப.) ெகா# "%ெபாழி4 அAசிலி� வடகைர வ.1ன4 

மாகாள% $ேதவா.2.2585.3 

 வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உ#ளெமா� 

அைணய வ4லா�கைள வ4விைன அைடயாேவ $ேதவா.2.2585.4 

 எ?�% ஏ+% ஓ� பிணி இல� ேக� இல� இைழ வள� ந@?ெகா�ைற 

$ேதவா.2.2586.1 

 த?� ெதா?கG% தாம'% க�ணிN% தா% மகி>*தவ� ேமய $ேதவா.2.2586.2 

 ம?�4 ேதா/ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அAசிலி� வடகைர வ.1ன4 

மாகாள% $ேதவா.2.2586.3 

 க?�G% பகG% ெதா:% அ�யவ� காத�ைம உைடயாேர $ேதவா.2.2586.4 

 ெநதிய% எ� உள ேபாக% ம3@ எ� உள நில%மிைச நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆய 

$ேதவா.2.2587.1 

 கதிய% எ� உள வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) எ� உள� 

க.திய_ெப.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

F�4 $ேதவா.2.2587.2 

 மதிய% ேதா/ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அAசிலி� வடகைர வ.1ன4 

மாகாள% $ேதவா.2.2587.3 

 1திய_ெப.அ.(1திய_ெப.அ.) "ெவா� சா*த'% 1ைகN% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+த4 1A*ேதா�6ேக 

$ேதவா.2.2587.4 



 க� உலாவிய கதி� ஒளி '�மிைச6 கன4_ெப.(கன4_ெப.) வி�_ஏவ.(வி�_வி.) 

�ட� நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) $ேதவா.2.2588.1 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) நிலாெவா� திலக'% ந�தைல திகழ ைவ,தவ� 

ேமய $ேதவா.2.2588.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அAசிலி� வடகைர 

வ.1ன4 மாகாள% $ேதவா.2.2588.3 

 உ# நிலா% நிைன!1 உைடயவ� யாவ� இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) உலகினி4 

உய�வாேர $ேதவா.2.2588.4 

 �� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அைர, ேதா4 உைட க�ணி அ% �ட�வி� 

ந@?ெகா�ைற $ேதவா.2.2589.1 

 "� ெவ�ெபா�! "�வ+ அ�றிN% 1க> 1A*தவ� ேமய $ேதவா.2.2589.2 

 மா� உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அAசிலி� வடகைர வ.1ன4 மாகாள% 

$ேதவா.2.2589.3 

 ேப� ந<�ைமய� யாவ� இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) உலகினி4 ெப.ைமைய! 

ெப@வாேர $ேதவா.2.2589.4 

 பIவ% ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) இல?ைகய� ேகா� தைன! ப.வைர6 கீ> 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2590.1 

 எIவ%_ெப.(எIவ%_ெப.) த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�@ 

இைமயவ�6� அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இைறயவ� உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.2590.2 

 மIவ% ேதா/ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அAசிலி� வடகைர வ.1ன4 

மாகாள% $ேதவா.2.2590.3 

 கIைவயா4 ெதா:% அ�யவ� ேம4 விைன கன4_ெப.(கன4_ெப.) இைட� 

ெசதி# அ�ேற $ேதவா.2.2590.4 

 உ/N% காரண% உ�� எ�@ க.+மி� ஒளி கிள� மலேராD% $ேதவா.2.2591.1 



 ைப ெகா# பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைண!ப#ளி ெகா# அ�ணG% பரவ 

நி�றவ� ேமய $ேதவா.2.2591.2 

 ைம உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அAசிலி� வடகைர வ.1ன4 மாகாள% 

$ேதவா.2.2591.3 

 ைகயினா4 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவல'% 

பிணிN% த% கவைலN% கைளவாேர $ேதவா.2.2591.4 

 பி��பால.% ம�ைட ெகா# ேதர.% பலீி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வா.% 

$ேதவா.2.2592.1 

 க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Qல.% க�* 

ெதாழிலாள.% கழற நி�றவ� ேமய $ேதவா.2.2592.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அAசிலி� வடகைர 

வ.1ன4 மாகாள% $ேதவா.2.2592.3 

 ப�� நா%_பதி.ெப.(நா%_த�.ப�.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவ?க# ப3@ அற! 

பர2த4_ெதா.ெப.(பர2_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) ெச/ேவாேம $ேதவா.2.2592.4 

 மா@ த�ெனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ம�மிைச இ4ல+ வ.1ன4 

மாகாள,+ $ேதவா.2.2593.1 

 ஈ@% ஆதிN% ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாதிைய 

ஏ@ அம� ெப.மாைன $ேதவா.2.2593.2 

 நா@ "% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழிN# ஞானச%ப*தன தமி> 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2593.3 

 F@வாைரN% ேக7க வ4லாைரN% �3ற?க# �@காேவ $ேதவா.2.2593.4 

 ெபா� ெகா# ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Qலின� 

ேதாலின� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) உA அத# ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.2.2594.1 



 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெகா# ஏ3றின� மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிணி� என வ. 

�ைர கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஆ�6க $ேதவா.2.2594.2 

 க� ெகா# "%ெபாழி4 �>த. க�6�ள,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க3பக,ைத த% 

$ேதவா.2.2594.3 

 '�க# சா/,+ அ� வ <>த.% அ�யைர '�விைன Lடாேவ $ேதவா.2.2594.4 

 வி�களா� ெதா:% விள6கிைன +ள6� இலா விகி�தைன விழ2 ஆ.% 

$ேதவா.2.2595.1 

 ம�களா� +தி,+-வி.எ�.(+தி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�பரா/ 

இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@% வ#ளைல ம.வி த% $ேதவா.2.2595.2 

 க�க# ஆ�தர6 க�� ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) க�6�ள,+ உைறத. 

க3பக,ைத! $ேதவா.2.2595.3 

 ப�க# ஆ�தர! பா�வா� ேக� இல� பழி இல� 1க> ஆேம $ேதவா.2.2595.4 

 ெபா?� ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) கA உA அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ேபா�!ப+ 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# உைட நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) $ேதவா.2.2596.1 

 த?க_�ைற.எ�.(த?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம?ைகைய! 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

உைடயவ� தழ4 1ைர தி.ேமனி6 $ேதவா.2.2596.2 

 க?ைக ேச�த. சைடயின� க�6�ள,+ உைறத. க3பக,ைத $ேதவா.2.2596.3 

 எ?�% ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@% 

அ�யைர இ�%ைப_ெப.(இ�%ைப_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடயாேவ $ேதவா.2.2596.4 

 ந<� ெகா# ந<# சைட '�யைன நி,தில, ெதா,திைன நிக� இ4லா! 

$ேதவா.2.2597.1 



 பா� ெகா# பா� இட,தவ� ெதா:% 

பவள,ைத_ெப.(பவள%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) ப�%ெபா�ைன வி�%1 

ஆ.% $ேதவா.2.2597.2 

 கா� ெகா# "%ெபாழி4 �>த. க�6�ள,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க3பக% த�ைன 

$ேதவா.2.2597.3 

 சீ� ெகா# ெச4வ?க# ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 

விைன ேத/வ+ திண% ஆேம $ேதவா.2.2597.4 

 �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) ேச� சைட'�யின� மதிெயா� +�னிய தழ4 

நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) $ேதவா.2.2598.1 

 அ.%1 தா+_ெப.(தா+_ெப.) 

அவி>*+_வி.எ�.(அவி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல�*தன மல�பல 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�யவ� ேபா3ற6 

$ேதவா.2.2598.2 

 க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) கா� மலி ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மிைட க�6�ள,+ 

உைறத. க3பக,ைத $ேதவா.2.2598.3 

 வி.%1 ேவ7ைகேயா� உ# 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர!பவ� விதி 

உைடயவ� தாேம $ேதவா.2.2598.4 

 மா+ இல?கிய பாக,த� மதியெமா� அைல1ன4 அழ4 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

$ேதவா.2.2599.1 

 ேபா+ இல?கிய ெகா�ைறN% ம,த'% 1Aசைட6� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆக $ேதவா.2.2599.2 

 கா+ இல?கிய �ைழயின� க�6�ள,+ உைறத. க3பக,தி� $ேதவா.2.2599.3 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ைகெதா:+ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா� விைன ப3@ அற6 ெக�% அ�ேற $ேதவா.2.2599.4 



 �ல2 ேகால,த ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெந�மாட?க# �ழா% பல �ளி� 

ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) $ேதவா.2.2600.1 

 உல2 1#_ெப.(1#_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) அ�ன?க# ஆலி�% "ைவ 

ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) F*த4_ெப.(F*த4_ெப.) 

$ேதவா.2.2600.2 

 கலைவ ேச�த. க�ணிய� க�6�ள,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க3பக,ைத� சீ� 

$ேதவா.2.2600.3 

 நிலவி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�@ ஏ,+வா� ேம4 

விைன நி3ககி4லா தாேன $ேதவா.2.2600.4 

 ம�,த_ெப.எ�.(ம+_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

அர6க�(�) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) மைலத� ேம4 மதி 

இலாைமயி4 ஓ� $ேதவா.2.2601.1 

 எ�,தG% '�ேதா# கர%_ெப.(கர%_ெப.) ெநA*+ இற இைறயவ� 

விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஊ�ற_�ைற.எ�.(ஊ�@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2601.2 

 க�,+ வாெயா� ைக எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அலறிட 

க�6�ள% தனி4 ேமவி6 $ேதவா.2.2601.3 

 ெகா�,த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப� அ.# F,தைன 

ஏ,+வா� �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) உைடயவ� தாேம $ேதவா.2.2601.4 

 ந<A� ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) +யி�றவ� 

அயெனா�_ெப.(அய�_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) நிக> அ� '� காணா� $ேதவா.2.2602.1 

 பாA� ஆ� வி�%1 உற பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:*த+ 

ஓ� பவள,தி� ப� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2602.2 



 காA� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> த. க�6�ள,+ 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க3பக,தி� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) $ேதவா.2.2602.3 

 சீA� ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா�கைள, த<விைன அைடயாேவ $ேதவா.2.2602.4 

 ��ட� த%ெமா� சா6கிய� சமண.% �றியினி4 ெநறி நி4லா $ேதவா.2.2603.1 

 மி�ட� மி�� உைர ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைவ 

ெம/ என6 ெகா#ள� மி� விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட $ேதவா.2.2603.2 

 க�ட� '�ட% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேமனிய� க�6�ள,+ உைறத.% எ% 

ஈச� $ேதவா.2.2603.3 

 ெதா�ட� ெதா�டைர, ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ� பணிமி�க# � ெநறி எளி+ ஆேம $ேதவா.2.2603.4 

 தன%_ெப.(தன%_ெப.) மலி 1க> தய?�_வி.(தய?�_வி.) "*தராயவ� 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ச%ப*த� $ேதவா.2.2604.1 

 மன%_ெப.(மன%_ெப.) மலி 1க> வ� தமி> மாைலக# மா4 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ/ மகி>ேவா�% $ேதவா.2.2604.2 

 கன% மலி கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலவிய க�6�ள,+ 

அம�வாைன $ேதவா.2.2604.3 

 இன%_ெப.(இன%_ெப.) மலி*+_வி.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�க# ேபா/ இைறவேனா� 

உைறவாேர $ேதவா.2.2604.4 

 மி� உலாவிய சைடயின� விைடயின� மிளி�த.% அரேவா�% $ேதவா.2.2605.1 

 ப� உலாவிய மைறஒலி நாவின� கைற அணி க�ட,த� $ேதவா.2.2605.2 



 ெபா� உலாவிய ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ%தாAன� 1க> மி� 

கீ>ேவZ� $ேதவா.2.2605.3 

 உ� உலாவிய சி*ைதய� ேம4 விைன ஓ�ட வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) ஆேம 

$ேதவா.2.2605.4 

 ந<� உலாவிய சைட இைட அரெவா� மதி சிர% நிைரமாைல $ேதவா.2.2606.1 

 வா� உலாவிய வன'ைலயவெளா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) அைவ ஆ�6க $ேதவா.2.2606.2 

 ஏ� உலாவிய இைறவன+ உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> கீ>ேவZ� $ேதவா.2.2606.3 

 சீ� உலாவிய சி*ைத ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைணபவ� பிணிெயா� விைன ேபாேம $ேதவா.2.2606.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நிலா மி� விAசைட அரெவா�% 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எ.6� அல�ம,த% $ேதவா.2.2607.1 

 ப� நிலாவிய பாடேலா� ஆடல� பயி42 உ@ கீ>ேவZ� $ேதவா.2.2607.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) நிலாவிய பாகைன ெப.*தி.6ேகாயி4 எ%ெப.மாைன 

$ேதவா.2.2607.3 

 உ# நிலாவி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ#கிய 

சி*ைதயா� உலகினி4 உ#ளாேர $ேதவா.2.2607.4 

 ேச� உலாவிய க?ைகைய� சைட இைட, ெதா?கைவ,+ 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக $ேதவா.2.2608.1 

 நா� உலாவிய பலி ெகாT% நாதனா� நல%_ெப.(நல%_ெப.) மி� கீ>ேவZ�! 

$ேதவா.2.2608.2 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உலாவிய ெப.ைமய� ெப.*தி.6ேகாயிG# பிAயா+ 

$ேதவா.2.2608.3 



 ந<� உலாவிய நிமலைன! பணிபவ� நிைல மிக! ெப@வாேர $ேதவா.2.2608.4 

 +�@ வா�சைட� �ட� மதி ந�தைல வட%_ெப.(வட%_ெப.) அணி சிரமாைல 

$ேதவா.2.2609.1 

 ம�@ உலாவிய மா தவ� இனி+ இய4 மண%_ெப.(மண%_ெப.) மி� கீ>ேவZ� 

$ேதவா.2.2609.2 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந<�ய_ெப.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.*தி.6ேகாயிலி� 

நிமலைன நிைனேவா�% $ேதவா.2.2609.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலாவி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� விைன ேத/வ+ திண% 

ஆேம $ேதவா.2.2609.4 

 ெகா,+ உலாவிய �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) திக> சைடயைன F,தைன 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ#கி, $ேதவா.2.2610.1 

 ெதா,+ உலாவிய Q4 அணி மா�பின� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: கீ>ேவZ� 

$ேதவா.2.2610.2 

 பி,+ உலாவிய ப,த�க# ேபணிய ெப.*தி.6ேகாயி4 ம�D% $ேதவா.2.2610.3 

 ',+ உலாவிய வி,திைன ஏ,+மி� '�கிய இட� ேபாேம $ேதவா.2.2610.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நிலாவிய சைட இைட! பி�னG% வ�னிN% +� ஆ.% 

$ேதவா.2.2611.1 

 கைற நிலாவிய க�ட� எ�ேதாளின� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ கீ>ேவZ� 

$ேதவா.2.2611.2 

 மைற நிலாவிய அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) மலித. ெப.*தி.6ேகாயி4 

ம�D% $ேதவா.2.2611.3 



 நிைற நிலாவிய ஈசைன ேநச,தா4 நிைனபவ� விைன ேபாேம $ேதவா.2.2611.4 

 மைல நிலாவிய ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) அ% மைலயிைன எ�,தG% 

அர6க�த� $ேதவா.2.2612.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலா% ெநA*+ அலறிட ஊ�றினா� உைறத. 

கீ>ேவZ� $ேதவா.2.2612.2 

 கைல நிலாவிய நாவின� காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/ ெப.*தி.6ேகாயிGள 

$ேதவா.2.2612.3 

 நிைல நிலாவிய ஈசைன ேநச,தா4 நிைனய வ4விைன ேபாேம $ேதவா.2.2612.4 

 ம8� உலாவிய கட4_ெப.(கட4_ெப.) கிட*தவெனா� மலரவ� கா�1 

ஒ�ணா! $ேதவா.2.2613.1 

 ப8� உலாவிய ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) அ�! பா�!பதி பாகைன பAேவா�% 

$ேதவா.2.2613.2 

 ெச8ெசாலா�பல� பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதா41க> 

ம4கிய கீ>ேவZ� $ேதவா.2.2613.3 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உலாவிய க�டைன நE�மி� நடைலக# நEகாேவ 

$ேதவா.2.2613.4 

 சீ@ உலாவிய தைலயின� நிைல இலா அமண�க# சீவர,தா� $ேதவா.2.2614.1 

 வ <@ இலாத ெவ8ெசா4 பல வி.%ப� மி� �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) அம� 

கீ>ேவZ� $ேதவா.2.2614.2 

 ஏ@ உலாவிய ெகா�யைன ஏத% இ4 ெப.*தி.6ேகாயி4 ம�D 

$ேதவா.2.2614.3 

 ேப@ உலாவிய ெப.ைமய� தி.வ� ேபEமி� தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ஆேம 

$ேதவா.2.2614.4 



 �.�ட வா� �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) சைட உைட6 �ழகைன 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம� கீ>ேவZ�, $ேதவா.2.2615.1 

 திர�ட_ெப.எ�.(திர#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா மைறயவ� ெதா:% 

ெப.*தி.6ேகாயி4 எ%ெப.மாைன $ேதவா.2.2615.2 

 இ.�ட ேமதியி� இன%_ெப.(இன%_ெப.) மி� வய4_ெப.(வய4_ெப.) ம4� 

1கலி ம� ச%ப*த� $ேதவா.2.2615.3 

 ெத.�ட பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சிவகதி 

ெப@வ+ திட% ஆேம $ேதவா.2.2615.4 

 எ�ன 1�ணிய% 

ெச/தைன_வி.'.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+ஐ_'�.ஒ..) 

ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) இ.?கட4 ைவய,+ $ேதவா.2.2616.1 

 '�ன% ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 1A ந4விைன! பய�_ெப.(பய�_ெப.) இைட 

':மணி,தரள?க# $ேதவா.2.2616.2 

 ம�D காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) �> தி. வல8�ழி வாணைன வா/ ஆர! 

$ேதவா.2.2616.3 

 ப�னி ஆதA,+ ஏ,திN% பா�N% வழிப�% அதனாேல $ேதவா.2.2616.4 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) ஒழி*தன ந%'ைட வ4விைன விAகட4 வ. ந8ச% 

$ேதவா.2.2617.1 

 உ�� இைற8� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தைம, 

தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவைன உலக,தி4 

$ேதவா.2.2617.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) வா> �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

ஒ�ப?கைன வல8�ழி இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக6 $ேதவா.2.2617.3 

 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாத� ெம/,ெதாழி4 

1A ெதா�டேரா� இனி+ இ.*தைமயாேல $ேதவா.2.2617.4 



 தி.*தலா� 1ர% த< எழ� ெச@வன இறலி� க� அ�யாைர! $ேதவா.2.2618.1 

 பA*+_வி.எ�.(பA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா!பன ப,தியி4 வ.வன 

ம,த% ஆ% பிணிேநா/6� $ேதவா.2.2618.2 

 ம.*+% ஆவன ம*திர% ஆவன வல8�ழி இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக 

$ேதவா.2.2618.3 

 இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாயக� இைமயவ� 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைண அ�,தல% தாேன 

$ேதவா.2.2618.4 

 கைற ெகா# க�ட,த� கா/கதி� நிற,தின� அற,திற% 'னிவ�6� அ�@ 

$ேதவா.2.2619.1 

 இைறவ� ஆ4 இைட ந<ழலி4 இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*+ இனி+ அ.# ெப.மானா� $ேதவா.2.2619.2 

 மைறக# ஓ+வ� வ.1ன4 வல8�ழி இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.?கான,+ 

$ேதவா.2.2619.3 

 அைற கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஆ�6க 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ31த% அறிேயாேம 

$ேதவா.2.2619.4 

 ம�ண� ந<ர� வி�_ெப.(வி�_ெப.) கா3றின� ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) ஆ% எA 

உ. ஒ.பாக% $ேதவா.2.2620.1 

 ெப�ண� ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) என, ெதA2 அ. வ�வின� ெப.?கட4 

பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) ேபா4 $ேதவா.2.2620.2 

 வ�ண� ஆகிG% வல8�ழி பிAகிலா� பAபவ� மன%_ெப.(மன%_ெப.) 16க 

$ேதவா.2.2620.3 



 எ�ண� ஆகிG% எைன! பல இய%1வ� இைண அ� ெதா:வாேர 

$ேதவா.2.2620.4 

 ஒ.வரா4 உவமி!பைத அAய+ ஓ� ேமனிய� மடமாத� $ேதவா.2.2621.1 

 இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) ஆதA!பா� பல"த'% ேப/கT% அைடயாள% 

$ேதவா.2.2621.2 

 அ.வராத+ ஒ� ெவ�தைல ைக! 

பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக%ெதா@% பலி6� எ�@ 

$ேதவா.2.2621.3 

 வ.வேர4 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வல8�ழி அ�கேள வA வைள 

கவ�*தாேர $ேதவா.2.2621.4 

 ��றிR� �டL6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வல%1ர% �லவிய ெந/,தான% 

$ேதவா.2.2622.1 

 எ�@ இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) ஊ�க# இ(4)ேலா% எ�@% இய%1வ� 

இைமயவ� பணி ேக7பா� $ேதவா.2.2622.2 

 அ�றி ஊ� தம6� உ#ளன அறிகிேலா% வல8�ழி அரனா�பா4 $ேதவா.2.2622.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ(I) ஊ�தனி4 

தைல!பட4 ஆ% எ�@ ேசயிைழ தள�2 ஆேம $ேதவா.2.2622.4 

 �யிலி� ேந� ெமாழி6 ெகா�யிைட ெவ. உற �ல வைர! பர!1 ஆய 

$ேதவா.2.2623.1 

 கயிைலைய! பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�,தவ� 

கதி� '� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இ.ப+% 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2623.2 

 மயிலி� ஏ� அன சாயேலா� அம�*தவ� வல8�ழி எ%மாைன! $ேதவா.2.2623.3 

 பயில வ4லவ� பரகதி கா�பவ� அ4லவ� காணாேர $ேதவா.2.2623.4 



 அழ4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஓ%பிய அல�மிைச அ�ணG% அர2 

அைண, +யி�றாD% $ேதவா.2.2624.1 

 கழG% ெச�னிN% கா�1 அA+ ஆயவ� மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) அம� 

தட6ைகயி4 $ேதவா.2.2624.2 

 மழைல வ <ைணய� மகி> தி. வல8�ழி வல%ெகா� பாத,தா4 $ேதவா.2.2624.3 

 �ழG%_ெப.எ�.(�ழ4_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா*த�க# 

ெதா4விைன அதெனா� +�ப?க# கைளவாேர $ேதவா.2.2624.4 

 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இலாத வ�சமண�க# சா6கிய� தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

1A*+ அவ% ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.2.2625.1 

 ெநறி அலாதன F@வ� ம3@ அைவ ேதற� மி� மாறா ந<� $ேதவா.2.2625.2 

 மறி உலா% திைர6 காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வல8�ழி ம.விய ெப.மாைன! 

$ேதவா.2.2625.3 

 பிறி2 இலாதவ� ெப@ கதி ேபசி�4 அள2 அ@!1 ஒ�ணாேத $ேதவா.2.2625.4 

 மா+ ஒ� Fறைன வல8�ழி ம.விய ம.*திைன வய4_ெப.(வய4_ெப.) காழி 

$ேதவா.2.2626.1 

 நாத� ேவதிய� ஞானச%ப*த� வா/ நவி3றிய தமி>மாைல $ேதவா.2.2626.2 

 ஆதA,+ இைச க3@ வ4லா� ெசால6 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தவ� த%ைம 

$ேதவா.2.2626.3 

 வாதியா விைன ம@ைம6�% இ%ைம6�% வ.,த%_ெப.(வ.,த%_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடயாேவ $ேதவா.2.2626.4 

 வி.+ ��ற மாேம. வி4 நா�_ெப.(நா�_ெப.) அரவா அன4 எA அ%பா 

$ேதவா.2.2627.1 



 ெபா.+ Lஎயி4 ெச3றவ� ப3றி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற பதி எ*நாT% 

$ேதவா.2.2627.2 

 க.+கி�ற ஊ� கைனகட4 க� கம> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி 

மாேதா7ட% $ேதவா.2.2627.3 

 க.த நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகத<��ர% ைகெதாழ 

க�விைன அைடயாேவ $ேதவா.2.2627.4 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ <ைணய� பல பல சAைதய� எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) 

உைக,+ அ. ந7ட% $ேதவா.2.2628.1 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேபEவ� அமர�க# ேவ�ட 

ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) க�ட,த� $ேதவா.2.2628.2 

 ஈட% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) இ.?கட4 கைரயினி4 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> மாேதா7ட% $ேதவா.2.2628.3 

 ேக� இலாத ேகத<��ர% ைகெதாழ ெக�% இட� விைனதாேன $ேதவா.2.2628.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஒ� பாக,த� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தவ> சைடயின� 

அைற கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஆ�6க� $ேதவா.2.2629.1 

 ��ண% ஆதA,+ ஆ�வ� பா�வ� அக%ெதா@% இ� பி�ைச6� $ேதவா.2.2629.2 

 உ�ண4 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஓ� இ�ைசயி� 

உழ4பவ� உய�த. மாேதா7ட,+ $ேதவா.2.2629.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ந�E ேகத<��ர% அைடபவ�6� அ.விைன 

அைடயாேவ $ேதவா.2.2629.4 

 ெபா� ெகா# ேமனிய� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# அைரயின� விAத. கர,+ 

ஏ*+% $ேதவா.2.2630.1 

 வ� ெகா# L இைல ேவலின� Qலின� மறிகட4 மாேதா7ட,+ $ேதவா.2.2630.2 



 '�க# சா/,+ அ� ேபண வ4லா� த%ேம4 ெமா/,+ எ:% விைன ேபாேம 

$ேதவா.2.2630.4 

 ந4ல� ஆ3ற2% ஞான% ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) உைடய� த% அைட*தவ�6� 

அ.# ஈய $ேதவா.2.2631.1 

 வ4ல� பா� மிைசவா� பிற!1 இற!1 இல� மலி கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

மாேதா7ட,+ $ேதவா.2.2631.2 

 எ4ைல_ெப.(எ4ைல_ெப.) இ4 1க> எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ேகத<��ர% 

இரா!பக4 நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2631.3 

 அ4ல4 ஆ� அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர� அ� 

இைண ெதா:% அ�ப� ஆ% அ�யாேர $ேதவா.2.2631.4 

 ேபைழ வா�சைட! ெப.*_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) தி.மக# தைன! 

ெபா.*த_�ைற.எ�.(ெபா.*+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ.பாக% $ேதவா.2.2632.1 

 மாைழ அ% கய4_ெப.(கய4_ெப.) க�ணிபா4 அ.ளிய ெபா.ளின� 

��வா>6ைக $ேதவா.2.2632.2 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) அ%ெபாழி4 ம*திக# களி!1 உற ம.விய மாேதா7ட 

$ேதவா.2.2632.3 

 ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) ெவ�ம.!1 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<# மா�ப� ேகத<��ர% 

பிAயாேர $ேதவா.2.2632.4 

 ப�� நா4வ.6� அற%_ெப.(அற%_ெப.) உைர,+ அ.ளி! ப4 உலகினி4 

உயி� வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) $ேதவா.2.2633.1 

 க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாதனா� கடலிட% 

ைகெதாழ காதலி,+ உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.2.2633.2 



 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப� ெசN% மா மல�!ெபாழி4 

ம8ைஞ_ெப.(ம8ைஞ_ெப.) நட% இ� மாேதா7ட% $ேதவா.2.2633.3 

 ெதா�ட� நா#ெதா@% +திெசய அ.# ெச/ ேகத<��ர% அ+தாேன 

$ேதவா.2.2633.4 

 ெத� இல?ைகய� �லபதி மைல நலி*+ எ�,தவ� '� தி�ேதாள 

$ேதவா.2.2634.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அட�,+ அவ3� அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தைலவனா� கட4வா/ 

அ!_�7.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) $ேதவா.2.2634.2 

 ெபா� இல?கிய ',+ மா மணிகT% 

ெபா.*திய_ெப.எ�.(ெபா.*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாேதா7ட,+ 

$ேதவா.2.2634.3 

 உ�னி அ�ெபா�% அ�யவ� இைற8� ேகத<��ர,+ உ#ளாேர $ேதவா.2.2634.4 

 " உளாD% அ!_�7.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) ெபா. கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

வ�ணD% 1வி இட*+ எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

$ேதவா.2.2635.1 

 ேமவி நா� C�_திA.(C�_'�.ஒ..) அ� இைண கா�கிலா வி,தக% எ� 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2635.2 

 மா2% "க'% கதலிN% ெந.?� மாேதா7ட ந�நக� ம�னி $ேதவா.2.2635.3 

 ேதவி த�ெனா�% தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) ேகத<��ர,+ 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%ெப.மாேன $ேதவா.2.2635.4 

 1,தரா/� சில 1ைன +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) உைடயவ� 1ற� உைர� சம� 

ஆத� $ேதவா.2.2636.1 



 எ,த� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�பவ� இய%பிய ஏைழைம 

ேகேள�மி� $ேதவா.2.2636.2 

 ம,தயாைனைய ம@கிட உAெச/+ ேபா�,தவ� மாேதா7ட,+ $ேதவா.2.2636.3 

 அ,த� ம�D பாலாவியி� கைரயி4 ேகத<��ர% அைடமி(�)ேன $ேதவா.2.2636.4 

 மா� எலா% மண'ர� என6 கடலின+ ஒலி கவ� மாேதா7ட,+ $ேதவா.2.2637.1 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஏ@ உைட 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேகத<��ர,+ அ�கைள அணி காழி $ேதவா.2.2637.2 

 நா� உளா�6� இைற ஞானச%ப*த� ெசா4 நவி�@ எ: பாமாைல! 

$ேதவா.2.2637.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

பா�மி� ப,த�கா# பரகதி ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆேம 

$ேதவா.2.2637.4 

 வ� ெகா# ேமனிய� வான மா மதியின� நதியின� ம+ ஆ�*த $ேதவா.2.2638.1 

 க� ெகா# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ% சைடயின� ெகா�யின� உைட 

1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# ஆ�!ப� $ேதவா.2.2638.2 

 விைட அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏ@% எ%மா� 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி+ உைற வி3�� 

வ <ர7ட% $ேதவா.2.2638.3 

 அ�ய� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� தைம அ.விைன 

அைடயாேவ $ேதவா.2.2638.4 

 கள% ெகா# ெகா�ைறN% கதி� விA மதிய'% க� கம> சைட6� ஏ3றி 

$ேதவா.2.2639.1 



 உள% ெகா# ப,த�பா4 அ.ளிய ெப.ைமய� ெபா. கA உA ேபா�,+ 

$ேதவா.2.2639.2 

 விள?� ேமனிய� எ%ெப.மா� உைற வி3�� வ <ர7ட% $ேதவா.2.2639.3 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெகா# மா மலரா4 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+வா� 

வ.,த%_ெப.(வ.,த%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அறியாேர 

$ேதவா.2.2639.4 

 கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) க�ட,த� ெவளிய ெவ�ெபா� அணி மா�பின� 

வல?ைகயி4 $ேதவா.2.2640.1 

 எAய� 1�சைட இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெபற6 கா7� அக,+ 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவட,த� $ேதவா.2.2640.2 

 விAN%_ெப.எ�.(விA_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா மல�!ெபா/ைக �> 

ம+ மலி வி3�� வ <ர7ட% $ேதவா.2.2640.3 

 பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) இலாதவ� ெப.*_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) தவ,ேதா� என! 

ேபEவ� உலக,ேத $ேதவா.2.2640.4 

 "த% ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைசபாடல� ஆடல� 

ெபாலிதர நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ�*த $ேதவா.2.2641.1 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ேச� இைண�சில%பின� கல%_ெப.(கல%_ெப.) ெப@ 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) எ: விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�டா� $ேதவா.2.2641.2 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஓதிய நா_ெப.(நா_ெப.) உைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

வி3�� வ <ர7ட% $ேதவா.2.2641.3 

 ஓ+% ெந8சின�6� அ4ல+ உ�ேடா பிணி த<விைன ெக�% ஆேற 

$ேதவா.2.2641.4 

 க�ய ஏ3றின� கன4_ெப.(கன4_ெப.) அன ேமனிய� அன4 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஊ� L�@% $ேதவா.2.2642.1 



 இ�ய மா4வைர கா4 வைள,தா� தன+ அ�யவ�ேம4 உ# $ேதவா.2.2642.2 

 ெவ�ய வ4விைன வ <7�வி!பா� உைற வி3�� வ <ர7ட% $ேதவா.2.2642.3 

 ப�ய+ ஆகேவ பர2மி� பரவினா4 ப3@ அ@% அ.ேநாேய $ேதவா.2.2642.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஒ� Fறின� ெப.ைமய� சி@மறி6 ைகயின� ெம/ ஆ�*த 

$ேதவா.2.2643.1 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) அவ�6� எளியவ� 

அAயவ� அ4லா�6� $ேதவா.2.2643.2 

 வி�ணி4 ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4கிய மல� விA வி3�� வ <ர7ட% 

$ேதவா.2.2643.3 

 எ� நிலாவிய சி*ைதயினா� தம6� இட�க# 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடயாேவ $ேதவா.2.2643.4 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகா# மாகட4 இல?ைகய� ேகா� தைன இக4 அழிதர 

ஊ�@ $ேதவா.2.2644.1 

 திட% ெகா# மா4வைரயா� உைர ஆ�த. ெபா.ளின� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) 

ஆ�*த $ேதவா.2.2644.2 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) ெகா# மா மிட@ உைடயவ� உைறபதி வி3�� வ <ர7ட% 

$ேதவா.2.2644.3 

 ெதாட?�%_ெப.எ�.(ெதாட?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ இைச 

பா� நி�றா� தைம, +�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) 

அைடயாேவ $ேதவா.2.2644.4 

 ெச?க� மாெலா� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ேத�N% தி.வ� 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2645.1 

 எ?�% ஆ� எA ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இைறவைன அைற1ன4 '� ஆ�*த $ேதவா.2.2645.2 



 ெவ? க� மா4வைர6கA உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*தவ� வி3�� வ <ர7ட% $ேதவா.2.2645.3 

 த% ைகயா4 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ம4� �ண,தாேர 

$ேதவா.2.2645.4 

 பி�ட%_ெப.(பி�ட%_ெப.) உ�� உழ4வா�கT% பிA +வ� ஆைடய� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) வா�,ைத $ேதவா.2.2646.1 

 ப��% இ�@% ஓ� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) என6 க.த� மி� பA2 உ@வ <� 

ேக�மி� $ேதவா.2.2646.2 

 வி�ட மா மல�� சைடயவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எனி4 வி3��வ <ர7ட% 

$ேதவா.2.2646.3 

 க�� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) க.,+ உ@% �ண,தாேர $ேதவா.2.2646.4 

 வில?கேல சிைல இட%_ெப.(இட%_ெப.) என உைடயவ� வி3��வ <ர7ட,+ 

$ேதவா.2.2647.1 

 இல?� ேசாதிைய எ%ெப.மா� தைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேபணி $ேதவா.2.2647.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# வா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழிN# 

ஞானச%ப*த� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தமி>மாைல $ேதவா.2.2647.3 

 வல% ெகாேட இைச ெமாழிNமி� ெமாழி*த6கா4 ம3@ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) வர%_ெப.(வர%_ெப.) ஆேம $ேதவா.2.2647.4 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ஆ�த. க�டேன ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ஓ� க�ணேன 

ஒ3ைற விைட� $ேதவா.2.2648.1 



 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஆ�த. ைகயேன +�@ ைப%ெபாழி4க# 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய 

$ேதவா.2.2648.2 

 ேகால மா மல� மண%_ெப.(மண%_ெப.) கம> ேகா7]� ந3ெகா:*ேத எ�@ 

எ:வா�க# $ேதவா.2.2648.3 

 சால ந<# தல% அத� இைட! 1க> மிக, தா?�வ� பா?காேல $ேதவா.2.2648.4 

 ப?கய%மல��சீற� ப8� உ@ ெம4விர4 அர2 அ4�4 $ேதவா.2.2649.1 

 ம?ைகமா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) 

�யி4_ெப.(�யி4_ெப.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) என மிழ3றிய ெமாழியா� 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) $ேதவா.2.2649.2 

 ெகா?ைகயா� �ழா% �ணைல ெச/ ேகா7]� ந3ெகா:*ேத எ�@ எ:வா�க# 

$ேதவா.2.2649.3 

 ச?ைக ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இல� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ச?கர� தி. அ.# 

ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) எளி+ ஆேம $ேதவா.2.2649.4 

 ந%பனா� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மல�ெகா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% அ�யவ� தம6� 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.2.2650.1 

 ெச%ெபா� ஆ�த.% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> 'ைலயவ� 

ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ம4கிய ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.2.2650.2 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) அனா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகா7]� ந3ெகா:*ேத எ�@ 

எ:வா�க# $ேதவா.2.2650.3 



 அ% ெபா� ஆ�த.% உலகினி4 அமரேரா� 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி+ இ.!பாேர 

$ேதவா.2.2650.4 

 பல2% ந<# ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) த<%_ெப.அ.(த<%_ெப.அ.) கனி ேத�பலா 

மா?கனி பயி42 ஆய $ேதவா.2.2651.1 

 கலவம8ைஞக# நில2_ெப.(நில2_ெப.) ெசா4 கி#ைளக# 

அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய $ேதவா.2.2651.2 

 �ல2 ந<# வய4_ெப.(வய4_ெப.) கய4_ெப.(கய4_ெப.) உக# ேகா7]� 

ந3ெகா:*ேத எ�@ எ:வா�க# $ேதவா.2.2651.3 

 நில2_ெப.(நில2_ெப.) ெச4வ,த� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந<# 

நில,+_ெப.(நில%_ெப.+அ,+_சாA.) இைட 

ந<�ய_ெப.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1கழாேர $ேதவா.2.2651.4 

 உ.�வா� உ#ள,+_ெப.(உ#ள%_ெப.+அ,+_சாA.) ஒ��ட� தன6� எ�@% 

அ�ப� ஆ% அ�யா�க# $ேதவா.2.2652.1 

 ப.�% ஆ� அ'+ என நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பAெவா� ப,தி ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ,திைசN% 

$ேதவா.2.2652.2 

 �.�_ெப.(�.�_ெப.) வா> வய4_ெப.(வய4_ெப.) �>த. ேகா7]� 

ந3ெகா:*ேத எ�@ எ:வா�க# $ேதவா.2.2652.3 

 அ.� ேச�த. விைனகT% அகG% ேபா/ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) அ.# 

ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆேம $ேதவா.2.2652.4 

 +�@ வா�சைட, �மதி ம,த'% +� எ.6� ஆ� வ�னி $ேதவா.2.2653.1 



 ெபா�றினா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலெனா� பAகல% 1லி_ெப.(1லி_ெப.) உA 

உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.2.2653.2 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெபா� என மல�த. ேகா7]� ந3ெகா:*ேத 

எ�@ எ:வாைர $ேதவா.2.2653.3 

 எ�@% ஏ,+வா�6� இட� இைல ேக� இைல ஏத% 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடயாேவ $ேதவா.2.2653.4 

 மாட மாளிைக ேகா1ர%_ெப.(ேகா1ர%_ெப.) Fட?க# மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

அர?� அணி சாைல $ேதவா.2.2654.1 

 பா� �> மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) ைப%ெபா� ெச/ ம�டப%_ெப.(ம�டப%_ெப.) 

பAெசா� பயி42 ஆய $ேதவா.2.2654.2 

 F� "%ெபாழி4 �>த. ேகா7]� ந3ெகா:*ேத எ�@ எ:வா�க# 

$ேதவா.2.2654.3 

 ேக� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இல� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

உலகினி4 ெக:2வ� 1கழாேல $ேதவா.2.2654.4 

 ஒளி ெகா# வா#_ெப.(வா#_ெப.) எயி3@_ெப.(எயி3@_ெப.) அர6க� 

அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) உய�வைர எ�,தG% உைம அ8சி $ேதவா.2.2655.1 

 �ளிய ஊ�றG% ேசா�*திட வாெளா� நா#_ெப.(நா#_ெப.) அவ3� அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2655.2 

 �ளி� ெகா# "%ெபாழி4 �>த. ேகா7]� ந3ெகா:*திைன, ெதா:வா�க# 

$ேதவா.2.2655.3 

 தளி� ெகா# தாமைர!பாத?க# அ.#ெப@% தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) உைடயவ� 

தாேம $ேதவா.2.2655.4 

 பா� ஆ�% ெம/! ப,த�க7� அ.# ெசN% ',திைன 

பவள,ைத_ெப.(பவள%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.2.2656.1 



 ேத�_வி.எ�.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா4 அய� காண ஒ�ணாத 

அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) தி.விைன ெதAைவமா� $ேதவா.2.2656.2 

 F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) 

ைகெதா: ேகா7]� ந3ெகா:*ேத எ�@ எ:வா�க# $ேதவா.2.2656.3 

 ந<� ெச4வ,த� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) உலகினி4 நிக>த. 1கழாேர $ேதவா.2.2656.4 

 ேகாண4 ெவ�பிைற� சைடயைன ேகா7]� ந3ெகா:*திைன ெச:*திரைன 

$ேதவா.2.2657.1 

 "ண4 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� ேபா3@மி� ெபா/ 

இலா ெம/ய� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அ.# எ�@% $ேதவா.2.2657.2 

 காண4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலா6 கா� அம� ேதர���� ஆ6க� ெசா4 

க.தாேத $ேதவா.2.2657.3 

 ேபண4 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அரைன, ெதா:% 

அ�யவ� ெப.ைமைய! ெப@வாேர $ேதவா.2.2657.4 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) உலா விர4_ெப.(விர4_ெப.) பவளவா/, 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெமாழி!பாைவேயா� உ. ஆ.% $ேதவா.2.2658.1 

 ெகா*+ உலா% மல� விA ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேகா7]� ந3ெகா:*திைன 

ெச:% பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) $ேதவா.2.2658.2 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலாவிய காழிN# 

ஞானச%ப*த� வா/*+ உைரெச/த $ேதவா.2.2658.3 

 ச*+ உலா% தமி>மாைலக# வ4லவ� தா?�வ� 1கழாேல $ேதவா.2.2658.4 

 ெச%ெபா� ஆ�த. ேவ?ைகN% ஞாழG% ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) 

ெச�பக% ஆைன6 $ேதவா.2.2659.1 

 ெகா%1% ஆர'% மாதவி �ர1ைன �.*+_ெப.(�.*+_ெப.) அல� 

பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ*தி $ேதவா.2.2659.2 



 அ% ெபா� ேந� வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற உைறகி�ற 

$ேதவா.2.2659.3 

 எ%பிரா� இைமேயா� ெதா: ைப?கழ4 ஏ,+த4 ெச/ேவாேம $ேதவா.2.2659.4 

 விள2 ேதெனா� சாதியி� பல?கT% ேவ/ மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ*தி $ேதவா.2.2660.1 

 அளவி ந<� வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற உைறவா� 

அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) $ேதவா.2.2660.2 

 +ளவ மா4மக� ஐ?கைண6 காமைன� �ட விழி,தவ� 

ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) $ேதவா.2.2660.3 

 அளக வா#Cத4 அAைவ த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ப?கைன அ�றி ம3@ 

அறிேயாேம $ேதவா.2.2660.4 

 ேகா� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசாA ��@ இைட! "க'% F*தலி� �ைல வாA 

$ேதவா.2.2661.1 

 ஓ� ந<� வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற உைற ந%ப� 

$ேதவா.2.2661.2 

 வா�னா� தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி ெகா#பவ� 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% $ேதவா.2.2661.3 

 ேக� இலாமணிைய, ெதாழ4 அ4ல+ ெக:'த4 அறிேயாேம $ேதவா.2.2661.4 

 இலவ%_ெப.(இலவ%_ெப.) ஞாழG% ஈ8ெசா� �ர1�ைன இளம.+ 

இலவ?க% $ேதவா.2.2662.1 

 கலவி ந<� வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற உைற க�ட� 

$ேதவா.2.2662.2 

 அைல ெகா# வா�1ன4 அ%1லி ம,த'% ஆ� அர2 உட� ைவ,த 

$ேதவா.2.2662.3 



 மைலைய வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெகா:*திைன அ4ல+ வண?�த4 

அறிேயாேம $ேதவா.2.2662.4 

 ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) ெச�பக% �.*ெதா� பாதிA_ெப.(பாதிA_ெப.) �ர2 

இைட மல� உ*தி $ேதவா.2.2663.1 

 ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந<� வ. 

காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற உைறவாைன $ேதவா.2.2663.2 

 பா?கினா4 இ�% �ப'% த<ப'% பா7� அவி மல� ேச�,தி $ேதவா.2.2663.3 

 தா?�வா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நாம?க# நாவினி4 தைல!ப�% 

தவ,ேதாேர $ேதவா.2.2663.4 

 ெப.� ச*தன%_ெப.(ச*தன%_+ெப.) கா� அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) பலீிN% ெப. 

மர%_ெப.(மர%_ெப.) நிமி�*+_வி.எ�.(நிமி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ*தி 

$ேதவா.2.2664.1 

 ெபா.+ காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற! 1ளித� எ%ெப.மாைன 

$ேதவா.2.2664.2 

 பAவினா4 இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இரவிN% 

மதிய'% பா� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2664.3 

 ம.தவானவ� வழிப�% மல� அ� வண?�த4 ெச/ேவாேம $ேதவா.2.2664.4 

 நறவ% ம4லிைக_ெப.(ம4லிைக_ெப.) '4ைலN% ெமௗவG% நா#மல� 

அைவ வாA $ேதவா.2.2665.1 

 இறவி4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எறி 

காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற இைற அ�@ அ?� $ேதவா.2.2665.2 



 அறவ�_�றி.வி.'.(அற_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) F3றிைன� சா�ய 

அ*தண� வைரவி4லா4 $ேதவா.2.2665.3 

 நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா?கிேய வலி,+ எயி4 

எ/தவ� நிைர கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) பணிேவாேம $ேதவா.2.2665.4 

 ம*த% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) மா?கனி மா*திட ம*திக# மாணி6க% 

$ேதவா.2.2666.1 

 உ*தி ந<� வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற உைறவாைன 

$ேதவா.2.2666.2 

 நி*தியா எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�,த வ4 

அர6கைன ெநA,தி� விரலாைன $ேதவா.2.2666.3 

 சி*தியா மன,தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேச�வ+ த< ெநறி 

அ+தாேன $ேதவா.2.2666.4 

 ந<லமாமணி நி,தில,ெதா,ெதா� நிைர மல� 

நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ*தி $ேதவா.2.2667.1 

 ஆலியா வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற அம�வாைன 

$ேதவா.2.2667.2 

 மாG% நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ேத�N% கா�கிலா மல� அ� இைண 

நாT% $ேதவா.2.2667.3 

 ேகால% ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�மி� பா�மி� 

F3@வ�_ெப.(F3@வ�_ெப.) நலியாேன $ேதவா.2.2667.4 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உE% சம� ேதர.% நிைல 

இல� ெந�?கைழ நற2 ஏல% $ேதவா.2.2668.1 



 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) மா?கனி கதலியி� பல?கT% நாணலி� Cைர வாA 

$ேதவா.2.2668.2 

 ஒ�றி ேந�வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கால%_ெப.(கால%_ெப.) $ேதவா.2.2668.3 

 அ�றி உ# அழி*+_வி.எ�.(அழி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% பA� 

அழகி+ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அவ�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆேம 

$ேதவா.2.2668.4 

 வைர வள%_ெப.(வள%_ெப.) கவ� காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர மா*+ைற 

உைறவாைன $ேதவா.2.2669.1 

 சிர1ர%பதி உைடயவ� க2ணிய� ெச:மைற நிைற நாவ� $ேதவா.2.2669.2 

 அர எD% பணி வ4லவ� ஞானச%ப*த� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உ@ 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2669.3 

 பரவி�% ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) வ4லவ� அ4லG% பாவ'% இல� தாேம 

$ேதவா.2.2669.4 

 தளி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள� என உைம 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தாள%(%) 

இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) வ <சி 

$ேதவா.2.2670.1 

 கிள� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அர2 அைர 

ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% ேவட6 கிறிைமயா� 

$ேதவா.2.2670.2 

 விள� இள'ைலயவ�6� அ.# 

ந4கி_வி.எ�.(ந4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<@ அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ� ெச�னியி� ேம4 

$ேதவா.2.2670.3 

 வள� இளமதியெமா� இவராண <� வா/L� அ�க# வ.வாேர $ேதவா.2.2670.4 



 ெவ*தழ4 வ�வின� ெபா�! "சி விAத. ேகாவண உைடேம4 ஓ� 

$ேதவா.2.2671.1 

 ப*த% ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர2 

அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலி பா� பல பல 

கைடெதா@% பலி ேத�வா� $ேதவா.2.2671.2 

 சி*தைன 1�*+ என6� அ.# 

ந4கி_வி.எ�.(ந4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெச8�ட� வ�ண� த% அ� 

பரவ $ேதவா.2.2671.3 

 வ*தைன_வி.'.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+ஐ_'�.ஒ..) பல 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இவராண <� வா/L� அ�க# 

வ.வாேர $ேதவா.2.2671.4 

 ப�ணி� ெபாலி*த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ <ைணய� 

பதிென� கண'% உணரா ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) $ேதவா.2.2672.1 

 உ�ண! ெபாலி*த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மிட3றினா� 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) உ.கி� உட� ஆவா� $ேதவா.2.2672.2 

 ��ண!ெபா� ந<@ அணி மா�ப� �ட� ெபா� சைட ேம4 திக>கி�ற 

$ேதவா.2.2672.3 

 வ�ண! பிைறேயா� இவராண <� வா/L� அ�க# வ.வாேர $ேதவா.2.2672.4 

 எA கிள� மதியெமா�_ெப.(மதிய%_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

Cத4ேம4 எறி ெபாறி அரவிெனா� ஆ@ L>க $ேதவா.2.2673.1 

 விA கிள� சைடயின� விைட ஏறி ெவ.வ 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இட� 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விகி�தனா� $ேதவா.2.2673.2 

 1A கிள� ெபா� அணி தி. அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) ெபா� 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா/ைமய� ெபா�மிளி.% 

$ேதவா.2.2673.3 



 வA அர2 அைர6� அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இவராண <� வா/L� அ�க# வ.வாேர $ேதவா.2.2673.4 

 அ8சன மணிவண% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) நிறமா அக%மிட@ அணி ெகாள 

உட4_ெப.(உட4_ெப.) திமில $ேதவா.2.2674.1 

 ந8சிைன அமர�க# அ'த% என ந�ணிய ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) 

Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) உைம ந�?க $ேதவா.2.2674.2 

 ெவ8சின மா4களியாைனயி� ேதா4 ெவ. உற! ேபா�,+ அத� நிற'% 

அஃேத $ேதவா.2.2674.3 

 வ8சைன வ�விெனா� இவராண <� வா/L� அ�க# வ.வாேர $ேதவா.2.2674.4 

 அ4லிய மல� 14� விA�ழலா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) இைண அ� 

நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) அைவ பரவ $ேதவா.2.2675.1 

 எ4லி அ%ேபா+ ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எA 

ஏ*தி எழிெலா�_ெப.(எழி4_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) அைவ 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� $ேதவா.2.2675.2 

 ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ.மைற இைச பா� 

�� இளமதியின� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ெப/+_வி.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2675.3 

 வ4லிய*ேதா4 உ�,+ இவராண <� வா/L� அ�க# வ.வாேர $ேதவா.2.2675.4 

 க�ப� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ந�மல� 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க�ணிய� 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) கன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச� $ேதவா.2.2676.1 

 '� பி4�% இைறயவ� ம@கி4 ந4லா� 'ைற 'ைற பலி ெபய 

'@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2676.2 



 ெபா� அணி வ�ெவா� தி. அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) ெபா� என மிளி�வ+ ஒ� 

அரவிெனா�% $ேதவா.2.2676.3 

 வ� Cைன ம:விெனா� இவராண <� வா/L� அ�க# வ.வாேர $ேதவா.2.2676.4 

 க7� இைண 1+மல� கம> ெகா�ைற6க�ணிய� வ <ைணய� தா'% அஃேத 

$ேதவா.2.2677.1 

 எ� +ைண சா*தெமா� உைம +ைணயா இைறவனா� உைறவ+ ஒ� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 $ேதவா.2.2677.2 

 ப7� இைண அக4 அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) விA�ழலா� பாைவய� பலி எதி� 

ெகாண�*+ ெப/ய $ேதவா.2.2677.3 

 வ7டைண ஆடெலா� இவராண <� வா/L� அ�க# வ.வாேர $ேதவா.2.2677.4 

 ஏனம.!பிெனா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) இைசய! 

"�� ஓ� ஏ@ ஏறி $ேதவா.2.2678.1 

 கான%_ெப.(கான%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இடமா உைறகி�ற 

க#வ� கனவி4 +ய� ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2678.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உண மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) உ*தி வி%மி, திக> 

ெபா� சைடேம4 திக>கி�ற $ேதவா.2.2678.3 

 வான ந4மதியிெனா� இவராண <� வா/L� அ�க# வ.வாேர $ேதவா.2.2678.4 

 �ட4 ெவ�பிைறயின� �ட� '�ய� ��ண ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<3றின� �ட� ம:வ� $ேதவா.2.2679.1 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச 'ர4 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ%தா� பா%ெபா�_ெப.(பா%1_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) 

Q4 அைவ பைச*+ இல?க $ேதவா.2.2679.2 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 'கி>விர4 F!பி ந4லா� 

�ைற உ@ பலி எதி� ெகாண�*+ ெப/ய $ேதவா.2.2679.3 



 வாட4 ெவ�தைல பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இவராண <� வா/L� அ�க# வ.வாேர $ேதவா.2.2679.4 

 தி?கெளா�_ெப.(தி?க#_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) அ. வைர! 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேசாைல, ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

கான4_ெப.(கான4_ெப.) அ% தி. வா/L� $ேதவா.2.2680.1 

 அ?கெமா� அ.மைற ஒலி பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) அழ4 நிற_ெப.(நிற%_ெப.) 

வ�ண�த% அ� பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2680.2 

 ந?க# த% விைன ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெமாழிய_�ைற.எ�.(ெமாழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல ஞானச%ப*த� தமி> 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.2.2680.3 

 த?கிய_ெப.எ�.(த?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மன,தினா4 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:வா� தம� ெநறி 

உல�6� ஓ� தவெநறிேய $ேதவா.2.2680.4 

 மா+ ஓ� F@ உக*+ ஏ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2681.1 

 ஆதியா� உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2681.2 

 ேபாதினா4 1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+வா� 

தைம $ேதவா.2.2681.3 

 வாதியா விைன மாNேம $ேதவா.2.2681.4 

 வாட4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ?ைக ஏ*தி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2682.1 

 ஆடலா� உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2682.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உலா% மல� �வி6 ைகெதாழ $ேதவா.2.2682.3 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) Fறின� மா�மறி உைட $ேதவா.2.2683.1 



 அ% ைகயா� உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2683.2 

 த% ைகயா4 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� $ேதவா.2.2683.3 

 ம?� ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) பிணி மாNேம $ேதவா.2.2683.4 

 ��ண ந<@ அணி மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ேதா4 1ைன 

$ேதவா.2.2684.1 

 அ�ணலா� உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2684.2 

 வ�ண மா மல� �வி6 ைகெதாழ $ேதவா.2.2684.3 

 எ�Eவா� இட� ஏ�ேம $ேதவா.2.2684.4 

 ெகா/ அணி மல�6ெகா�ைற ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2685.1 

 ஐய� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆடாைன 

$ேதவா.2.2685.2 

 ைக அணி மலரா4 வண?கிட $ேதவா.2.2685.3 

 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) வ4விைன வ <�ேம $ேதவா.2.2685.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இள மதி ம4� வா�சைட $ேதவா.2.2686.1 

 ஆ� அ8� ஆடல� ஆடாைன $ேதவா.2.2686.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அணி(%) மல� ேச�,த '� 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2686.3 

 ஊன% உ#ள_ெப.அ.(உ#_ெப.) ஒழிNேம $ேதவா.2.2686.4 

 +ல?� ெவ�ம: ஏ*தி �> சைட $ேதவா.2.2687.1 

 அல?கலா� உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2687.2 



 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# மா மல� �வி நா#ெதா@% $ேதவா.2.2687.3 

 வல% ெகா#வா� விைன மாNேம $ேதவா.2.2687.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<@ அணி 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ேதா4 1ைன $ேதவா.2.2688.1 

 அ*த% இ4லவ� ஆடாைன $ேதவா.2.2688.2 

 க*த மாமல� �வி6 ைகெதா:% $ேதவா.2.2688.3 

 சி*ைதயா� விைன ேதNேம $ேதவா.2.2688.4 

 மைறவலாெரா� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெதா: $ேதவா.2.2689.1 

 அைறN% த�1ன4 ஆடாைன $ேதவா.2.2689.2 

 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஈசைன 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த<விைன $ேதவா.2.2689.3 

 பைறN% ந4விைன ப3@ேம $ேதவா.2.2689.4 

 மாயD% மலராD% ைகெதாழ $ேதவா.2.2690.1 

 ஆய அ*தண� ஆடாைன $ேதவா.2.2690.2 

 �ய மா மல� �வி6 ைகெதாழ $ேதவா.2.2690.3 

 த<ய வ4விைன த<.ேம $ேதவா.2.2690.4 

 வ <�னா� மலி ெவ?கட,+ நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.2.2691.1 

 ஆடலா� உைற ஆடாைன $ேதவா.2.2691.2 

 நா� ஞானச%ப*த� ெச*தமி> $ேதவா.2.2691.3 

 பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) பிணி பா@ேம 

$ேதவா.2.2691.4 



 ெபா� இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி.ேமனியாள� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அதளின� $ேதவா.2.2692.1 

 அ� இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஆ�6க ஆ�% அ�க#(#) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.2.2692.2 

 இ� இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�ர4_ெப.(�ர4_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) ம4க(I) எறி வா� திைர6 

$ேதவா.2.2692.3 

 க� இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ',+ அைல6�% கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிேய 

$ேதவா.2.2692.4 

 மய4 இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) +ய� மா� 

அ@!பா� அ.*_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) ெதா�ட�க# $ேதவா.2.2693.1 

 அய4 இல?க! பணி ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�ற(I) 

அ�க#(#) இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2693.2 

 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகாைடயாள� 

ேவத,+ ஒலி ெபாலியேவ $ேதவா.2.2693.3 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) �:% கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

காழிேய $ேதவா.2.2693.4 

 F�2 இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி.�லேவல� �ைழ6 காதின� $ேதவா.2.2694.1 

 மா�2 இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1AQ4 

உக*த(%) மணவாள� ஊ� $ேதவா.2.2694.2 



 ேந� வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அன திைரக# ேமாத 

ெந�*_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) தாைரவா/6 $ேதவா.2.2694.3 

 கா� வில?க4(4) என6 கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ:�%_ெப.எ�.(ஒ:�_வி.+உ%_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

காழிேய $ேதவா.2.2694.4 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ4லா� �ைறபா� 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) பழி த<�!பவ� 

$ேதவா.2.2695.1 

 ெப3ற%_ெப.(ெப3ற%_ெப.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

'� உய�,த ெப.மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2695.2 

 ம3@ ந4லா� மன,தா4 இனியா� மைற கைல எலா% $ேதவா.2.2695.3 

 க3@ ந4லா� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) 

ெதA*+_வி.எ�.(ெதA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அளி6�%_வி.எ�.(அளி_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2695.4 

 வி.+ இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சAைத, 

ெதாழிலா� விAசைடயினா� $ேதவா.2.2696.1 

 எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) இல?க! 

ெபாலி*+_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ@% எ*ைத6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.2.2696.2 

 ெபA+_ெப.(ெபA+_ெப.) 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைற கிைளஞ� 

ஓத பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ேக7டலா4 $ேதவா.2.2696.3 

 க.+ கி#ைள6�ல% ெதA*+_வி.எ�.(ெதA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த<�6�% கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2696.4 



 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ைழ6 காத� 

ேவத� �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) ஆ� மல�! $ேதவா.2.2697.1 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சைட! ெப.ைமயாள�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2697.2 

 ேகா� இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) ெபாழி4க# 

ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெப.8_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) 

ெச*ெநலி� $ேதவா.2.2697.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) பயிG% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2697.4 

 மைல இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிைல ஆக 

ேவக(%) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,+ $ேதவா.2.2698.1 

 அைல இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) க?ைக ைவ,த(I)அ�க7� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.2.2698.2 

 இைல இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மல�6ைகைத க�ட4 ெவறி விரவலா4 $ேதவா.2.2698.3 

 கைல இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கண,+ 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) ெபாலிN% கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2698.4 

 ':+ இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) பா.# வா:% 'ர� இல?ைக6 ேகா� 

$ேதவா.2.2699.1 



 அ:+_வி.எ�.(அ:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இர?க_�ைற.எ�.(இர?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சிர% உர%_ெப.(உர%_ெப.) 

ஒ�?க(I) அட�,+ அ?� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) 

$ேதவா.2.2699.2 

 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர?க, +ய� த<�,+ 

உக*தா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.2.2699.3 

 க:+% 1#T% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ.% கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிேய 

$ேதவா.2.2699.4 

 "வினாD% விAேபாதி4 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி.மக# தைன 

$ேதவா.2.2700.1 

 ேமவினாD% விய*+ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<�� ஆ� 

அழ4 ஆ/ நிைற*+_வி.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2700.2 

 ஓவி அ?ேக அவ�6� அ.# 1A*த(I) ஒ.வ�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.2.2700.3 

 காவி அ% க� மடம?ைகய� ேச� கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிேய $ேதவா.2.2700.4 

 உைட நவி�றா� உைட வி7� உழ4வா� இ.*_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) தவ,தா� 

$ேதவா.2.2701.1 

 'ைட நவி�ற(%) ெமாழி ஒழி,+_வி.எ�.(ஒழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*த(%) 'த4வ�(�) இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2701.2 

 மைட நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

மலிதர $ேதவா.2.2701.3 



 கைட நவி�ற(*) ெந�மாட% 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

காழிேய $ேதவா.2.2701.4 

 க.� '*ந<� திைர ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) ஆ.% கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிN 

$ேதவா.2.2702.1 

 உரக% ஆ.% சைட அ�க# த%பா4 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ@தலா4 $ேதவா.2.2702.2 

 ெப.க ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1க> 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெதா�ட�6� இைச 

ஆ� தமி> $ேதவா.2.2702.3 

 ெதா�ட� அ8�களி@%(%) அட6கி �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) ஆ� மல� 

$ேதவா.2.2703.1 

 இ�ைட க7� வழிபா� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

எ�பரா4 $ேதவா.2.2703.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆல மா� க�@_ெப.(க�@_ெப.) +#ள(I) வA6 

$ேதவா.2.2703.3 

 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

�ைன ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ெமா7� அல.% ேகதாரேம $ேதவா.2.2703.4 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) பல.% பரவி! 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ $ேதவா.2.2704.1 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) நா��% பதிென7ெடா� ஆ@% விA,தா�6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2704.2 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) வி�ட(%) ம+ உ�� மி��(I) வ. 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) $ேதவா.2.2704.3 



 கீத% பாட(%) மடம*தி ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகதாரேம 

$ேதவா.2.2704.4 

 '*தி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 1ேராதய% L>கி(%) 

'னிக# பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $ேதவா.2.2705.1 

 எ*ைதெப%மா� என நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைற8�% இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�பரா4 $ேதவா.2.2705.2 

 ம*தி பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சேரல� ெசாA*+ 'A*+ 

உ6க "6 $ேதவா.2.2705.3 

 ெக*த% நாற கிள.% சைட எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ேகதாரேம $ேதவா.2.2705.4 

 உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) மி6கா� �திைர(%) 'க,தா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

கால�க# $ேதவா.2.2706.1 

 எ#க4 இ4லா இைமேயா�க# ேச.%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�பரா4 

$ேதவா.2.2706.2 

 பி#ைள +#ளி6 கிைள பயி4வ 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பிAயா+ ேபா/ $ேதவா.2.2706.3 

 கி#ைள_ெப.(கி#ைள_ெப.) ஏன4_ெப.(ஏன4_ெப.) கதி� ெகாண�*+ வா/! 

ெப/N%_ெப.எ�.(ெப/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகதாரேம 

$ேதவா.2.2706.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி உண�வா�க# ேவத,தி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

ெபா.#களா4 $ேதவா.2.2707.1 

 வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) என 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8�% 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�பரா4 $ேதவா.2.2707.2 

 ேமழி, தா?கி உ:வா�க# ேபால விைர ேதAய $ேதவா.2.2707.3 



 ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) ">தி கிைள6க மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி*+% ேகதாரேம 

$ேதவா.2.2707.4 

 ந<@ "சி நில,+_ெப.(நில%_ெப.+அ,+_சாA.) உ�� ந<� L>கி ந<# வைரத� ேம4 

$ேதவா.2.2708.1 

 ேத@ சி*ைத உைடயா�க# ேச.%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�பரா4 

$ேதவா.2.2708.2 

 ஏறி மாவி� கனிN% பலாவி�(�) இ.8_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) �ைளகT% 

$ேதவா.2.2708.3 

 கீறி நாT% '�6 கிைளெயா� உ�� 

உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகதாரேம 

$ேதவா.2.2708.4 

 மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) பாக,+ அட6கி மைற ஓதி வாேனா� ெதாழ 

$ேதவா.2.2709.1 

 ெதாட�*த_ெப.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந%ேம4 விைன த<�6க 

நி�றா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�பரா4 $ேதவா.2.2709.2 

 உைட*த கா3@6� உய� ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) 

",+_வி.எ�.("_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உதிர க4 அைறக# ேம4 

$ேதவா.2.2709.3 

 கிட*த_ெப.எ�.(கிட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) 

சினமா 'க%_ெப.('க%_ெப.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகதாரேம 

$ேதவா.2.2709.4 

 அரவ '*ந<� அணி இல?ைக6 ேகாைன அ.வைரதனா4 $ேதவா.2.2710.1 

 ெவ.வ ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விரலா4 

அட�,தா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�பரா4 $ேதவா.2.2710.2 



 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) ேகா?க%_ெப.(ேகா?க%_ெப.) �ளி� பி�� 

ஞாழ4_ெப.(ஞாழ4_ெப.) �ர1�ைன ேம4 $ேதவா.2.2710.3 

 கிரம% ஆக வAவ�� ப� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகதாரேம 

$ேதவா.2.2710.4 

 ஆ>*+ காணா� உய�*+_வி.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ/தகி4லா� அலம*தவ� $ேதவா.2.2711.1 

 தா>*+ த% த% '� சாய நி�றா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�பரா4 

$ேதவா.2.2711.2 

 வ <>*+_வி.எ�.(வ <>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச3@(*) நிழ3� இற?�% 

ேவழ,தி� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம.!பிைன6 $ேதவா.2.2711.3 

 கீ>*+ சி?க%_ெப.(சி?க%_ெப.) �.�_ெப.(�.�_ெப.) 

உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ',+ 

உதி.%_ெப.எ�.(உதி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகதாரேம 

$ேதவா.2.2711.4 

 க�6க# தி�@_வி.எ�.(தி�_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) கழி 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) கவ�வா�க# மா� உட%பின� $ேதவா.2.2712.1 

 இ�6க� உ/!பா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ�ணா இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

எ�பரா4 $ேதவா.2.2712.2 

 அ�6க நி�ற(I) அற உைரக# ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ?� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) விைனகைள6 $ேதவா.2.2712.3 

 ெக�6க_�ைற.எ�.(ெக�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� உைறகி�ற 

ேகதாரேம $ேதவா.2.2712.4 



 வா/*த ெச*ெந4 விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

காழியா� $ேதவா.2.2713.1 

 ஏ/*த ந<�6ேகா7� இைமேயா� உைறகி�ற ேகதார,ைத $ேதவா.2.2713.2 

 ஆ/*+_வி.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ.*தமி>க# ப,+% 

இைச வ4லவ� $ேதவா.2.2713.3 

 ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ�� வ <�கதி ெப@வேர $ேதவா.2.2713.4 

 ெவ? க# வி%' �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) இைளய�_ெப.(இைளய�_ெப.) ஆட(I) 

ெவறி விர2 ந<�! $ேதவா.2.2714.1 

 ெபா?� ெச?க� க.?கய4க# 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கJ�தD# 

$ேதவா.2.2714.2 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) திA1ர% 

ஒ� அ%பா4 எAR7�ய $ேதவா.2.2714.3 

 எ?க# ெப%மா� அ� பரவ நாT% இட� கழிNேம $ேதவா.2.2714.4 

 வா>*த_ெப.எ�.(வா>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாT%(%) இனி வா:% 

நாT%(%) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) அறிதிேர4 $ேதவா.2.2715.1 

 வ <>*த_ெப.எ�.(வ <>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

எ%ெப.மாைன ஏ,தா விதி(4) இகாள $ேதவா.2.2715.2 

 ேபா>*த தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 1Aசைடயினா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

1கJைரேய $ேதவா.2.2715.3 

 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

உைடய�ீகா# உ?க# +ய� த<.ேம $ேதவா.2.2715.4 



 மைடயி4 ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) க.?�வைள_ெப.(க.?�வைள_ெப.) 

ெச/ய(%) மல�,தாமைர $ேதவா.2.2716.1 

 1ைட ெகா# ெச*ெந4 விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கJ�தD# 

$ேதவா.2.2716.2 

 ெதாைட ெகா# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 1ைன*தா� ஒ� பாக% 

மதி��ைய $ேதவா.2.2716.3 

 "2% ந<.% பலிN% �ம*+ 1கJைரேய $ேதவா.2.2717.1 

 நாவினாேல நவி�@ ஏ,த4 ஓவா� ெசவி,+ைளகளா4 $ேதவா.2.2717.2 

 யா2% ேகளா�_வி.'.(ேக#_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ..) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) 

அ4லா4 அ�யா�க#தா% $ேதவா.2.2717.3 

 ஓ2% நாT% உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) 

ஒழி*த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) எ�@ 

உள% ெகா#ளேவ $ேதவா.2.2717.4 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) க�னி!ெபைட 14கி ஒ4கி அணி நைடயவா/ 

$ேதவா.2.2718.1 

 ெபா� அ%கா8சி மல��சி�ன% ஆG% 1கJ�தD# $ேதவா.2.2718.2 

 '�ன% L�@மதி4 எA,த L�,தி திற%_ெப.(திற%_ெப.) க.+?கா4 

$ேதவா.2.2718.3 

 இ�ன� எ�ன! ெபA+_ெப.(ெபA+_ெப.) அAய� ஏ,த� சிறி+ எளியேர 

$ேதவா.2.2718.4 

 �லவ� ஆக �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) இல.% ஆக �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) 

1க:?கா4 $ேதவா.2.2719.1 



 உலகி4 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) கதி ெப@வேரD% மல� ஊ@ 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $ேதவா.2.2719.2 

 1லவ% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ெவறி 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கJ�தD# $ேதவா.2.2719.3 

 ஆE% ெப�E% என நி3பேரD% அர2 ஆரமா! $ேதவா.2.2720.1 

 "EேமD% 1கJ�தன6� ஓ� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆயினா� 

$ேதவா.2.2720.2 

 ஊE% ஊரா�_�றி.வி.'.(ஊ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) இ� பி�ைச ஏ3@ உ�� 

உைடேகாவண% $ேதவா.2.2720.3 

 ேபEேமD% பிரா� எ�பரா4 எ%ெப.மாைனேய $ேதவா.2.2720.4 

 உ/ய_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��4(4) எ: ேபாத 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) உய� இல?ைக6 ேகா� $ேதவா.2.2721.1 

 ைகக# ஒ4க6 க.வைர எ�,தாைன ஒ�விரலினா4 $ேதவா.2.2721.2 

 ெச/ைக ேதா�ற� சிைத,+_வி.எ�.(சிைத_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ள 

வ4ல சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேமய "% $ேதவா.2.2721.3 

 ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

1கJ� 1கழ ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆ�ேம $ேதவா.2.2721.4 

 ேநமியாD% 'க%_ெப.('க%_ெப.) நா��_ெப.(நா��_ெப.) உைடய(*) ெநறி 

அ�ணG% $ேதவா.2.2722.1 

 ஆ% இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�@ தைக*+ ஏ,த! ேபா/ ஆ� அழ4 

ஆயினா� $ேதவா.2.2722.2 

 சாமிதாைத சர� ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ�@ 

தைலசா/மிேனா $ேதவா.2.2722.3 



 "மி எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 1க> ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கJைரேய 

$ேதவா.2.2722.4 

 ேவ�,த ெம/ய� உ.ம,+ உைடவி7� உழ4வா�கT% $ேதவா.2.2723.1 

 ேபா�,த Fைற! ேபாதி ந<ழலா.% 1கJ�தD# $ேதவா.2.2723.2 

 த<�,த% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) சைட6 கர*த ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

திற%_ெப.(திற%_ெப.) க.+?கா4 $ேதவா.2.2723.3 

 ஓ�,+ ெம/ எ�@ உணரா+ பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/%மிேன $ேதவா.2.2723.4 

 1*தி ஆ�*த ெபAேயா�க# ஏ,+% 1கJ�தD# $ேதவா.2.2724.1 

 ெவ*தசா%ப4ெபா�! "ச வ4ல விைட ஊ�திைய $ேதவா.2.2724.2 

 அ*த% இ4லா அன4 ஆடலாைன அணி ஞானச% $ேதவா.2.2724.3 

 ப*த� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> பா� 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெக�% பாவேம $ேதவா.2.2724.4 

 Fன4 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) �@?க�ணி கா�ற(*) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நிலா $ேதவா.2.2725.1 

 ேவன4 ",த_ெப.எ�.("_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மரா% ேகாைதேயா�% 

விரா2% சைட $ேதவா.2.2725.2 

 வான நாட�_�றி.வி.'.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) அமர� ெப.மா3� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.2.2725.3 

 கான4_ெப.(கான4_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

நாைக6காேராணேம $ேதவா.2.2725.4 



 வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

சிைலயா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) உட� வ <7�னா� 

$ேதவா.2.2726.1 

 இல?� க�ட,+ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) "�டா3� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.2.2726.2 

 மல?கி ஓ?கி வ. ெவ�திைர ம4கிய மா4கட4 $ேதவா.2.2726.3 

 கல?க4 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

நாைக6காேராணேம $ேதவா.2.2726.4 

 ெவறி ெகா# ஆ.% கட4_ெப.(கட4_ெப.) ைகைத ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) 

விA "%ெபாழி4 $ேதவா.2.2727.1 

 'றி ெகா# ஞாழ4_ெப.(ஞாழ4_ெப.) 'ட!1�ைன '4ைல(%)'ைக 

ெவ�மல� $ேதவா.2.2727.2 

 நைற ெகா# ெகா�ைற(*) நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) நாத3� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2727.3 

 கைற ெகா# ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

நாைக6காேராணேம $ேதவா.2.2727.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) பாட(I) வள� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல(%) 

மதிேயா� உட� $ேதவா.2.2728.1 

 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகால% �ளி�க?ைக 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �.#�8சிN 

$ேதவா.2.2728.2 

 உ��ேபாG% என ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*த(I) ஒ.வ3� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2728.3 



 க�ட4 ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

நாைக6காேராணேம $ேதவா.2.2728.4 

 வா� ெகா# ேகால% 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ந4லா� 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ $ேதவா.2.2729.1 

 ந<� ெகா# ேகால� சைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) நிக>2 எ/தேவ $ேதவா.2.2729.2 

 ேபா� ெகா# �ல!பைட 14� ைகயா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2729.3 

 கா� ெகா# ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

நாைக6காேராணேம $ேதவா.2.2729.4 

 விைட அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி(I) விட அர2 

அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விகி�த� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ேதவா.2.2730.1 

 பைட ெகா# "த%பல ஆ�% பர% ஆயவ� $ேதவா.2.2730.2 

 உைட ெகா# ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) உA ேதா4 உைடயா�6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.2.2730.3 

 கைட ெகா# ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

நாைக6காேராணேம $ேதவா.2.2730.4 

 ெபா/+ வா>2 ஆ� மன%_ெப.(மன%_ெப.) பா>ப�6�% மல�! "சைன 

$ேதவா.2.2731.1 

 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா>வா� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேசவ�6ேக ெசG% சி*ைதயா� $ேதவா.2.2731.2 



 எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா>வா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ந6க� எ%மா3� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2731.3 

 ைகத4 ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

நாைக6காேராணேம $ேதவா.2.2731.4 

 ப,+ இர7� திர# ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) உைடயா� '�ப,+ இற 

$ேதவா.2.2732.1 

 அ,+ இர7� விரலா4 அட�,தா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2732.2 

 ைம, திர7� வ. ெவ�திைர ம4கிய மா4கட4 $ேதவா.2.2732.3 

 க,+ இர7�%_ெப.எ�.(இர7�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கழி �> 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராணேம $ேதவா.2.2732.4 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேபாதி4(4) உைறவாD% மாG% ந�6க,தினா4 

$ேதவா.2.2733.1 

 அ4ல� ஆவ� என நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா3� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.2.2733.2 

 ம4ல4_ெப.(ம4ல4_ெப.) ஓ?கி வ. ெவ�திைர ம4கிய மா4கட4 

$ேதவா.2.2733.3 

 க4ல4 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) நாைக6காேராணேம 

$ேதவா.2.2733.4 

 உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபாதி�(�) உ.ம,+ 

உைட வி7� உழ4வா�கT% $ேதவா.2.2734.1 

 ெபய�,த ம�ைட இ� பி�டமா உ�� உழ4வா�கT% $ேதவா.2.2734.2 



 நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) காணா வைக 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாத�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2734.3 

 கய%_ெப.(கய%_ெப.) ெகா# ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) கழி �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

நாைக6காேராணேம $ேதவா.2.2734.4 

 ம4� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) "% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வா/*+ 

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

வய4_ெப.(வய4_ெப.) காழியா� $ேதவா.2.2735.1 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேக#வி, தமி> ஞானச%ப*த� ந4லா�க# '� 

$ேதவா.2.2735.2 

 வ4ல ஆேற 1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

காேராண,+ வ� தமி> $ேதவா.2.2735.3 

 ெசா4Gவா�6�% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ேக7பவ�6�% +ய� 

இ4ைலேய $ேதவா.2.2735.4 

 ம�� க?ைக சைடயி4 கர*+% மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா� $ேதவா.2.2736.1 

 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகயா� 1ர% 

L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,த �ழக�(�) இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2736.2 

 எ�திைசN% 1க> ேபா/ 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ.%ைபதD# 

$ேதவா.2.2736.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) கீத% 'ர4 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �லா/ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாகாளேம $ேதவா.2.2736.4 

 ேவதவி,தா/ ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ந<@ "சி விைன 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2737.1 



 ேகா+ வி,தா ந<@ எழ6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2737.2 

 ஏத வி,+ ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) த<�6�%(%) இட%(%) 

இ.%ைபதD# $ேதவா.2.2737.3 

 மா தவ,ேதா� மைறேயா� ெதாழ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாகாளேம $ேதவா.2.2737.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<@% எG%1% 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைட ஊ�தியா� 

$ேதவா.2.2738.1 

 எ*ைதெப%மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இ.%ைபதD# $ேதவா.2.2738.2 

 க*த% ஆய பலவி� கனிக# 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) $ேதவா.2.2738.3 

 ம*தி ஏறி6 ெகாண�*+ உ�� உக#கி�ற மாகாளேம $ேதவா.2.2738.4 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) க�ட,+ அட6கி ந�?�% மைலயா�மக# 

$ேதவா.2.2739.1 

 அ8ச ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) 

உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� அம.%(%) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2739.2 

 எ8ச4 இ4லா! 1க> ேபா/ 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ.%ைபதD# 

$ேதவா.2.2739.3 

 ம8சி4 ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய மாகாளேம $ேதவா.2.2739.4 



 "�% மா� இ4 ெபா�யா� விைடயா� ெபா.!ப�மக# $ேதவா.2.2740.1 

 Fச ஆைன உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

�ைறெவ�மதி $ேதவா.2.2740.2 

 ஈச� எ?க# இைறவ� இட%ேபா4 இ.%ைபதD# $ேதவா.2.2740.3 

 மா� இேலா� க#மல�ெகா�� அணிகி�ற மாகாளேம $ேதவா.2.2740.4 

 �ைறவ+ ஆய �ளி�தி?க# ��6 �னி,தா� விைன $ேதவா.2.2741.1 

 பைறவ+ ஆ6�% பரம� பகவ� 

பர*த_ெப.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட $ேதவா.2.2741.2 

 இைறவ� எ?க# ெப.மா� இட%ேபா4 இ.%ைபதD# $ேதவா.2.2741.3 

 மைறக# வ4லா� வண?கி, ெதா:கி�ற மாகாளேம $ேதவா.2.2741.4 

 ெபா?� ெச?க� அர2% மதிN% 1A1�சைட, $ேதவா.2.2742.1 

 த?கைவ,த ெப.மா� என நி�றவ� தா>2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.2.2742.2 

 எ?�% இ�ைச அம�*தா� இட%ேபா4 இ.%ைபதD# $ேதவா.2.2742.3 

 ம?�4 ேதாN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய 

மாகாளேம $ேதவா.2.2742.4 

 ந7ட,ேதா� நA ஆ� கான,+_ெப.(கான,+_ெப.) எA ஆ�வா� $ேதவா.2.2743.1 

 அ7டL�,தி அழ4 ேபா4 உ.வ�(�) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆகேவ 

$ேதவா.2.2743.2 

 இ7ட% ஆக இ.6�% இட%ேபா4 இ.%ைபதD# $ேதவா.2.2743.3 

 வ7ட%_ெப.(வ7ட%_ெப.) �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பணிவா� பிணி த<�6�% மாகாளேம $ேதவா.2.2743.4 



 அ7ட கால� தைன வIவினா� அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) அர6க� '� 

$ேதவா.2.2744.1 

 எ7�% ம3@% இ.ப,திர��% இற ஊ�றினா� $ேதவா.2.2744.2 

 இ7ட% ஆக இ.!பா� அவ�ேபா4 இ.%ைபதD# $ேதவா.2.2744.3 

 ம7� வா�*த ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ.% 

மாகாளேம $ேதவா.2.2744.4 

 அரவ% ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�@ அன4 அ?ைக 

ஏ*தி அ�N% '� $ேதவா.2.2745.1 

 பிரம� மாG%(%) அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபAேயா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2745.2 

 �ரவ%_ெப.(�ரவ%_ெப.) ஆ.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �யி4க# ேச.%(%) 

இ.%ைபதD# $ேதவா.2.2745.3 

 ம.வி வாேனா� மைறேயா� ெதா:கி�ற மாகாளேம $ேதவா.2.2745.4 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப%மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ெகா# ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இ.%ைபதD# $ேதவா.2.2746.1 

 ம*த% ஆய ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ.% 

மாகாள,தி4 $ேதவா.2.2746.2 

 அ*த% இ4லா அன4 ஆ�வாைன அணி ஞானச% $ேதவா.2.2746.3 

 ப*த� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� பழி ேபா�ேம 

$ேதவா.2.2746.4 



 ெபா�க# "சி! பலெதா�ட� F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

1ல� காைலேய $ேதவா.2.2747.1 

 அ�க# ஆர, ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�ற(I) அழக�(�) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2747.2 

 ெகா�க# ஓ?கி6 �ல2% விழ2 ஆ� திலைத!பதி $ேதவா.2.2747.3 

 வ� ெகா# ேசாைல(%) மல� மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மதி',தேம 

$ேதவா.2.2747.4 

 ெதா�ட� மி�� 1ைக வி%' சா*+% கம> +ைணயG% $ேதவா.2.2748.1 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க�டா� 

�றி!1_ெப.(�றி!1_ெப.) உணர_�ைற.எ�.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழக�(�) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2748.2 

 ெத�திைர! "%1ன4 அAசி4 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திலைத!பதி $ேதவா.2.2748.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ெக�� உ3@ இைச பயிG% ேசாைல(%) மதி',தேம 

$ேதவா.2.2748.4 

 அட4 உ# ஏ@ உ/,+_வி.எ�.(உ/_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தா� 

அ�யா� அமர� ெதாழ6 $ேதவா.2.2749.1 

 கடG# ந8ச% அ'+ ஆக உ�ட கட2#(#) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.2.2749.2 

 திட4 அட?க� ெச:? கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திலைத!பதி $ேதவா.2.2749.3 



 மடG# வாைழ6கனி ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பிலி3@% மதி',தேம 

$ேதவா.2.2749.4 

 க?ைக தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) வ�னி +� எ.6கி(�)ெனா� Fவிள% 

$ேதவா.2.2750.1 

 ெவ? க� நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) விAசைடயி4 ைவ,த விகி�த�(�) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2750.2 

 ெச?கய4 பா/ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அAசி4 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திலைத!பதி $ேதவா.2.2750.3 

 ம?�4 ேதாN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

மதி',தேம $ேதவா.2.2750.4 

 1ரவி_ெப.(1ரவி_ெப.) ஏ:% மணி_ெப.(மணி_ெப.) "�� 

இய?�%_ெப.எ�.(இய?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா�,ேதAனா� 

$ேதவா.2.2751.1 

 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வழிபா� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பரேம7� ஊ� 

$ேதவா.2.2751.2 

 விரவி ஞாழ4_ெப.(ஞாழ4_ெப.) விA ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) 

ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) �ர1�ைனக# $ேதவா.2.2751.3 

 மரவ%_ெப.(மரவ%_ெப.) மIவ4 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திலைத மதி',தேம 

$ேதவா.2.2751.4 

 வி�ண� ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) விA,+ ஓத வ4லா� ஒ.பாக'% 

$ேதவா.2.2752.1 



 ெப�ண� எ�ணா� எயி4 ெச3@ உக*த ெப.மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.2.2752.2 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) நிலாவி� ஒளி த<��_ஏவ.(த<��_வி.) ேசாைல, 

திலைத!பதி $ேதவா.2.2752.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) உளா� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ.# ேபணி நி�ற(%) மதி',தேம $ேதவா.2.2752.4 

 ஆ@�� அைடயா� 1ர% ெச3றவ� ெபா3ெறா� $ேதவா.2.2753.1 

 F@ ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உ.வ�6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) F@?கா4 

$ேதவா.2.2753.2 

 ேதற4 ஆ.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

திலைத!பதி $ேதவா.2.2753.3 

 மா@ இலா வ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அAசி4 �>*த(%) மதி',தேம 

$ேதவா.2.2753.4 

 க�,+ வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கனேமனியினா� 

க.வைரதைன $ேதவா.2.2754.1 

 எ�,தவ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) '�ேதா# அட�,தா�6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.2.2754.2 

 1ைட6 ெகா# "க,+ இள%_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) பாைள 14�% ம+! 

பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா/ $ேதவா.2.2754.3 

 ம�,+ ம*தி உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

திலைத(%) மதி',தேம $ேதவா.2.2754.4 

 பட% ெகா# நாக,+ அைணயாD% ைப*தாமைரயி� மிைச $ேதவா.2.2755.1 



 இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகா# நா4ேவதD% 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவ� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2755.2 

 திட% ெகா# நாவி� இைச ெதா�ட� பா�% திைலைத!பதி $ேதவா.2.2755.3 

 மட?க4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வழிபா� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மதி',தேம 

$ேதவா.2.2755.4 

 1,த� ேதர� ெபாறி இ4 சமண�கT% வ <@ இலா! $ேதவா.2.2756.1 

 பி,த� ெசா�ன(%) ெமாழி ேக7கிலாத ெப.மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.2.2756.2 

 ப,த� சி,த� பணி2 உ3@ இைற8�% திலைத!பதி $ேதவா.2.2756.3 

 ம,தயாைன வழிபா� ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மதி',தேம $ேதவா.2.2756.4 

 ம*த% ஆ.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> திலைத(%) மதி',த�ேம4 

$ேதவா.2.2757.1 

 க*த% ஆ.% கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழி உ#ளா� தமி> ஞானச% $ேதவா.2.2757.2 

 ப*த� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பழி த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�க# ேபா/� $ேதவா.2.2757.3 

 சி*ைதெச/வா� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) ேச�வ+ 

தி�ணேம $ேதவா.2.2757.4 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெகா# ச*+%(%) அகிG% மயி4பலீிN% சாதியி� 

$ேதவா.2.2758.1 



 பழ'% உ*தி! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) பா/ பழ?காவிA, ெத�கைர 

$ேதவா.2.2758.2 

 ந:2 இ4 வாேனா� ெதாழ ந4�_ஏவ.(ந4�_வி.) சீ� ம4� நாேக��ர,+ 

$ேதவா.2.2758.3 

 அழக� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆ�ேம $ேதவா.2.2758.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஒ�பாக%(%) 

அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சைடயி4 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ேபணிய $ேதவா.2.2759.1 

 வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ஆன ெப.மா� ம.2%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) உளா� $ேதவா.2.2759.2 

 ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நாT% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாேக��ர% 

$ேதவா.2.2759.3 

 �றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) ெகா4ைல!1ன% ெகா#ைளெகா��% 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ல2 ந<� $ேதவா.2.2760.1 

 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆல 

பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பழ?காவிA, ெத�கைர $ேதவா.2.2760.2 

 நறவ% நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய நாேக��ர,+ $ேதவா.2.2760.3 



 இைறவ� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� இட� இ4ைலேய 

$ேதவா.2.2760.4 

 Fச% ேநா6கா+ '� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா/ ெகா�விைன �3ற'% $ேதவா.2.2761.1 

 நாச% ஆ6�% மன,தா�க# வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�% நாேக��ர% $ேதவா.2.2761.2 

 ேதச% ஆ6�% தி.6ேகாயிலா6 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) $ேதவா.2.2761.3 

 ேநச% ஆ6�% திற,தா� அற,தா� ெநறி!பாலேர $ேதவா.2.2761.4 

 வ%1 நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைல! ப�ட'% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<� $ேதவா.2.2762.1 

 ைப% ெபா� வாA6 ெகாழி6�% பழ?காவிA, ெத�கைர $ேதவா.2.2762.2 

 ந%ப� நாT% அம�கி�ற நாேக��ர% ந�Eவா� $ேதவா.2.2762.3 

 உ%ப�வாேனா� ெதாழ� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உட� ஆவ+% உ�ைமேய_ெப.(உ�ைம_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.2.2762.4 

 காளேமக% நிற6 காலேனா� அ*தக� க.டD% $ேதவா.2.2763.1 

 ந<ள% ஆ/ நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) காமD% ப7டன நிைன2 உறி� 

$ேதவா.2.2763.2 

 நாT% நாத� அம�கி�ற நாேக��ர% ந�Eவா� $ேதவா.2.2763.3 



 ேகாT% நாT% த<யேவD% ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) ஆ% �றி6ெகா�மிேன 

$ேதவா.2.2763.4 

 ேவ/ உதி� ',ெதா� ம,தயாைன ம.!1% விரா/ $ேதவா.2.2764.1 

 பா/ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைல6�% பழ?காவிA, ெத�கைர $ேதவா.2.2764.2 

 நாயி@% தி?கT% F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�% நாேக��ர% 

$ேதவா.2.2764.3 

 ேமயவ�த� அ� ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ�பா� விைன வ <�ேம $ேதவா.2.2764.4 

 இல?ைக ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) சிர%ப,+ இர7� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ேதா#கT% $ேதவா.2.2765.1 

 மல?கி வ <ழ(%) மைலயா4 அட�,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ம4கிய 

$ேதவா.2.2765.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# சி*ைதயவ� நா#ெதா@% ந�E% நாேக��ர% 

$ேதவா.2.2765.3 

 வல%ெகா# சி*ைத உைடயா� இட� 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) மாNேம $ேதவா.2.2765.4 

 கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) மாG% அயD% அ�N% '� கா�1 ஒணா 

$ேதவா.2.2766.1 

 எAஅ+ ஆகி(*) நிமி�*தா� அம.% இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஈ�� கா 

$ேதவா.2.2766.2 

 விAயி� ந<� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல6�% கைர 

ேம2% நாேக��ர% $ேதவா.2.2766.3 

 த7� இ�6கி உறி �6கிய ைகயின� சா6கிய� $ேதவா.2.2767.1 



 க7�ைர6�% ெமாழி ெகா#ேளG% ெவ#ளி4 அ%கா7� இைட $ேதவா.2.2767.2 

 ந7�.#க� நட% ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாத� 

நாேக��ர% $ேதவா.2.2767.3 

 ம7� இ.6�%_ெப.எ�.(இ.6�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மல� இ7� 

அ� வ <>வ+ வா/ைமேய $ேதவா.2.2767.4 

 க*த% நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) காவிA, ெத�கைர க�Eத4 $ேதவா.2.2768.1 

 ந*தி ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. நாேக��ர,தி� 

ேம4 ஞானச% $ேதவா.2.2768.2 

 ப*த� நாவி4 பDவ4 இைவப,+% வ4லா�க# ேபா/ $ேதவா.2.2768.3 

 சா*த%_ெப.(சா*த%_ெப.) ெவ�ந<@ என! "சி ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) 

சைட ைவ,தவ� $ேதவா.2.2769.1 

 க*த#_ெப.(கா*த#_ெப.) ஆ.% விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஏைழெயா� 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காரண% $ேதவா.2.2769.2 

 ஆ/*+_வி.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ?� அறிய(*) 

நிைற*தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ஆ�ெகாேலா $ேதவா.2.2769.3 

 ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) L6கீ��ர,+ அ�க# ெச/கி�ற+ ஓ� 

ெம/%ைமேய $ேதவா.2.2769.4 

 ெவ�தைல ஓ� கலனா! பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

விAசைட6 $ேதவா.2.2770.1 

 ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) ஆ.% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ேச�,+ 

உைமயாெளா�% F7டமா $ேதவா.2.2770.2 



 வி�டவ�த% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பி� ேவனி4ேவ# 

ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எழ6 $ேதவா.2.2770.3 

 க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

L6கீ��ர,+ எ% அ�க# ெசN% க�மேம $ேதவா.2.2770.4 

 ம.வலா�த% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/த+2% மா4 மதைலைய 

$ேதவா.2.2771.1 

 உ.வி4 ஆர(I) எAR7�ய+% உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ�டதா4 

$ேதவா.2.2771.2 

 ெச. வி4 ஆ.% 1லி_ெப.(1லி_ெப.) ெச?கய4 ஆைணயினா� 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2771.3 

 ெபா. இ4 L6கீ��ர,+ எ% அ�க# ெசN% "சேல $ேதவா.2.2771.4 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) அ�ன(*) நைட� சாயலாேளா� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எ/தேவ $ேதவா.2.2772.1 

 மி�ைன அ�ன சைட6 க?ைகயா# 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காரண% $ேதவா.2.2772.2 

 ெத�ன� ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வ8சிN% 

ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ெச?ேகாலினா� $ேதவா.2.2772.3 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) L6கீ��ர,+ அ�க# ெச/கி�ற+ ஓ� மாயேம 

$ேதவா.2.2772.4 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) '� ஆ� அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) அழ4 வாய+ ஓ� 

பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைர வ <6கிேய $ேதவா.2.2773.1 

 நட% '� ஆ� அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) அழ4 ஆ�வ� ேபெயா� ந# இ.ள 

$ேதவா.2.2773.2 



 வட ம� ந<� 1க>! "ழிய� ெத�னவ�_ெப.(ெத�னவ�_ெப.) ேகாழிம� 

$ேதவா.2.2773.3 

 அட4 ம� L6கீ��ர,+ அ�க# ெச/கி�ற+ ஓ� அ�சேம $ேதவா.2.2773.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<@ ெம/யி4 "�வ� ஆ�வ� 

வ <?�_ஏவ.(வ <?�_வி.) இ.ள $ேதவா.2.2774.1 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� ஆ� 

அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) வைள ெகா#வ+% இ?� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

மாய% ஆ% $ேதவா.2.2774.2 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மா மானத� ேநAய� ெச%பிய� ஆ6கிய 

$ேதவா.2.2774.3 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) L6கீ��ர,+ அ�க# ெச/கி�ற+ ஓ� ஏதேம 

$ேதவா.2.2774.4 

 அைரயி4 ஆ.% கைல இ4லவ� ஆெணா� ெப�E% ஆ% $ேதவா.2.2775.1 

 உைரயி4 ஆ� அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) அழ4 ஆ�வ� 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அல� கா�மிேனா $ேதவா.2.2775.2 

 விரவலா�த% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) உட� ெவI அழ4 

ஆ6கினா� $ேதவா.2.2775.3 

 அைரய� L6கீ��ர,+ அ�க# ெச/கி�ற+ ஓ� அ�சேம $ேதவா.2.2775.4 

 ஈ�6�% ந<� ெச8சைட6� ஏ3ற+% F3ைற உைத,த+% $ேதவா.2.2776.1 

 F�6�% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) Lஇைலேவ4 வல� 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா#ைகN% $ேதவா.2.2776.2 

 ஆ�6�% வாயா� அர6க� உர,ைத ெநA,+ அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) 

அட4 $ேதவா.2.2776.3 



 L�6க� L6கீ��ர,+ அ�க# 

ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெமா/%1 அேத $ேதவா.2.2776.4 

 ந<.# ஆ.% மல�ேம4 உைறவா� ெந�மாG% ஆ/ $ேதவா.2.2777.1 

 சீ.# ஆ.% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேதட ெம/, த<,திர# ஆயினா� 

$ேதவா.2.2777.2 

 சீAனா4 அ?� ஒளி� ெத�னவ�_ெப.(ெத�னவ�_ெப.) ெச%பிய� வி4லவ� 

$ேதவா.2.2777.3 

 ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) L6கீ��ர,+ அ�க# 

ெச/கி�ற+ ஓ� ெச%ைமேய $ேதவா.2.2777.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 1லா4_ெப.(1லா4_ெப.) மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) இ� 

+கிலின� ெவ3@ அைர உழ4பவ� $ேதவா.2.2778.1 

 உ� பினாேல உைர!பா� ெமாழி ஊன% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆ6கினா� $ேதவா.2.2778.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 1லா4_ெப.(1லா4_ெப.) ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ� ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) கி#ளி_ெப.(கி#ளி_ெப.) ேச� $ேதவா.2.2778.3 

 ப�பி� L6கீ��ர,+ அ�க# ெச/கி�ற+ ஓ� ப�ைசேய $ேதவா.2.2778.4 

 ம4ைல ஆ� '% '�ம�ன� L6கீ��ர,+ அ�கைள� $ேதவா.2.2779.1 

 ெச4வ� ஆக நிைனN% ப� ேச�,திய ெச*தமி> $ேதவா.2.2779.2 

 ந4லவரா/ வா>பவ� காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.2.2779.3 

 ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஆள2% வ4லேர $ேதவா.2.2779.4 



 '�ன% நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 'ட6கா4 'ய3� 

அ.#ெச/+ ந<ள $ேதவா.2.2780.1 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கம> பாதிA!1லிR� உளா� $ேதவா.2.2780.2 

 த�ைன நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தைன, 

தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) இ(4)லிக# $ேதவா.2.2780.3 

 ெகா#ளி_ெப.(ெகா#ளி_ெப.) ந6க_ெப.எ�.(ந�_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப�வாய ேப/க# �ைழ*+ ஆடேவ $ேதவா.2.2781.1 

 '#_ெப.('#_ெப.) இலவ%_ெப.(இலவ%_ெப.) '+ கா7� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 'த4வ�(�) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.2.2781.2 

 1#_ெப.(1#_ெப.) இன?க# பயிG% பாதிA! 1லிR� தைன $ேதவா.2.2781.3 

 ம.# இ4 ந4லா� வழிபா� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம:வாள� ேம4 

$ேதவா.2.2782.1 

 ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) இ4 ந4லா� பயி4 பாதிA! 1லிR� உளா� 

$ேதவா.2.2782.2 

 ெவ.ளி� மானி� பிைண ேநா6க4 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவறி 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி� $ேதவா.2.2782.3 

 அ.ளி ஆக,திைட ைவ,த+2%(%) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆகேவ 

$ேதவா.2.2782.4 

 ேபாதினாG% 1ைகயாG% உ/,ேத அ�யா�க# தா% $ேதவா.2.2783.1 



 ேபாதினாேல வழிபா� ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

1லிR�தD# $ேதவா.2.2783.2 

 ஆதினாG% அவல% இலாத அ�க# மைற $ேதவா.2.2783.3 

 ஓதி நாT% இ�% பி�ைச ஏ3@ உ�� உண!பாலேத $ேதவா.2.2783.4 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ந4லா� அ'+ ஆ6க உ�டா� அழ4 ஐ*தைல 

$ேதவா.2.2784.1 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ந4லா� பரவ(*) 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� அைர ஆ�,தவ� 

$ேதவா.2.2784.2 

 ேபாக% ந4லா� பயிG% பாதிA!1லிR�தD# $ேதவா.2.2784.3 

 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ந4லாெளா� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% பரேம7�ேய 

$ேதவா.2.2784.4 

 மதிய% ெமா/,த கதி� ேபா4 ஒளி மண4_ெப.(மண4_ெப.) கான4வா/! 

$ேதவா.2.2785.1 

 1திய_ெப.அ.(1திய_ெப.அ.) ',த%_ெப.(',த%_ெப.) திக> பாதிA!1லிR� எD% 

$ேதவா.2.2785.2 

 பதியி4 ைவ6க!ப�% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

பழ*ெதா�ட�க# $ேதவா.2.2785.3 

 �திN% ெகா#வ� விதிN% ெச/வ�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) 

�ழ� ஆகேவ $ேதவா.2.2785.4 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) அரவ!ப� வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற �ளி� 

கான4வா/� $ேதவா.2.2786.1 

 ச?� அரவ! பைறயி�(�) ஒலி அைவ சா�*+ 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.2.2786.2 



 ெபா?� அரவ% உய� பாதிA!1லிR� தD# $ேதவா.2.2786.3 

 அ?� அரவ% அைரயி4 அைச,தாைன அைடமிேன $ேதவா.2.2786.4 

 வ <6க% எ:% இல?ைக6� இைற 

வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) இைட $ேதவா.2.2787.1 

 ஊ6க% ஒழி*+ அலற விர4_ெப.(விர4_ெப.) இைற ஊ�றினா� $ேதவா.2.2787.2 

 "6 கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) பாதிA!1லிR� தைன $ேதவா.2.2787.3 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) தா2% அணி ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ� 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) $ேதவா.2.2788.1 

 ெபா� அ% தா+_ெப.(தா+_ெப.) ெசாA பாதிA!1லிR� தD# $ேதவா.2.2788.2 

 '�ன% தாவி அ�L�@ அள*தவ� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) 

$ேதவா.2.2788.3 

 த�ன% தா#_ெப.(தா#_ெப.) உ3@ உணராத+ ஓ� தவ ந<திேய $ேதவா.2.2788.4 

 உA*த Fைற உ.வ,ெதா� ெத.வ,+ இைட, $ேதவா.2.2789.1 

 திA*+ தி�D% சி@ ேநா�ப.% ெப.*_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) ேதர.% 

$ேதவா.2.2789.2 

 எA*+_வி.எ�.(எA_வி.+*,_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) ெசா�ன(I) உைர ெகா#ளாேத 

எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+மி� $ேதவா.2.2789.3 

 1A*த ெவ�ந<3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) பாதிA!1லிRைரேய 

$ேதவா.2.2789.4 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ந4லா� அக� காழிN# ஞானச% $ேதவா.2.2790.1 

 ப*த� ந4லா� பயி4 பாதிA!1லிR�தD# $ேதவா.2.2790.2 



 ச*த மாைல,தமி> ப,+ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) தA,தா�க# ேம4 

$ேதவா.2.2790.3 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த<ய(I) அைடயாைமயா4 

விைன மாNேம $ேதவா.2.2790.4 

 விைட அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி ெவறி அ6� அர2 ஆ�,த 

விமலனா� $ேதவா.2.2791.1 

 பைட அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக! பர� தA,தா�6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.2.2791.2 

 ெகாைடயி4 ஓவா� �ல'% 

உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைறேயா�க# தா% 

$ேதவா.2.2791.3 

 1ைட ெகா# ேவ#வி!1ைக உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) உலா2% 1கலிேய 

$ேதவா.2.2791.4 

 ேவைல த�னி4 மி� ந8சிைன உ�� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) க�டனா� 

$ேதவா.2.2792.1 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) எ?�% பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வா� நக� 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2792.2 

 சால ந4லா� பயிG% மைற ேக7�! பத?கைள� $ேதவா.2.2792.3 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேம2% கிளி,தா� ெசா4 பயிG% 1கலிேய 

$ேதவா.2.2792.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) வா:% �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

ஓ� F@ உக*தா� மதி, $ேதவா.2.2793.1 



 +�ட% ேம2% �ட�, ெதா4சைடயா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2793.2 

 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ம�வி4(4) உய� ேகதைக மாதவி $ேதவா.2.2793.3 

 1�ட`க%மல�! ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) நிலா2% 1கலிேய 

$ேதவா.2.2793.4 

 திAN% L�@_ெப.(L�@_ெப.) 1ர'%(%) எA,+ திக> வானவ�6� 

$ேதவா.2.2794.1 

 அAய ெப%மா� அரவ6 �ைழயா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2794.2 

 ெபAய_ெப.அ.(ெபA+_ெப.) மாட,+_ெப.(மாட%_ெப.+அ,+_சாA.) உய.% 

ெகா�யி� மிைடவா4 ெவயி4_ெப.(ெவயி4_ெப.) $ேதவா.2.2794.3 

 1A2 இலாத தட%_ெப.(தட%_ெப.) "%ெபாழி4 �> த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

1கலிேய $ேதவா.2.2794.4 

 ஏவி4 ஆ.% சிைல! பா�,தD6� இ� அ.# ெச/தவ� $ேதவா.2.2795.1 

 நாவினா# L6�_ெப.(L6�_ெப.) அAவி,த ந%ப�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2795.2 

 மாவி4 ஆ.% கனி வா� கிட?கி4 விழ வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ேபா/! 

$ேதவா.2.2795.3 

 "வி4 ஆ.% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெபா/ைகயி4 ைவ�% 1கலிேய 

$ேதவா.2.2795.4 

 த6க� ேவ#வி தக�,த தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) ைதயலாெளா�% 

$ேதவா.2.2796.1 

 ஒ6கேவ எ% உரேவா� உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2796.2 



 ெகா6� வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) பலவி� ெகா:*_ெப.அ.(ெகா:%_ெப.அ.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கனி ெகா�ைறக# $ேதவா.2.2796.3 

 16க வாச!1�ைன ெபா�திர# கா7�% 1கலிேய $ேதவா.2.2796.4 

 ெதாைல2 இலாத அர6க�(�) உர,ைத, ெதாைலவி,+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) $ேதவா.2.2797.1 

 தைலN% ேதாT% ெநA,+ ச+ர�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2797.2 

 கைலயி� ேம2% மன,ேதா� இர!ேபா�6�6 கர!1 

இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.2.2797.3 

 ெபாலிN% அ% த�ெபாழி4 �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ.% 1கலிேய $ேதவா.2.2797.4 

 கீ�� 16கா� பற*ேத உய�*தா� ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) 

அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ஆ/6 $ேதவா.2.2798.1 

 கா��% எ�றா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) பணிய நி�றா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2798.2 

 ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) இைர 

ஆர4 வார நிைற ெச@வினி4 $ேதவா.2.2798.3 

 "�� மி6க(I) வய4_ெப.(வய4_ெப.) கா7�% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

1கலிேய $ேதவா.2.2798.4 

 த�6� உ�,+, தைலைய! பறி!பாெரா� சா6கிய� $ேதவா.2.2799.1 

 இ�6க� உ/!பா� இைற8சாத எ%மா3� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.2.2799.2 

 ம�!1 அ�6�% �.தி!ெபா.# வ4லவ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா� 

$ேதவா.2.2799.3 



 அ�,+ அ�,+! 1�*+ ஈ��% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கலிேய 

$ேதவா.2.2799.4 

 எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ�ணா இைறவ� உைறகி�ற 

1கலிைய $ேதவா.2.2800.1 

 ைகதவ% இ4லா6 க2ணிய� ஞானச%ப*த� சீ� $ேதவா.2.2800.2 

 ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+%(%) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ெச!ப வ4லா� சிவேலாக,தி4 

$ேதவா.2.2800.3 

 எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

இைமேயா�க# ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.!பா�கேள 

$ேதவா.2.2800.4 

 ஆ�னா/ ந@ெந/ெயா� பா4 தயி� அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) பிAயாத 

சி3ற%பல% $ேதவா.3.2801.1 

 நா�னா/ இடமா ந@?ெகா�ைற நய*தவேன $ேதவா.3.2801.2 

 பா�னா/ மைறேயா� ப4கீத'% ப4சைட! பனி கா4 கதி� ெவ�தி?க# 

$ேதவா.3.2801.3 

 ��னா/ அ.ளா/ �.?க எம ெதா4விைனேய $ேதவா.3.2801.4 

 ெகா7டேம கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�ழலாெளா� F�னா/ எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறினா/ Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) 

$ேதவா.3.2802.1 

 ப7டேம 1ைனவா/ இைச பா�வ பாAடமா $ேதவா.3.2802.2 

 ந7டேம நவி4வா/ மைறேயா� தி4ைல_ெப.(தி4ைல_ெப.) ந4லவ� பிAயாத 

சி3ற%பல% $ேதவா.3.2802.3 

 இ7டமா உைறவா/ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ேமவிய+ எ�ைன 

ெகாேலா $ேதவா.3.2802.4 



 ந<ல,+ ஆ� கAய_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) மிட3றா� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ெந3றிேம4 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) க�ணினா� ப3@ 

$ேதவா.3.2803.1 

 �ல,தா� �டைல! ெபா� ந<@ அணிவா� சைடயா� $ேதவா.3.2803.2 

 சீல,தா� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) சி3ற%பல% ேச�தலா4 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) ைகெதாழ $ேதவா.3.2803.3 

 ேகால,தா/ அ.ளா/ உன காரண% F@+ேம $ேதவா.3.2803.4 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) அைல,+ அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

எ/திய_ெப.எ�.(எ/+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) C� இைட ேகால வா#மதி 

ேபாG% 'க,+_ெப.('க%_ெப.+அ,+_சாA.) இற��_ெப.(இர��_ெப.) 

$ேதவா.3.2804.1 

 அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) அைல,த_ெப.எ�.(அைல_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க�ணா# 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�சைடயா� 

$ேதவா.3.2804.2 

 கமபைல,+ எ: கா'@ காைளய� காதலா4 கழ4ேசவ� ைகெதாழ 

$ேதவா.3.2804.3 

 அ%பல,+ உைறவா� அ�யா�6� அைடயா விைனேய $ேதவா.3.2804.4 

 ெதா4ைலயா� அ'+ உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�ட+ ஓ� � மணிமிடறா ப�வாய+ ஓ� $ேதவா.3.2805.1 

 ப4ைல ஆ� தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி ஏ3@ உழ4 

ப�டர?கா $ேதவா.3.2805.2 

 தி4ைலயா� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) சி3ற%பல% ேச�தலா4 கழ4ேசவ� ைகெதாழ 

$ேதவா.3.2805.3 



 இ4ைல ஆ% விைனதா� எAய(%) மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/தவேன 

$ேதவா.3.2805.4 

 ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) ேதா/ அணி ெகா�ைறயா/ அன4 அ?ைகயா/ 

அமர�6� அமரா உைம $ேதவா.3.2806.1 

 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ேதா/ பகவா பலி ஏ3@ உழ4 ப�டர?கா 

$ேதவா.3.2806.2 

 மாக% ேதா/ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� சி3ற%பல% ம�னினா/ 

ம:வாளினா/ அழ4 $ேதவா.3.2806.3 

 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ேதா/ அைரயா/ அ�யாைர ந�ணா விைனேய 

$ேதவா.3.2806.4 

 சாதி ஆ� பலி?கி(�)ெனா� ெவ#ளிய ச?க வா��ைழயா/ திகழ!ப�% 

$ேதவா.3.2807.1 

 ேவதியா விகி�தா விழ2 ஆ� அணி தி4ைல_ெப.(தி4ைல_ெப.) த�D# 

$ேதவா.3.2807.2 

 ஆதியா/6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆய சி3ற%பல% அ% ைகயா4 ெதாழ வ4 

அ�யா�கைள $ேதவா.3.2807.3 

 வாதியா+ அகG% நலியா மலி த<விைனேய $ேதவா.3.2807.4 

 ேவயி� ஆ� பைண,ேதாளிெயா� ஆடைல ேவ��னா/ விகி�தா உயி�க7� 

அ'+ $ேதவா.3.2808.1 

 ஆயினா/ இ�கா7� எA ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

அம�*தவேன $ேதவா.3.2808.2 

 த<யி� ஆ� கைணயா4 1ர%L�@ 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெச%ைமயா/ திக>கி�ற 

சி3ற%பல% $ேதவா.3.2808.3 



 ேமயினா/ கழேல ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ/++% ேம4 உலேக $ேதவா.3.2808.4 

 தாA� ஆ� விA ெகா�ைறயா/ மதி தா?� ந<#சைடயா/ தைலவா 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.2809.1 

 ேதA� ஆ� ம@கி� தி. ஆ� அணி தி4ைல_ெப.(தி4ைல_ெப.) த�D# 

$ேதவா.3.2809.2 

 சீAனா4 வழிபா� ஒழியாத+ ஓ� ெச%ைமயா4 அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய 

சி3ற%பல% $ேதவா.3.2809.3 

 ஏAனா4 அம�*தா/ உன சீ� அ� ஏ,++ேம $ேதவா.3.2809.4 

 $ேதவா.3.2810. 

 $ேதவா.3.2811. 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) ேச� விரலா# பவள,+வ� வாயினா# பனி மா மதி ேபா4 

'க,+_ெப.('க%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.3.2812.1 

 அ*த% இ4 1கழா# மைலமாெதா�% ஆதி!பிரா� $ேதவா.3.2812.2 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) எ,திைசN% 

நிைற*+_வி.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வல%ெச/+ மாமல� 

$ேதவா.3.2812.3 

 1*தி ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8சி! ெபாழி 

"*தரா/ ேபா3@+ேம $ேதவா.3.2812.4 

 காவி அ% க.?க�ணினா# கனி,ெதா�ைடவா/ கதி� ',த ந4ெவ� நைக 

$ேதவா.3.2813.1 

 �வி அ% ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) �A ெம��ழலா# $ேதவா.3.2813.2 



 ேதவிN% தி.ேமனி ஓ�பாக% ஆ/ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

இற��_ெப.(இர��_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) L�ெறா� ேச� பதி 

$ேதவா.3.2813.3 

 "வி4 அ*தண� ஒ!பவ� "*தரா/ ேபா3@+ேம $ேதவா.3.2813.4 

 ைப அரா வ.% அ4�4 ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) இய4_ெப.(இய4_ெப.) 

ப8சி� ேந� அ� வ8சி ெகா# C� இைட $ேதவா.3.2814.1 

 ைதயலா# ஒ.பா4 உைட எ% இைற சா.% இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.2814.2 

 ெச/ எலா% க:ந<� கமல%மல�, ேதற4 ஊறலி� ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) உலராத 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.2814.3 

 ெபா/ இலா மைறேயா� பயி4 "*தரா/ ேபா3@+ேம $ேதவா.3.2814.4 

 '#ளி_ெப.('#ளி_ெப.) நா#'ைக ெமா7� இய4 ேகா?கி� அ.%1 ெத� 

ெகா# �.%ைப_ெப.(�.%ைப_ெப.) $ேதவா.3.2815.1 

 Lவாம.*+ உ# இய�ற ைப%ெபா� கலச,+ இய4 

ஒ,த_�ைற.எ�.(ஒ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) 

$ேதவா.3.2815.2 

 ெவ#ளிமா4வைர அ�ன+ ஓ� ேமனியி4 ேமவினா� பதி வ < ம. த�ெபாழி4 

$ேதவா.3.2815.3 

 1#_ெப.(1#_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) +யி4 ம4கிய "*தரா/ ேபா3@+ேம 

$ேதவா.3.2815.4 

 ப� இய�@ எ: ெம�ெமாழியா# பக� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஏ� திக> 

ைப*தளி�ேமனி ஓ� $ேதவா.3.2816.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) இய�ற ெமா/%பி� ெப.மா3� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெப/வைளயா� $ேதவா.3.2816.2 



 க� இய�@ எ: காவி ெச:? க.ந<ல% ம4கிய காம. வாவி 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.2816.3 

 1�ணிய� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பதி 

"*தரா/ ேபா3@+ேம $ேதவா.3.2816.4 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) நிலாமதி ேபா4 Cதலா# மடமாைழ ஒ�கணா# வ� 

தரள நைக $ேதவா.3.2817.1 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) நிலாவிய இ� இைச ஆ� ெமாழி! பாைவெயா�% 

$ேதவா.3.2817.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) நிலா, திக> ெச8சைட எ% அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

ேச�வ+ சிகர! ெப.?ேகாயி4 �> $ேதவா.3.2817.3 

 ேபா> நிலா CைழN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) "*தரா/ ேபா3@+ேம 

$ேதவா.3.2817.4 

 கா� உலாவிய வா��ழலா# கய4க�ணினா# 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) கா4 

ஒளிமி� இைட $ேதவா.3.2818.1 

 வா� உலாவிய ெம�'ைலயா# மைலமா+ உட� ஆ/ $ேதவா.3.2818.2 

 ந<� உலாவிய ெச�னிய� ம�னி நிக.% நாம% '*நா��% நிக> பதி 

$ேதவா.3.2818.3 

 ேபா� உலா2 எயி4 �> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) "*தரா/ ேபா3@+ேம 

$ேதவா.3.2818.4 

 காைச ேச� �ழலா# கய4_ெப.(கய4_ெப.) ஏ� தட?க�ணி 

கா%1_ெப.(கா%1_ெப.) அன ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) கதி� ெம�'ைல 

$ேதவா.3.2819.1 

 ேத� ேச� மைலமா+ அம.% தி.மா�1 அகல,+_ெப.(அகல%_ெப.+அ,+_சாA.) 

$ேதவா.3.2819.2 



 ஈச� ேம2% இ.?கயிைல எ�,தாைன அ�@ அட�,தா� இைண�ேசவ� 

$ேதவா.3.2819.3 

 "ைச ெச/பவ� ேச� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) "*தரா/ ேபா3@+ேம 

$ேதவா.3.2819.4 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) ேச� �ழலா# நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நைக ெகாIைவ வா/ ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஏ� 

இைடயா# உைம $ேதவா.3.2820.1 

 ப?� ேச� தி.மா�1 உைடயா� பட� த< உ. ஆ/ $ேதவா.3.2820.2 

 ம?�4 வ�ணD% மா மலேராD% 

மய?க_�ைற.எ�.(மய?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<�டவ� வா�மிைச 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: $ேதவா.3.2820.3 

 ெபா?� ந<A4 மித*த ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) "*தரா/ ேபா3@+ேம 

$ேதவா.3.2820.4 

 கலவமாமயி4 ஆ� இயலா# க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) அ�ன ெம�ெமாழியா# 

கதி� வா#Cத4 $ேதவா.3.2821.1 

 �ல2 "?�ழலா# உைம Fறைன ேவ@ உைரயா4 $ேதவா.3.2821.2 

 அலைவ ெசா4Gவா� ேத� அம� ஆத�க# ஆ6கினா�தைன ந�ணG% 

ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

$ேதவா.3.2821.3 

 1லவ�தா% 1க> ெபா� பதி "*தரா/ ேபா3@+ேம $ேதவா.3.2821.4 

 ேத%ப4 C� இைடயா# ெச:8 ேச4 அன க�ணிேயா� 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ேச�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

அம� $ேதவா.3.2822.1 

 "%ெபாழி4 திக> ெபா� பதி "*தரா/ ேபா3@+% எ�@ $ேதவா.3.2822.2 



 ஓ%1 த�ைமய�-',தமி> நா4மைற ஞானச%ப*த�-ஒ� தமி>மாைல 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2822.3 

 ஆ% ப� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� அைடயா விைனேய 

$ேதவா.3.2822.4 

 இய4 இைச எD% ெபா.ளி� திற%_ெப.(திற%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.2823.1 

 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) அன மிட@ உைட! 1�ணியேன $ேதவா.3.2823.2 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) அன வா8 ெந�?க�ணிெயா�% $ேதவா.3.2823.3 

 அய4 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அ� ெதாழ அம�*தவேன $ேதவா.3.2823.4 

 கல� ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ெவ�தைல க�ெபாழி4 

1கலி த�D# $ேதவா.3.2823.5 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) நா#ெதா@% இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உற நிைற மதி 

அ.ளினேன $ேதவா.3.2823.6 

 நிைல உ@% இட� நிைலயாத வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) $ேதவா.3.2824.1 

 இைல உ@ மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,++% 

யா%_பதி.ெப.(யா%_த�.ப�.) $ேதவா.3.2824.2 

 மைலயினி4 அAைவைய ெவ.வ வ� ேதா4 $ேதவா.3.2824.3 

 அைலவ. மதகா8 உA,தவேன $ேதவா.3.2824.4 

 இைமேயா�க# நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெதாழ 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1கலி $ேதவா.3.2824.5 

 உைமயாெளா� ம�னிைன உய� தி.வ� இைணேய $ேதவா.3.2824.6 

 பா�ைன அ.மைற வர4'ைறயா4 $ேதவா.3.2825.1 



 ஆ�ைன_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ஐ_'�.ஒ..) காண '� அ.வன,தி4 

$ேதவா.3.2825.2 

 சா�ைன காலைன தய?�_வி.(தய?�_வி.) ஒளி ேச� $ேதவா.3.2825.3 

 ந<� ெவ�பிைற '� நி�மலேன $ேதவா.3.2825.4 

 நிைனேய அ�யா� ெதாழ ெந�மதி4 1கலி(*)நக� $ேதவா.3.2825.5 

 தைனேய இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேமவிைன தவெநறி அ.# எம6ேக 

$ேதவா.3.2825.6 

 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) திக> ம:விைன யாைனயி� ேதா4 $ேதவா.3.2826.1 

 அழ4 திக> ேமனியி4 அணி*தவேன $ேதவா.3.2826.2 

 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) திக> சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஒலி அல%ப 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.2826.3 

 'ழெவா�% அ.நட% 'ய3றினேன $ேதவா.3.2826.4 

 '�ேம4 மதி ��ைன '.�_ெப.('.�_ெப.) அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

1கலி $ேதவா.3.2826.5 

 அ�யா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) உற 

அழெகா�% இ.*தவேன $ேதவா.3.2826.6 

 க.ைமயி� ஒளி� கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8ச% உ�ட $ேதவா.3.2827.1 

 உAைமயி� உல�_ெப.(உல�_ெப.) உயி� 

அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி�த� $ேதவா.3.2827.2 

 ெப.ைமைய நில,தவ� ேபசி� அ4லா4 $ேதவா.3.2827.3 

 அ.ைமயி4 அள!1 அA+ ஆயவேன $ேதவா.3.2827.4 

 அர2 ஏ� இைடயாெளா�% அைலகட4 மலி 1கலி $ேதவா.3.2827.5 



 ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ேச�தர நா#ெதா@% 1விமிைச! ெபாலி*தவேன 

$ேதவா.3.2827.6 

 அைட அAமாெவா� ேவ?ைகயி� ேதா4 $ேதவா.3.2828.1 

 1ைட பட அைரமிைச! 1ைன*தவேன $ேதவா.3.2828.2 

 பைட உைட ெந�மதி4 பா8� 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2828.3 

 விைட உைட6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ம4� ேவதியேன $ேதவா.3.2828.4 

 விகி�தா பரமா நி�ைன வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ெதாழ 1கலி, 

$ேதவா.3.2828.5 

 த�வா/ மடமாெதா�% தா#_ெப.(தா#_ெப.) பணி*தவ� தம6ேக $ேதவா.3.2828.6 

 அ�யவ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அமர� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2829.1 

 ெச�ய வ4விைன பல த<�!பவேன $ேதவா.3.2829.2 

 +� இைட அக4 அ4�4-�ெமாழிைய! $ேதவா.3.2829.3 

 ெபா� அணி மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) உற! 14கினேன $ேதவா.3.2829.4 

 1�ணியா 1னிதா 1க�_ெப.(1க�_ெப.) ஏ3றிைன 1கலி*நக� $ேதவா.3.2829.5 

 ந�ணினா/ கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,திட ந�ணகிலா விைனேய 

$ேதவா.3.2829.6 

 இரெவா� பக4_ெப.(பக4_ெப.) அ+ ஆ% எ%மா� உ�ைன! $ேதவா.3.2830.1 

 பர2த4_ெதா.ெப.(பர2_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) ஒழிகிேல� வழி அ�ேய� 

$ேதவா.3.2830.2 



 �ர விA ந@?ெகா�ைற ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2830.3 

 அர விAசைட '� ஆ�டைகேய $ேதவா.3.2830.4 

 அனெம� நைடயாெளா�% அதி�கட4 இல?ைக ம�ைன $ேதவா.3.2830.5 

 இன%_ெப.(இன%_ெப.) ஆ�த. ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அட�,+ இ.*தைன 

1கலிNேள $ேதவா.3.2830.6 

 உ.கிட உவைக த*+_வி.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உடலிD#ளா4 

$ேதவா.3.2831.1 

 ப.கி�% அ'+ அன ப�பினேன $ேதவா.3.2831.2 

 ெபா. கட4_ெப.(கட4_ெப.) வ�ணனD% " உளாD% $ேதவா.3.2831.3 

 ெப.கி�% ம.# என! பிற?� எA ஆ/ $ேதவா.3.2831.4 

 உய�*தா/ இனி ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) எைன ஒ�மல� அ� இைண6கீ> 

$ேதவா.3.2831.5 

 வய*+ ஆ?� உற ந4கி� வள�மதி4 1கலி மேன $ேதவா.3.2831.6 

 ைகயினி4 உ�பவ� கணிகேநா�ப� $ேதவா.3.2832.1 

 ெச/வன தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) அலா� ெச+மதியா� $ேதவா.3.2832.2 

 ெபா/யவ� உைரகைள! ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) எனாத $ேதவா.3.2832.3 

 ெம/யவ� அ� ெதாழ வி.%பினேன $ேதவா.3.2832.4 

 விய*தா/ ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ3றிைன 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) ெதா: 1கலி $ேதவா.3.2832.5 

 உய�*+_வி.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� ெப.?ேகாயிG# 

ஒ.?� உட� இ.*தவேன $ேதவா.3.2832.6 



 1�ணிய� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: 1கலி(*) 

நக� $ேதவா.3.2833.1 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) அ� ெதாழ விள?கினாைன $ேதவா.3.2833.2 

 ந�ணிய ஞானச%ப*த� வா/ைம_ெப.(வா/ைம_ெப.) $ேதவா.3.2833.3 

 ப�ணிய அ.*தமி> ப,+% வ4லா� $ேதவா.3.2833.4 

 நடைல அைவ இ�றி! ேபா/ ந�Eவ� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) $ேதவா.3.2833.5 

 இட� ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) இ�றி, தா% எ/+வ� 

தவெநறிேய $ேதவா.3.2833.6 

 இடா8D% தளா8D% என+ உ@ ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) $ேதவா.3.2834.1 

 ெதாடா8D% உன கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:ேவ� $ேதவா.3.2834.2 

 கட4தனி4 அ'ெதா� கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந8ைச $ேதவா.3.2834.3 

 மிடறினி4 அட6கிய_ெப.எ�.(அட6�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவதியேன 

$ேதவா.3.2834.4 

 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2834.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2834.6 

 வாழிD% சாவிD% வ.*திD% ேபா/ $ேதவா.3.2835.1 

 வ <ழிD% உன கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) வி�ேவ� அ4ேல� $ேதவா.3.2835.2 

 தா> இள*_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) தட%1ன4 தய?�_வி.(தய?�_வி.) ெச�னி! 

$ேதவா.3.2835.3 



 ேபா> இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) ைவ,த 1�ணியேன $ேதவா.3.2835.4 

 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2835.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2835.6 

 நனவிD% கனவிD% ந%பா உ�ைன $ேதவா.3.2836.1 

 மனவிD% வழிபட4 மறேவ� அ%மா� $ேதவா.3.2836.2 

 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) விA ந@?ெகா�ைற!ேபா+ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2836.3 

 கன4_ெப.(கன4_ெப.) எA-அன4 14� ைகயவேன $ேதவா.3.2836.4 

 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2836.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2836.6 

 +%மெலா� அ.*+ய� ேதா�றி�D% $ேதவா.3.2837.1 

 அ% மல� அ� அலா4 அர3றா+ எ� நா_ெப.(நா_ெப.) $ேதவா.3.2837.2 

 ைக% ம4� வா8சிைல6 கைண ஒ�றினா4 $ேதவா.3.2837.3 

 '%மதி4 எA எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 'னி*தவேன 

$ேதவா.3.2837.4 

 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2837.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2837.6 

 ைகய+ வ <ழிD% கழி2 உறிD% $ேதவா.3.2838.1 

 ெச/ கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� அலா4 சி*ைத ெச/ேய� $ேதவா.3.2838.2 



 ெகா/ அணி ந@மல� �லாய ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.3.2838.3 

 ைம அணி மிட@ உைட மைறயவேன $ேதவா.3.2838.4 

 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2838.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2838.6 

 ெவ*+ய� ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� ெவ. 

உறிD% $ேதவா.3.2839.1 

 எ*தா/ உ� அ� அலா4 ஏ,தா+ எ� நா_ெப.(நா_ெப.) $ேதவா.3.2839.2 

 ஐ*தைல அர2 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைர6� அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2839.3 

 ச*த ெவ�ெபா� அணி ச?கரேன $ேதவா.3.2839.4 

 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2839.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2839.6 

 ெவ!ெபா� விரவி ஓ� விைன வா8D% $ேதவா.3.2840.1 

 அ!பா உ� அ� அலா4 அர3றா+ எ� நா_ெப.(நா_ெப.) $ேதவா.3.2840.2 

 ஒ!1 உைட ஒ.வைன உ. அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.2840.3 

 அ!ப� அழ4 எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விழி,தவேன 

$ேதவா.3.2840.4 

 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2840.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2840.6 



 ேப� இட� ெப.கி_வி.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� பிணி 

வா8D% $ேதவா.3.2841.1 

 சீ� உைட6 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அலா4 சி*ைத ெச/ேய� $ேதவா.3.2841.2 

 ஏ� உைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) '� இராவணைன $ேதவா.3.2841.3 

 ஆ� இட� பட வைர அட�,தவேன $ேதவா.3.2841.4 

 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2841.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2841.6 

 உ�ணிD% பசி!பிD% உற?கிD% நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 

$ேதவா.3.2842.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) மல� அ� அலா4 உைரயா+ எ� நா_ெப.(நா_ெப.) 

$ேதவா.3.2842.2 

 க�ணD% க� கம> தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம4 $ேதவா.3.2842.3 

 அ�ணG% அள!1 அA+ ஆயவேன $ேதவா.3.2842.4 

 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2842.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2842.6 

 பி,ெதா� மய?கி_வி.எ�.(மய?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� பிணி 

வா8D% $ேதவா.3.2843.1 

 அ,தா உ� அ�அலா4 அர3றா+ எ� நா_ெப.(நா_ெப.) $ேதவா.3.2843.2 

 1,த.% சமண.% 1ற� உைர6க $ேதவா.3.2843.3 

 ப,த�க7� அ.#ெச/+ பயி�றவேன $ேதவா.3.2843.4 



 இ+ேவா எைம ஆT% ஆ@ ஈவ+ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

எம6�_பதி.ெப.(எ%_பதி.ெப.+6�_ெகா.ேவ.) இ4ைலேய4 $ேதவா.3.2843.5 

 அ+ேவா உன+ இ� அ.# ஆவ�+ைற அரேன $ேதவா.3.2843.6 

 அைல 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஆவ�+ைற 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2844.1 

 இைல Cைன ேவ4பைட எ% இைறைய $ேதவா.3.2844.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மி� ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2844.3 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) உைட அ.*தமி>மாைல வ4லா� $ேதவா.3.2844.4 

 விைன ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ந<?கி! ேபா/ 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) விய� உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

$ேதவா.3.2844.5 

 நிைல ஆக '� ஏ@வ� நில%மிைச நிைல இலேர $ேதவா.3.2844.6 

 த6க� ேவ#வி தக�,தவ� "*தராய $ேதவா.3.2845.1 

 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ெச%ைம விமல� விய� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

$ேதவா.3.2845.2 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சி*ைதயி4 ைவ6க 

ெம/6கதி $ேதவா.3.2845.3 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந%ப�தாேன 

$ேதவா.3.2845.4 

 1#_ெப.(1#_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) 1க> 

ேபா3றிய_ெப.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "*தரா/ $ேதவா.3.2846.1 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) தா?� விகி�த� அ� ெதாழ $ேதவா.3.2846.2 



 ஞால,தி4 உய�வா� உ#�% ந�ெநறி $ேதவா.3.2846.3 

 Lல% ஆய 'தலவ� தாேன $ேதவா.3.2846.4 

 ேவ*தரா/ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆள வி.!1_ெப.(வி.!1_ெப.) உறி� 

$ேதவா.3.2847.1 

 "*தரா/ நக� ேமயவ� ெபா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) $ேதவா.3.2847.2 

 ந<தியா4 நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ#கிட $ேதவா.3.2847.3 

 சாதியா விைன ஆனதாேன $ேதவா.3.2847.4 

 "�ர� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "*தரா/ $ேதவா.3.2848.1 

 ஈச� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைற8சிட $ேதவா.3.2848.2 

 சி*ைத ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) அைவ த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந4கி�% $ேதவா.3.2848.3 

 இ*+ வா�சைட எ% இைறேய $ேதவா.3.2848.4 

 ெபாலி*த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�1 அணி ேமனிய�-

"*தரா/ $ேதவா.3.2849.1 

 மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1*திய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வண?கிட $ேதவா.3.2849.2 

 C%த% ேம4விைன ஓட வ <�ெச/ $ேதவா.3.2849.3 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ஆய எ% ஈச�தாேன $ேதவா.3.2849.4 

 "த% �ழ! ெபாலி*தவ� "*தரா/ $ேதவா.3.2850.1 

 நாத� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) நாT% நவி�றிட $ேதவா.3.2850.2 



 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா#ெதா@% 

இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) நளி�1ன4 $ேதவா.3.2850.3 

 பி4� வா�சைட! பி8ஞகேன $ேதவா.3.2850.4 

 13றி� நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அணி*தவ� "*தரா/ $ேதவா.3.2851.1 

 ப3றி வா:% பரமைன! பா�ட $ேதவா.3.2851.2 

 பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) த<ர! 

பணி,தி�% $ேதவா.3.2851.3 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) 

தாேன $ேதவா.3.2851.4 

 ேபாதக,+ உA ேபா�,தவ� "*தரா/ $ேதவா.3.2852.1 

 காதலி,தா�-கழ4 விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஒ�றினா4 $ேதவா.3.2852.2 

 அர6க� ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவD6� அ.# 

$ேதவா.3.2852.3 

 ெப.6கி நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% பி8ஞகேன 

$ேதவா.3.2852.4 

 ம,த% ஆன இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) ம.2 ஒணா $ேதவா.3.2853.1 

 அ,த� ஆனவ� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "*தரா/ 

$ேதவா.3.2853.2 

 ஆ# அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக 

அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/%மி� 

C%_திA.(C%_'�.ஒ..) விைன $ேதவா.3.2853.3 

 மாT% ஆ@ அ.#ெச/N% தாேன $ேதவா.3.2853.4 



 ெபா.,த%_ெப.(ெபா.,த%_ெப.) இ4 சம� சா6கிய� ெபா/ க�*+ 

$ேதவா.3.2854.1 

 இ.,த4_ெதா.ெப.(இ._வி.+,,_இ.கா.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா�-இைமேயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2854.2 

 "*தரா/ நக� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைக $ேதவா.3.2854.3 

 ஏ*+% மா�மறி எ% இைறேய $ேதவா.3.2854.4 

 1*தியா4 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4லவ� "*தரா/ 

$ேதவா.3.2855.1 

 அ*த% இ4 எ% அ�கைள ஞானச% $ேதவா.3.2855.2 

 ப*த� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா:% 

C%_திA.(C%_'�.ஒ..) $ேதவா.3.2855.3 

 ப*த% ஆ� விைன பாறி�ேம $ேதவா.3.2855.4 

 ெகா7டேம கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா#ள%"�� $ேதவா.3.2856.1 

 ந7ட% ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந%பைன உ#க 

$ேதவா.3.2856.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2856.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2856.4 

 ேகா7டக6 கழனி6 ெகா#ள%"�� $ேதவா.3.2857.1 



 நா7� அக,+ உைற ந%பைன உ#க $ேதவா.3.2857.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2857.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2857.4 

 �ைலயி� ஆ� ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) �> ெகா#ள%"�� $ேதவா.3.2858.1 

 விைலயி4 ஆ7ெகா�ட விகி�தைன உ#க $ேதவா.3.2858.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2858.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2858.4 

 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) க� 

மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா#ள%"��, 

$ேதவா.3.2859.1 

 தவள ந<@ அணி தைலவைன உ#க $ேதவா.3.2859.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2859.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2859.4 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெபா� ெசாAN% ெகா#ள%"�� $ேதவா.3.2860.1 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�சைட நிமலைன உ#க 

$ேதவா.3.2860.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2860.3 



 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2860.4 

 ஓட% வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% 

ெகா#ள%"�� $ேதவா.3.2861.1 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேபணிய அ�கைள உ#க 

$ேதவா.3.2861.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2861.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2861.4 

 ஆ@ வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% ெகா#ள%"�� 

$ேதவா.3.2862.1 

 ஏ@ தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவைன உ#க 

$ேதவா.3.2862.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2862.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2862.4 

 �ர6� இன%_ெப.(இன%_ெப.) பயிG% ெகா#ள%"�� $ேதவா.3.2863.1 

 அர6கைன� ெச3ற ஆதிைய உ#க $ேதவா.3.2863.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2863.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2863.4 



 ப. வரா4 உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா#ள%"�� $ேதவா.3.2864.1 

 இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) கா�1 அAயா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) உ#க 

$ேதவா.3.2864.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2864.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2864.4 

 ந<� அக6 கழனி6 ெகா#ள%"��, $ேதவா.3.2865.1 

 ேத� அம� ெச3ற ெச4வைன உ#க $ேதவா.3.2865.2 

 ெச4ல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ*+க சி*ைதயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2865.3 

 ந4�%_ெப.எ�.(ந4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ.# ந%பேன 

$ேதவா.3.2865.4 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேச� சைடயா� ெகா#ள%"�� $ேதவா.3.2866.1 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.2866.2 

 இ�@ ெசா4 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� ேபா/ $ேதவா.3.2866.3 

 எ�@% வானவேரா� இ.!பாேர $ேதவா.3.2866.4 

 க� CதலாD% ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றினாD% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஆ�6கேவ $ேதவா.3.2867.1 



 ப� இைச பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�னாD% பர8ேசாதிN% 

$ேதவா.3.2867.2 

 1�ணிய நா4மைறேயா�க# ஏ,+% 1கலி நக� $ேதவா.3.2867.3 

 ெப�ணி� ந4லாெளா�% 

வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� அ�ேற 

$ேதவா.3.2867.4 

 சா%பேலா�% தழ4 ஆ�னாD% சைடயி� மிைச! $ேதவா.3.2868.1 

 பா%பிேனா�% மதி ��னாD% ப�_ெப.(ப�_ெப.) ஏறிN% $ேதவா.3.2868.2 

 "% ப�க4(4) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கலி(*) நக� 

$ேதவா.3.2868.3 

 கா%1_ெப.(கா%1_ெப.) அன ேதாளிேயா�%(%) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

அ�ேற $ேதவா.3.2868.4 

 க.!1 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வா� சிைல6 காம� ேவவ6 கைட6க�டாD% 

$ேதவா.3.2869.1 

 ம.!1_ெப.(ம.!1_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஆைனயி� 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA ேபா�,த மணாளD% $ேதவா.3.2869.2 

 ெபா.!1 அன மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கலி(*) நக� 

$ேதவா.3.2869.3 

 வி.!பி� ந4லாெளா�% 

வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமல� அ�ேற 

$ேதவா.3.2869.4 



 அ?ைக இல?� அழ4 ஏ*தினாD% அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆகேவ 

$ேதவா.3.2870.1 

 க?ைகைய� ெச8சைட ��னாD% கடலி� இைட! $ேதவா.3.2870.2 

 ெபா?கிய_ெப.எ�.(ெபா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) 

அ'+ உ�டவD% 1கலி நக� $ேதவா.3.2870.3 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ந4லாெளா�% 

வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மணவாளேன 

$ேதவா.3.2870.4 

 சாம ந4ேவதD% த6க� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேவ#வி தக�,தாD% 

$ேதவா.3.2871.1 

 நாம% Q@-ஆயிர% ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வாேனா� ெதா:% நாதD% $ேதவா.3.2871.2 

 " ம4� த�ெபாழி4 ம�D% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கலி(*)நக� 

$ேதவா.3.2871.3 

 ேகாமளமாெதா�% வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�ழக� அ�ேற $ேதவா.3.2871.4 

 இர2_ெப.(இர2_ெப.) இைட ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) எA ஆ�னாD% இைமேயா� 

ெதாழ� $ேதவா.3.2872.1 

 ெச. இைட '!1ர% த< எA,த சிவேலாகD% $ேதவா.3.2872.2 

 ெபா. விைட ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உக*+ ஏறினாD% 1கலி(*)நக� 

$ேதவா.3.2872.3 

 அர2 இைட மாெதா�% 

வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அழக� அ�ேற 

$ேதவா.3.2872.4 



 ேச�!ப+ தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) சிைல ேமவினாD% திக> பால�ேம4 

$ேதவா.3.2873.1 

 ேவ�!ப+ ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ?F3@ 

உைத,தாD% ேவ#வி!1ைக $ேதவா.3.2873.2 

 ேபா�!ப+ ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அணி 

மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1கலி(*) நக� 

$ேதவா.3.2873.3 

 க4 ெந�மா4 வைர6கீ> அர6க� இட� க�டாD% $ேதவா.3.2874.1 

 வி4 ெந�%_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) ேபா� விற4_ெப.(விற4_ெப.) ேவட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விசய3� 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) $ேதவா.3.2874.2 

 ெபா� ெந�?ேகா4 ெகா�,தாD% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கலி(*)நக� 

$ேதவா.3.2874.3 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) அ�ன(*) நைட_ெப.(நைட_ெப.) ம?ைகெயா�% 

அம�*தா� அ�ேற $ேதவா.3.2874.4 

 ெபா�நிற நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) ப�ைசயா� எ�@ 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 16�ழி, $ேதவா.3.2875.1 

 த�ைன இ�னா�_ெப.(இ�ன�_ெப.+ஆ�_பட�.ஒ..) என6 கா�1 அAய 

தழ4ேசாதிN% $ேதவா.3.2875.2 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ெபா�தா+ உதி� 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1கலி(*) நக� $ேதவா.3.2875.3 

 மி� இைட மாெதா�% 

வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமல� அ�ேற 

$ேதவா.3.2875.4 



 பி��N% ேபாதிN% ேபEவா� ேபைண! ேபணாத+ ஓ� $ேதவா.3.2876.1 

 ெதா�ட.% காத4ெச/ ேசாதி ஆய �ட��ேசாதியா� $ேதவா.3.2876.2 

 1�ட`க% மல�! ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1கலி(*) நக� $ேதவா.3.2876.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� ேகாைதெயா�%(%) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மணவாளேன $ேதவா.3.2876.4 

 "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) கம> ேகாைதெயா�%(%) இ.*தா� 1கலி(*) நக�! 

$ேதவா.3.2877.1 

 பா?கைன ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> ப,+ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) $ேதவா.3.2877.2 

 ஆ?� அம�2 எ/திய_ெப.எ�.(எ/+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆதி ஆக 

இைச வ4லவ� $ேதவா.3.2877.3 

 ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) அமராவதிேயா� ெதாழ� ெச4வ+% 

உ�ைமேய_ெப.(உ�ைம_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.2877.4 

 சைட உைடயாD% ெந/ ஆடலாD% சா8 ேகாவண $ேதவா.3.2878.1 

 உைட உைடயாD% ைம ஆ�*த ஒ�க� உைம ேக#வD% $ேதவா.3.2878.2 

 கைட உைட ந�ெந� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கடU�தD# 

$ேதவா.3.2878.3 

 விைட உைட அ�ணG% வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன $ேதவா.3.2878.4 

 எAத. வா�சைடயாD% ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) 

ஏறிN% $ேதவா.3.2879.1 



 1Aத. மா மல�6ெகா�ைற மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ $ேதவா.3.2879.2 

 கா8த. காலைன� சா�னாD% கடU�தD# $ேதவா.3.2879.3 

 விAத. ெதா41க> வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன $ேதவா.3.2879.4 

 நாதD% ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஆ�னாD% நளி�ேபாதி�க� 

$ேதவா.3.2880.1 

 பாதD% பா/ 1லி,ேதாலினாD% ப�_ெப.(ப�_ெப.) ஏறிN% $ேதவா.3.2880.2 

 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கடUAனாD% 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ $ேதவா.3.2880.3 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஓதிN% 

வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன $ேதவா.3.2880.4 

 ம: அம� ெச4வD% மா� இலாத பல"த% '� $ேதவா.3.2881.1 

 'ழ2 ஒலி யா> �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ெமா*ைத ெகா7ட '+கா7� இைட6 

$ேதவா.3.2881.2 

 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) வள� கா4 �8சி,+ ஆ�னாD% கடU� தD# 

$ேதவா.3.2881.3 

 விழ2 ஒலி ம4கிய வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன $ேதவா.3.2881.4 

 �ட� மணி� ��ணெவ� ந<3றினாD% �ழ42 ஆய+ ஓ� $ேதவா.3.2882.1 

 பட% மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைர6� 

அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரேம7�N% 

$ேதவா.3.2882.2 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) அணி மா உA, ேதாலினாD% கடU�தD# $ேதவா.3.2882.3 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) அணி க�டD% வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன 

$ேதவா.3.2882.4 



 ப� ெபாலி நா4மைற பா� ஆ� பல ஊ�க# ேபா/ $ேதவா.3.2883.1 

 உ� பலி ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வாD% 

வானி�(�) ஒளி ம4கிய $ேதவா.3.2883.2 

 க� ெபாலி ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ெவ�தி?களாD% கடU�தD# 

$ேதவா.3.2883.3 

 ெவ�ெபா�"!சிN% வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன $ேதவா.3.2883.4 

 ெசI_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அழ4 ஆ/ நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவL�,திN% $ேதவா.3.2884.1 

 'I அழ4 நா4மைற ஐ*+% ஆய 'னிேக#வD% $ேதவா.3.2884.2 

 கI2 அழ4 வா/6 கதநாக% ஆ�,தா�-கடU�தD# $ேதவா.3.2884.3 

 ெவI அழ4 ஏ*+ ைக வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன $ேதவா.3.2884.4 

 அ� இ���_ெப.(இர��_ெப.) ஓ� உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) ஐ8ஞா��-

இ.ப+ேதா# தச $ேதவா.3.2885.1 

 '� உைட ேவ*தைன L�6� 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 'த4 L�,திN% 

$ேதவா.3.2885.2 

 க� கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �:% அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கடU�தD# 

$ேதவா.3.2885.3 

 ெவ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ*திN% வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன 

$ேதவா.3.2885.4 

 வைர �ைடயா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தா?கினாD% வள� ேபாதி�க� 

$ேதவா.3.2886.1 



 1ைர க�*+ ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா�'க,தா� 1A*+ ஏ,தேவ $ேதவா.3.2886.2 

 கைர கட4_ெப.(கட4_ெப.) �> ைவய% கா6கி�றாD% கடU�தD# 

$ேதவா.3.2886.3 

 விைர கம> "%ெபாழி4 வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன $ேதவா.3.2886.4 

 ேதர.% மா� ெகா# ேமனியா.% ெதளியாத+ ஓ� $ேதவா.3.2887.1 

 ஆ� அ.8ெசா4 ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எம+ ஆதியா� 

$ேதவா.3.2887.2 

 கா� இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

ெவ�தி?களாD% கடU�தD# $ேதவா.3.2887.3 

 வ <ர'% ேச� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) வ <ர7டான,+ அர� அ4லேன $ேதவா.3.2887.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�ந<@ அணி 

வ <ர7டான,+ உைற ேவ*தைன $ேதவா.3.2888.1 

 அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) த% கடU� உளாைன அணி காழியா� 

$ேதவா.3.2888.2 

 ச*த% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) அ�� சா,த வ4ல மைற ஞானச% 

$ேதவா.3.2888.3 

 ப*தன ெச*தமி> பா� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெக�% 

பாவேம $ேதவா.3.2888.4 

 ேக#விய� நா#ெதா@% ஓ+ ந4ேவத,த� ேக� இலா $ேதவா.3.2889.1 

 ேவ#வி ெச/ அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) ேவதிய� வ <ழிமிழைலயா� 

$ேதவா.3.2889.2 



 வாழிய�_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இய�_விய?.வி.'.�றி.) ேதா3ற'% ேக�% 

ைவ!பா� உயி�க7� எலா% $ேதவா.3.2889.3 

 ஆழிய� த% அ� :ேபா3றி : எ�பா�க7� அணியேர $ேதவா.3.2889.4 

 க4லி� ந�பாைவ ஓ� பாக,தா� காதலி,+ 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2890.1 

 ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) இன,தா� ப6க4 ேமவின� வ <ழிமிழைலயா� 

$ேதவா.3.2890.2 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இன,தா� 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ#வி ெச�,+ எ: 

ஞாயி3றி� $ேதவா.3.2890.3 

 ப4 அைன,+% தக�,தா� அ�யா� பாவநாசேர $ேதவா.3.2890.4 

 :ந8சிைன உ�� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) க�ட� ப�� அ*தகைன� ெச3ற 

$ேதவா.3.2891.1 

 ெவ8சின Lஇைல��ல,த� வ <ழிமிழைலயா� $ேதவா.3.2891.2 

 அ8சன6 க� உைம ப?கின� க?ைக அ?� 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2891.3 

 ம8சன� ெச8சைடயா�: என வ4விைன மாNேம $ேதவா.3.2891.4 

 கைல இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம: 

க7ட?க% க��ைக ��டல% $ேதவா.3.2892.1 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட,த� வ <ழிமிழைலயா� $ேதவா.3.2892.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தா>வட% �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) தம.க% $ேதவா.3.2892.3 



 அைல இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஏ3றவ�6�%(%) அ�யா�6�ேம $ேதவா.3.2892.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உ@ ெச8சைடயா� விைடயா� பி�ைச ந�சிேய 

$ேதவா.3.2893.1 

 ெவறி உ@ நா#பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 

வ <ழிமிழைலயா� $ேதவா.3.2893.2 

 'ைற'ைறயா4 இைச பா�வா� ஆ� '� ெதா�ட�க# $ேதவா.3.2893.3 

 இைற உைற வா8சிய% அ4ல+ எ!ேபா+% எ� உ#ளேம $ேதவா.3.2893.4 

 வைச அ@ மா தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) க�� வா8சிைல ேவடனா/ 

$ேதவா.3.2894.1 

 விைசயD6� அ�@ அ.#ெச/தவ� வ <ழிமிழைலயா� $ேதவா.3.2894.2 

 இைச வரவி7� இய4 ேக7பி,+ க4லவட% இ7� $ேதவா.3.2894.3 

 திைச ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�N% பா�வா� 

சி*ைதN# ேச�வேர $ேதவா.3.2894.4 

 ேசட� வி�ேணா�க7� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

Lஇ.ெதா4-Qல� $ேதவா.3.2895.1 

 வ <ட� ',த<ய� நா4ேவத,த� வ <ழிமிழைலயா� $ேதவா.3.2895.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அர?கா உைம காண அ�ட,+ இைமேயா� ெதாழ 

$ேதவா.3.2895.3 

 நாடக%_ெப.(நாடக%_ெப.) ஆ�ைய ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லா� விைன நாசேம $ேதவா.3.2895.4 

 எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4 மாமைல6கீ> 

இராவண� வ <>தர $ேதவா.3.2896.1 



 வி�,+_வி.எ�.(வி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#ெச/+ இைச 

ேக7டவ� வ <ழிமிழைலயா� $ேதவா.3.2896.2 

 ப�,+_வி.எ�.(ப�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ?காலைன பா4 வழிபா� 

ெச/ பால3�6 $ேதவா.3.2896.3 

 ெகா�,தன� இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) ெகா�!ப� ெதாழ �ைற2 இ4ைலேய 

$ேதவா.3.2896.4 

 தி6� அம� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) மா4 அ�ட% ம�தல% ேத�ட 

$ேதவா.3.2897.1 

 மி6� அம� த<,திர# ஆயவ� வ <ழிமிழைலயா� $ேதவா.3.2897.2 

 ெசா6க% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ�N% பா�N% பாAட% �>த.% 

$ேதவா.3.2897.3 

 ந6க�த% நாம% நம�சிவாய எ�பா� ந4லேர $ேதவா.3.2897.4 

 +3@ அைர ஆ� +வ� ஆைடய� +!1ர2 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலா 

$ேதவா.3.2898.1 

 ெவ3@ அைரயா� அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெநறி 

வ <ழிமிழைலயா� $ேதவா.3.2898.2 

 ெசா4-ெதா8யா! ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ேசாதி6� அ!பா4 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாதிதா� $ேதவா.3.2898.3 

 ம3@ அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�யா�க# த% 

சி*ைதN# ம�Dேம $ேதவா.3.2898.4 

 ேவதிய� ைகெதா: வ <ழிமிழைல 

வி.%பிய_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2899.1 

 ஆதிைய வா> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழிN# ஞானச%ப*த� ஆ/*+ 

$ேதவா.3.2899.2 



 ஓதிய ஒ�தமி> ப,+ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) உ3@ உைரெச/பவ� 

$ேதவா.3.2899.3 

 மா+ இய4 ப?க� மல� அ� ேசர2% வ4லேர $ேதவா.3.2899.4 

 அைல வள� த�மதிேயா� அயேல அட6கி உைம $ேதவா.3.2900.1 

 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) வள� பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

'ய?க_�ைற.எ�.('ய?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல 'த4வ� 'னி 

$ேதவா.3.2900.2 

 இைல வள� தாைழக# வி%' கான4_ெப.(கான4_ெப.) இராேம��ர% 

$ேதவா.3.2900.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வள� ேகால ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாைலய�தா� 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ7சிேய $ேதவா.3.2900.4 

 ேதவிைய வIவிய ெத� இல?ைக, தசமா'க� $ேதவா.3.2901.1 

 " இயG% '� ெபா�@வி,த பழி ேபா/ அற $ேதவா.3.2901.2 

 ஏ இயG% சிைல அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இராேம��ர% $ேதவா.3.2901.3 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி*ைதயினா�க# த%ேம4 

விைன வ <�ேம $ேதவா.3.2901.4 

 மா� அன ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைவேதவி 

த�ைன ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) மாையயா4 $ேதவா.3.2902.1 

 கா� அதி4 வIவிய கா� அர6க� உயி� ெச3றவ� $ேதவா.3.2902.2 

 ஈன% இலா! 1க> அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இராேம��ர% $ேதவா.3.2902.3 

 ஞான'% ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 



நி�ற+_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ..) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ந�ைமேய $ேதவா.3.2902.4 

 உைர உணராதவ� காம%_ெப.(காம%_ெப.) எ�D%(%) உ@ ேவ7ைகயா� 

$ேதவா.3.2903.1 

 வைர ெபா. ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இற� ெச3ற வி4லி 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2903.2 

 விைர ம.2% கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இராேம��ர,+ 

$ேதவா.3.2903.3 

 அைர அர2 ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ%மா� அ4லேன 

$ேதவா.3.2903.4 

 ஊ@ உைட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகயி4 ஏ*தி 

பல ஊ�ெதா@% $ேதவா.3.2904.1 

 வ <@ உைட ம?ைகய�_ெப.(ம?ைகய�_ெப.) ஐய% ெப/ய விற4_ெப.(விற4_ெப.) 

ஆ�*த+ ஓ� $ேதவா.3.2904.2 

 ஏ@ உைட ெவ4 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ேமய 

இராேம��ர% $ேதவா.3.2904.3 

 ேப@ உைடயா� ெபய� ஏ,+% மா*த�_ெப.(மா*த�_ெப.) பிணி ேப.ேம 

$ேதவா.3.2904.4 

 அைண அைல �> கட4_ெப.(கட4_ெப.) அ�@ அைட,+ வழி 

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

$ேதவா.3.2905.1 



 பைண இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) '�ப,+ 

இ@,த பழி ேபா6கிய $ேதவா.3.2905.2 

 இைண இலி எ�@% இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) இராேம��ர% $ேதவா.3.2905.3 

 +ைண இலி � மல�!பாத% ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) +ய� 

ந<?�ேம $ேதவா.3.2905.4 

 சனி 1த� ஞாயி@_ெப.(ஞாயி@_ெப.) ெவ#ளி தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) பலத<யன 

$ேதவா.3.2906.1 

 'னிவ+ ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தாைன 

ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) விைன L�ட $ேதவா.3.2906.2 

 :இனி அ.# ந4கி� : எ�@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இராேம��ர% $ேதவா.3.2906.3 

 பனி மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல பரேம7�ேய $ேதவா.3.2906.4 

 ெப. வைர அ�@ எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ*தினா� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ெபய� சா/ ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.2907.1 

 அ. வைரயா4 அட�,+ அ�@ 

ந4கி_வி.எ�.(ந4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அய� மா4 எD% 

$ேதவா.3.2907.2 

 இ.வ.% நா� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) இராேம��ர,+ $ேதவா.3.2907.3 



 ஒ.வDேம பல ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற+_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ..) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

வ�ணேம_ெப.(வ�ண%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.2907.4 

 சா6கிய� வ� சம�ைகய� ெம/யி4-த�மா3ற,தா◌ா $ேதவா.3.2908.1 

 வா6� இயG% உைர ப3@ வி7� மதி ஒ�ைமயா4 $ேதவா.3.2908.2 

 ஏ6� இயG% சிைல அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இராேம��ர% $ேதவா.3.2908.3 

 ஆ6கிய ெச4வைன ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>மி� 

அ.# ஆகேவ $ேதவா.3.2908.4 

 பகலவ� மீ+ இய?காைம6 கா,த பதிேயா�தைன $ேதவா.3.2909.1 

 இக4 அழிவி,தவ� ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

இராேம��ர% $ேதவா.3.2909.2 

 1கலிN# ஞானச%ப*த� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தமி> 1*தியா4 $ேதவா.3.2909.3 

 அகலிட% எ?�% நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� இ4ைல அ4லேல 

$ேதவா.3.2909.4 

 மி� இய4 ெச8சைட ெவ�பிைறய� விA Qலின� $ேதவா.3.2910.1 

 ப�னிய நா4மைற பா� ஆ� பல ஊ�க# ேபா/ $ேதவா.3.2910.2 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) அ�ன(*) நைடயாெளா�%(%) அம.%(%) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.2910.3 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மா மல� 

ெபாDதி�6�%_ெப.எ�.(உதி�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

1னவாயிேல $ேதவா.3.2910.4 



 வி�டவ�த% 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,+ விைட ஏறி! ேபா/ 

$ேதவா.3.2911.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம.% �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ம?ைகெயா�% 

மகி>*தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.2911.2 

 க�டG% ஞாழG% நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெப.?கட4 கான4வா/! $ேதவா.3.2911.3 

 1�ட`க% மல�! ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1னவாயிேல $ேதவா.3.2911.4 

 விைட உைட ெவ4 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஏ*தினாD% விற4_ெப.(விற4_ெப.) 

பாAட% $ேதவா.3.2912.1 

 1ைட பட ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவட,தாD% 

1னவாயிலி4 $ேதவா.3.2912.2 

 ெதாைட நவி4 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ% தாAனாD% �ட� 

ெவ�ம:! $ேதவா.3.2912.3 

 பைட வல� ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா4 ெந/ ஆ�% 

பரம� அ�ேற $ேதவா.3.2912.4 

 ச?க ெவ�ேதா� அணி காதினாD% சைட தாழேவ $ேதவா.3.2913.1 

 அ?ைக இல?� அழ4 ஏ*தினாD%(%) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆகேவ 

$ேதவா.3.2913.2 

 ெபா?� அரவ% அணி மா�பினாD% 1னவாயிலி4 $ேதவா.3.2913.3 

 ைப?க� ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரேம7�ேய $ேதவா.3.2913.4 

 கலி ப� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8ச% உ�ட 

கைற6க�டD% $ேதவா.3.2914.1 



 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைர� �3றினாD% 

1னவாயிலி4 $ேதவா.3.2914.2 

 ஒலித. த�1னேலா� எ.6�% மதம,த'% $ேதவா.3.2914.3 

 ெமலித. ெவ�பிைற ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைட ஊ�திேய 

$ேதவா.3.2914.4 

 வா� உ@ ெம�'ைல ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% ஆ�! ேபா/ $ேதவா.3.2915.1 

 கா� உ@ ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெவ�தி?களாD% 

கன4_ெப.(கன4_ெப.) வாய+ ஓ� $ேதவா.3.2915.2 

 ேபா� உ@ ெவ�ம: ஏ*தினாD% 1னவாயிலி4 $ேதவா.3.2915.3 

 சீ� உ@ ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ம4க(I) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவேலாகேன $ேதவா.3.2915.4 

 ெப.?கட4 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ உ�� உக*+ ெப.?கா7� இைட, 

$ேதவா.3.2916.1 

 தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) இளெம� 'ைல, ேதவி 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% ஆ�! ேபா/ $ேதவா.3.2916.2 

 ெபா.*தல�த% 1ர% L�@% எ/+ 1னவாயிலி4 $ேதவா.3.2916.3 

 இ.*தவ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,+வா�க7� இட� 

இ4ைலேய $ேதவா.3.2916.4 

 மன%_ெப.(மன%_ெப.) மி� ேவல�_ெப.(ேவல�_ெப.) 

அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� வலி ஒ4கிட 

$ேதவா.3.2917.1 

 வன%_ெப.(வந%_ெப.) மி� மா4வைரயா4 அட�,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ம�னிய $ேதவா.3.2917.2 



 இன%_ெப.(இன%_ெப.) மி� ெதா41க> பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ம4கிய 

$ேதவா.3.2917.3 

 1ன%_ெப.(1ன%_ெப.) மி� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ% ெத�ற4 ஆ�*த 

1னவாயிேல $ேதவா.3.2917.4 

 தி. வள� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமவினாD% திக> பா3கட4 

$ேதவா.3.2918.1 

 க. நிற_ெப.(நிற%_ெப.) வ�ணD% கா�1 அAய கட2#(#) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.2918.2 

 நர4 �Aச?ெகா�% இ!பி உ*தி(*) நல%_ெப.(நல%_ெப.) ம4கிய $ேதவா.3.2918.3 

 ெபா.கட4 ெவ�திைர வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எறிN% 

1னவாயிேல $ேதவா.3.2918.4 

 ேபாதி என! ெபய� ஆயினா.% ெபாறி இ4 சம� $ேதவா.3.2919.1 

 சாதி உைர!பன ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அய�*+ தள�2 எ/த�மி� $ேதவா.3.2919.2 

 ேபா+ அவி> த�ெபாழி4 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1னவாயிலி4 $ேதவா.3.2919.3 

 ேவதைன நா#ெதா@% ஏ,+வா�ேம4 விைன வ <�ேம $ேதவா.3.2919.4 

 ெபா�ெதா�யா# உைம ப?க� ேம2% 1னவாயிைல $ேதவா.3.2920.1 

 க3றவ�தா% ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

காழியா� $ேதவா.3.2920.2 

 ந4-தமி> ஞானச%ப*த�-ெசா�ன தமி> ந�ைமயா4 $ேதவா.3.2920.3 



 அ3ற% இ4 பாட4ப,+ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 

அ.# ேச�வேர $ேதவா.3.2920.4 

 ேவதிய� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைற 

$ேதவா.3.2921.1 

 ஓதிய ஒ�ெபா.# ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) ஒளி ஆ� 

கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) $ேதவா.3.2921.2 

 ேகாதிய த�ெபாழி4 �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� தி.6ேகா7டா3@# $ேதவா.3.2921.3 

 ஆதிையேய நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� அ4ல4 இ4ைலேய 

$ேதவா.3.2921.4 

 ஏல மல�6 �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ந4லா# 

இமவா�மக# $ேதவா.3.2922.1 

 பா4 அம.% தி.ேமனி எ?க# பரேம7�N% $ேதவா.3.2922.2 

 ேகால மல�!ெபாழி4 �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� தி.6ேகா7டா3@# $ேதவா.3.2922.3 

 ஆல நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) கீ> 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அற%_ெப.(அற%_ெப.) 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அழகேன $ேதவா.3.2922.4 

 இைல ம4� �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏ*தினாD% 

இைமேயா� ெதாழ $ேதவா.3.2923.1 



 மைல ம4� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ�ப?க� ஆய மணிக�டD% 

$ேதவா.3.2923.2 

 �ைல ம4� த�ெபாழி4 �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� தி.6ேகா7டா3@# $ேதவா.3.2923.3 

 அைல ம4� வா�சைட ஏ3@ உக*த அழக� அ�ேற $ேதவா.3.2923.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அம.%(%) உடG# இ.*த(I) உைமப?கD% 

$ேதவா.3.2924.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அம.% மதி ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ,த மைற 

ஓதிN% $ேதவா.3.2924.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம.% மல��ேசாைல 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி.6ேகா7டா3@# 

$ேதவா.3.2924.3 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அம.% விைடயாD% எ?க# 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) அ�ேற $ேதவா.3.2924.4 

 வ%1 அல.% மல�6ேகாைத பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) மகி> 

ைம*தD% $ேதவா.3.2925.1 

 ெச%பவள,தி.ேமனி ெவ�ந<@ அணி ெச4வD% $ேதவா.3.2925.2 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) அம.% மல� வ��_ெப.(வ��_ெப.) ெக��% 

தி.6ேகா7டா3@# $ேதவா.3.2925.3 

 ந%ப� என! பணிவா�6� அ.#ெச/ எ?க# நாதேன $ேதவா.3.2925.4 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அம.% விர4_ெப.(விர4_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

ந4லா# ஒ.பாகமா $ேதவா.3.2926.1 

 ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அம.% ெபா�! "ச வ4ல 

விகி�த� மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2926.2 



 ெகா*+ அம.% மல��ேசாைல 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி.6ேகா7டா3@# 

$ேதவா.3.2926.3 

 அ*தணைன நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� இ4ைல அ4லேல 

$ேதவா.3.2926.4 

 +�� அம.% பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந<� �ட�வ�ணD% 

$ேதவா.3.2927.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம.% �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

ந4லா# ஒ.ப?கD% $ேதவா.3.2927.2 

 ெத�திைர ந<� வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

தி.6ேகா7டா3@# $ேதவா.3.2927.3 

 அ�ட'% எ� திைச ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அழக� அ�ேற 

$ேதவா.3.2927.4 

 இர2_ெப.(இர2_ெப.) அம.% நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) 

ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைடய இல?ைக6� இைற 

$ேதவா.3.2928.1 

 கர2 அமர6 கயிைல எ�,தா� வலி ெச3றவ� $ேதவா.3.2928.2 

 �ர2 அம.% மல��ேசாைல �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி.6ேகா7டா3@# $ேதவா.3.2928.3 

 அர2 அம.% சைடயா� அ�யா�6� அ.#ெச/Nேம $ேதவா.3.2928.4 

 ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாரண� நா�'கD% 

உணரா வைக $ேதவா.3.2929.1 



 ந<?கிய_ெப.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த< உ. 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிமல�-நிழ4 $ேதவா.3.2929.2 

 ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) அம.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 

தி.6ேகா7டா3@# $ேதவா.3.2929.3 

 ஆ?� அம.% ெப.மா� அமர�6� அமர� அ�ேற $ேதவா.3.2929.4 

 க�6 ெகா�,த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) +வ� ஆைடய� 

கா7சி_ெப.(கா7சி_ெப.) இ4லாத+ ஓ� $ேதவா.3.2930.1 

 த�6� இ�6கி� சமேண திAவா�க7� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ.# 

$ேதவா.3.2930.2 

 ெகா�6ககிலா6 �ழக� அம.% தி.6ேகா7டா3@# $ேதவா.3.2930.3 

 இ�6க� இ�றி, ெதா:வா� அமர�6� இைற ஆவேர $ேதவா.3.2930.4 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உய� மா4விைட ஊ�தியினா� தி.6ேகா7டா3@# 

$ேதவா.3.2931.1 

 அ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஆ�6க 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல அ.ளாளைன $ேதவா.3.2931.2 

 க� கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழிN# ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.3.2931.3 

 ப� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) பா� 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா�6� இ4ைல பாவேம 

$ேதவா.3.2931.4 

 மி� அன எயி@_ெப.(எயி@_ெப.) உைட விரவேலா�க# த% $ேதவா.3.2932.1 



 +�னிய 1ர% உக� �ளி*த ெதா�ைமய� $ேதவா.3.2932.2 

 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) அ%ெபாழி4 அணி "*தரா/ நக� $ேதவா.3.2932.3 

 அ�ன அ�ன நைட_ெப.(நைட_ெப.) அAைவ ப?கேர $ேதவா.3.2932.4 

 Lதணி '!1ர,+ எ�ணிேலா�கைள $ேதவா.3.2933.1 

 ேவ+ அணி சர,தினா4 வ <7�னா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.3.2933.2 

 ேபா+ அணி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அம� "*தரா/ நக� $ேதவா.3.2933.3 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) அணி �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைம தைலவ� கா�மிேன 

$ேதவா.3.2933.4 

 த.6கிய திA1ர,தவ�க# தா% உக $ேதவா.3.2934.1 

 ெப.6கிய சிைலதைன! பி�,த_ெப.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப3றிய� $ேதவா.3.2934.2 

 ெபா.(6) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 1ைட த. "*தரா/ நக� $ேதவா.3.2934.3 

 க.(6)கிய �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைம கணவ� கா�மிேன $ேதவா.3.2934.4 

 நாக'% வைரNேம நாE%_ெப.எ�.(நாE_வி.+உ%_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வி4Gமா $ேதவா.3.2935.1 

 மாக% ஆ� 1ர?கைள மறி,த மா�பின� $ேதவா.3.2935.2 

 "க% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி "*தரா/ நக� $ேதவா.3.2935.3 

 பா� அம� ெபாழி உைம ப?க� கா�மிேன $ேதவா.3.2935.4 

 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எயி@_ெப.(எயி@_ெப.) உைடய 

அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) விரவலா�க# ஊ� $ேதவா.3.2936.1 

 ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) எAR7�ய ஒ.வனா� ஒளி◌ா $ேதவா.3.2936.2 



 1#_ெப.(1#_ெப.) அணி 1றவினி4 "*தரா/ நக� $ேதவா.3.2936.3 

 க# அணி �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைம கணவ� கா�மிேன $ேதவா.3.2936.4 

 +?� இய4 தானவ� ேதா3ற% மா நக� $ேதவா.3.2937.1 

 அ?கியி4 வ <>தர ஆ/*த_ெப.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ%பின� 

$ேதவா.3.2937.2 

 ெபா?கிய_ெப.எ�.(ெபா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

அணி "*தரா/ நக� $ேதவா.3.2937.3 

 அ% கய4_ெப.(கய4_ெப.) அன கணி அAைவ ப?கேர $ேதவா.3.2937.4 

 அ�ட�க# உ/*திட அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) மா/தர6 $ேதவா.3.2938.1 

 க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

கட4விட% உ�ட க�டனா� $ேதவா.3.2938.2 

 1�ட`க(I) வய4_ெப.(வய4_ெப.) "*தரா/ நக� $ேதவா.3.2938.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� �ழலித� மணாள� கா�மிேன $ேதவா.3.2938.4 

 மா சின அர6கைன வைரயி� வா7�ய $ேதவா.3.2939.1 

 கா/ சின எயி4கைள6 க@,த க�டனா� $ேதவா.3.2939.2 

 "�ர� ெபாலி த. "*தரா/ நக� $ேதவா.3.2939.3 

 காைச ெச/ �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைம கணவ� கா�மிேன $ேதவா.3.2939.4 

 தா% 'க%_ெப.('க%_ெப.) ஆ6கிய அ�ர�த% பதி $ேதவா.3.2940.1 

 ேவ% 'க%_ெப.('க%_ெப.) ஆ6கிய விகி�த� க�ணD% $ேதவா.3.2940.2 

 "மக� அறிகிலா "*தரா/ நக�6 $ேதவா.3.2940.3 



 ேகாமக� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ெப@%_ெப.எ�.(ெப@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அAைவ Fறேர 

$ேதவா.3.2940.4 

 ',தர அ�ர�க# ெமா/,த '!1ர% $ேதவா.3.2941.1 

 அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) த�% அழ4 இைட வ <7�னா� அம� $ேதவா.3.2941.2 

 1,த.% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒணா! "*தரா/ நக� $ேதவா.3.2941.3 

 ெகா,+ அணி �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைம Fற� கா�மிேன $ேதவா.3.2941.4 

 1ர% எA ெச/தவ� "*தரா/ நக�! $ேதவா.3.2942.1 

 பர% மலி �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைம ந?ைக ப?கைர! $ேதவா.3.2942.2 

 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப*த� ெம/! 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லவ� $ேதவா.3.2942.3 

 சிர% மலி சிவகதி ேச�த4_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) தி�ணேம 

$ேதவா.3.2942.4 

 ஆAட% பாடல� அ�க# கா�_ெப.(கா�_ெப.) அலா4 $ேதவா.3.2943.1 

 ஓ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) �ைற2 இல� உைடய� ேகாவண% $ேதவா.3.2943.2 

 ந<� இட%_ெப.(இட%_ெப.) சைட விைட ஊ�தி நி,தG% $ேதவா.3.2943.3 

 பாAட% பணி ெசN% பயி4 ைப8ஞ<லிேய $ேதவா.3.2943.4 

 ம.2 இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) திA1ர% எAய மா4வைர 

$ேதவா.3.2944.1 

 ப. விலா6 �னி,த ைப8ஞ<லி ேமவலா� $ேதவா.3.2944.2 

 உ. இலா� ெப.ைமைய உள% ெகாளாத அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) 

$ேதவா.3.2944.3 



 தி. இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) அவ�கைள, ெத.7ட4 ஆ�ேம 

$ேதவா.3.2944.4 

 அ% �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) அணி மல� அ'த% மா*தி ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$ேதவா.3.2945.1 

 ப*�ர%_ெப.(ப8�ர%_ெப.) பயி3@ ைப8ஞ<லி ேமவலா� $ேதவா.3.2945.2 

 ெவ8�ர%தனி4 உைம ெவ.வ வ*த+ ஓ� $ேதவா.3.2945.3 

 �8சர% பட உA ேபா�,த ெகா#ைகேய $ேதவா.3.2945.4 

 ேகாட4க# 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அணி ெகா4ைல '4ைலேம4 $ேதவா.3.2946.1 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைச 'ர4 பயி4 

ைப8ஞ<லியா� $ேதவா.3.2946.2 

 ேப� அல� ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) அல� ெப�E% அ4ல+ ஓ� $ேதவா.3.2946.3 

 ஆடைல உக*த எ% அ�க# அ4லேர $ேதவா.3.2946.4 

 விழி இலா ந�தைல விள?� இள%பிைற $ேதவா.3.2947.1 

 �ழியி4 ஆ� வ.1ன4 �ழ4 தா?கினா� $ேதவா.3.2947.2 

 பழி இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) பர2 ைப8ஞ<லி பாடலா� 

$ேதவா.3.2947.3 

 கிழி இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) ேக�ைமைய6 ெக�6க4 

ஆ�ேம $ேதவா.3.2947.4 

 விைட உைட6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) வல� ஏ*தி ெவ�ம:! $ேதவா.3.2948.1 

 பைட உைட6 கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) ைப8ஞ<லி ேமவலா� $ேதவா.3.2948.2 

 +� இைட6 கைல அ4�லா# ஓ�பாகமா $ேதவா.3.2948.3 

 சைட இைட! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ைவ,த ச+ர� அ4லேன $ேதவா.3.2948.4 



 �யவ� �ய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ ேமனிேம4 $ேதவா.3.2949.1 

 பாயவ�-பாய ைப8ஞ<லி ேகாயிலா $ேதவா.3.2949.2 

 ேமயவ� ேவ/ 1ைர ேதாளி பாகமா $ேதவா.3.2949.3 

 ஏயவ� எைன� ெசN% த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) எ�ெகாேலா $ேதவா.3.2949.4 

 ெதா,தின ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) '� உைடயவ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$ேதவா.3.2950.1 

 ப,திைன ெநா8,த ைப8ஞ<லி ேமவலா� $ேதவா.3.2950.2 

 ',திைன '@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) ெச/தா# ஒ�பாகமா! $ேதவா.3.2950.3 

 ெபா,தின� தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) அ� 

ெபா.*தி_வி.எ�.(ெபா.*+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன 

$ேதவா.3.2950.4 

 ந<� உைட! ேபா+ உைறவாD% மாG% ஆ/ $ேதவா.3.2951.1 

 சீ� உைட6 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) கா�கில� 

$ேதவா.3.2951.2 

 பா� உைட6 கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) ைப8ஞ<லி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2951.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உைட6ெகா�ைற அ% தைலவ� த�ைமேய $ேதவா.3.2951.4 

 பலீியா� ெப.ைமN% பிடக� Q�ைமN% $ேதவா.3.2952.1 

 சாலியாதவ�கைள� சாதியாத+ ஓ� $ேதவா.3.2952.2 

 ேகாலியா அ. வைர F7� எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைப8 

$ேதவா.3.2952.3 

 ஞ<லியா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன $ேதவா.3.2952.4 



 க� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) விைள வய4_ெப.(வய4_ெப.) காழி6 க3பக% 

$ேதவா.3.2953.1 

 ந�1 உண� அ.மைற ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.2953.2 

 ப�பின� பர2 ைப8ஞ<லி பா�வா◌ா $ேதவா.3.2953.3 

 உ�பின உலகினி4 ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வா>வேர $ேதவா.3.2953.4 

 ம*திர மைறயவ� வானவெரா�% $ேதவா.3.2954.1 

 இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) வழிபட 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% இைற $ேதவா.3.2954.2 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<3ற� ெவ�கா� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.2954.3 

 அ*த'% 'த4 உைட அ�க# அ4லேர $ேதவா.3.2954.4 

 பைட உைட ம:வின� பா/ 1லி,ேதாலி� $ேதவா.3.2955.1 

 உைட விA ேகாவண% உக*த ெகா#ைகய� $ேதவா.3.2955.2 

 விைட உைட6 ெகா�ய� ெவ�கா� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2955.3 

 சைட இைட! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ைவ,த ச+ர� அ4லேர $ேதவா.3.2955.4 

 பாெலா� ெந/ தயி� பல2% ஆ�வ� $ேதவா.3.2956.1 

 ேதாெலா� Q4-இைழ +ைத*த மா�பின� $ேதவா.3.2956.2 

 ேமலவ� பர2 ெவ�கா� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.2956.3 



 ஆல%_ெப.(ஆல%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% அ�க# அ4லேர 

$ேதவா.3.2956.4 

 ஞாழG% ெச.*திN% ந@மல�!1�ைனN% $ேதவா.3.2957.1 

 தாைழ ெவ��.� அய4 தய?�_வி.(தய?�_வி.) கானலி4 $ேதவா.3.2957.2 

 ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�கா� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2957.3 

 யாழின+ இைச உைட இைறவ� அ4லேர $ேதவா.3.2957.4 

 "த?க# பல உைட! 1னித� 1�ணிய� $ேதவா.3.2958.1 

 ஏத?க# பல இட� த<�6�% எ% இைற $ேதவா.3.2958.2 

 ேவத?க# 'த4வ� ெவ�கா� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2958.3 

 பாத?க# ெதாழ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரம� 

அ4லேர $ேதவா.3.2958.4 

 ம�ணவ� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) வண?க ைவகG% $ேதவா.3.2959.1 

 எ�ணிய_ெப.எ�.(எ�E_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதவ�க#_ெப.(ேதவ�_ெப.+க#_ப�.) இைற8�% எ% இைற $ேதவா.3.2959.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ெகா# ெவ�கா� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2959.3 

 அ�ணைல அ� ெதாழ அ4ல4 இ4ைலேய $ேதவா.3.2959.4 

 நய*தவ�6� அ.# பல ந4கி_வி.எ�.(ந4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) $ேதவா.3.2960.1 



 கய*திர% வழிபட நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�Eத4 

$ேதவா.3.2960.2 

 விய*தவ� பர2 ெவ�கா� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.2960.3 

 பய%_ெப.(பய%_ெப.) த. ம: உைட பரம� அ4லேர $ேதவா.3.2960.4 

 மைல உட� எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4 அர6க� ந<# 

'� $ேதவா.3.2961.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) உட� ெநா8,+ அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச?கர� $ேதவா.3.2961.2 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) உைட ந<3ற� ெவ�கா� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2961.3 

 அைல உைட! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ைவ,த அ�க# அ4லேர $ேதவா.3.2961.4 

 ஏ� அவி> ந@மல� அயD% மாG% ஆ/, $ேதவா.3.2962.1 

 ேதட2% ெதா8*+ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேதரகி3கிலா� 

$ேதவா.3.2962.2 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடய ெவ�கா� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2962.3 

 ஆடைல அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% அ�க# 

அ4லேர $ேதவா.3.2962.4 

 ேபாதிய� பி��ய� ெபா.,த%_ெப.(ெபா.,த%_ெப.) இ(4)லிக# $ேதவா.3.2963.1 

 ந<திக# ெசா4லிN%_ெப.எ�.(ெசா4G_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நிைனயகி3கிலா� $ேதவா.3.2963.2 

 ேவதிய� பரவ ெவ�கா� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.2963.3 



 ஆதிைய அ� ெதாழ அ4ல4 இ4ைலேய $ேதவா.3.2963.4 

 ந4லவ� 1கலிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.2964.1 

 ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) எ% சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைற தி. 

ெவ�கா7�� ேம4 $ேதவா.3.2964.2 

 ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ.*தமி> ப,+% 

வ4லவ� $ேதவா.3.2964.3 

 அ4லேலா� அ.விைன அ@த4 ஆைணேய $ேதவா.3.2964.4 

 நிண%_ெப.(நிண%_ெப.) ப� �டைலயி4 ந<@ "சி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2965.1 

 இண?�வ� ேப/கேளா� இ�வ� மாநட% $ேதவா.3.2965.2 

 உண?க4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைலதனி4 உ�ப� 

ஆயிD%_நி.எ�.(ஆ/_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ%_சாA.) $ேதவா.3.2965.3 

 �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) ெபா8+ உைடய� ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) 

ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2965.4 

 ஆ3ற ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அ� இைண அல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+வா� 

$ேதவா.3.2966.1 

 சா3றிய அ*தண� த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) 

க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

$ேதவா.3.2966.2 

 மா3றல� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) '� அட�,+ 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைண $ேதவா.3.2966.3 

 F3றிைன உைத,தன� ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2966.4 

 அ,த� வானவ�6� ஆக மா4விட% $ேதவா.3.2967.1 



 ைவ,தவ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 1ைர க�ட,தி(�)Dேள $ேதவா.3.2967.2 

 ம,த'% வ�னிN% மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�னிேம4 $ேதவா.3.2967.3 

 ெகா,+ அல� ெகா�ைறய� ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2967.4 

 பா வண% ேம2 ெசா4மாைலயி� பல $ேதவா.3.2968.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வண% ெகா#ைகயி� 

நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச/ைகய� 

$ேதவா.3.2968.2 

 ஆவண% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைம ஆ#வ� 

ஆயிD%_நி.எ�.(ஆ/_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ%_சாA.) $ேதவா.3.2968.3 

 ேகாவண% ெகா#ைகய� ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2968.4 

 வா� அணி வன'ைல ம?ைகயாெளா�% $ேதவா.3.2969.1 

 சீ� அணி தி. உ., திக>*த ெச�னிய� $ேதவா.3.2969.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) அணி சிைலதனா4 நEகலா� எயி4 $ேதவா.3.2969.3 

 F� எA ெகாTவின� ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2969.4 

 ப8� ேதா/ ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) அ�! பாைவயாெளா�% $ேதவா.3.2970.1 

 ம8� ேதா/ கயிைலN# மகி>வ� நா#ெதா@% $ேதவா.3.2970.2 

 ெவ8சின ம.!ெபா� விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைட $ேதவா.3.2970.3 

 �8சர% உA,தன� ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2970.4 

 இைற உ@ வா8 வைள இைசக# பா�ட $ேதவா.3.2971.1 

 அைற உ@ கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� ஆ�6க ஆ�வ� $ேதவா.3.2971.2 



 சிைற உ@ விA1ன4 ெச�னியி� மிைச6 $ேதவா.3.2971.3 

 �ைற உ@ மதியின� ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2971.4 

 எ�,தன� கயிைலைய இய4 வலியினா4 $ேதவா.3.2972.1 

 அட�,தன� தி.விரலா4 அலறிட! $ேதவா.3.2972.2 

 ப�,தன� ஏ�@ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பாடG% $ேதவா.3.2972.3 

 ெகா�,தன� ெகா3றவா# ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2972.4 

 ேத�னா� அய� '� மாG% ேசவ� $ேதவா.3.2973.1 

 நா�னா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�@% நEககி3றில� 

$ேதவா.3.2973.2 

 பா�னா�_வி.'.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) பா8ெவா� ப,த� 

சி,த'% $ேதவா.3.2973.3 

 F�னா�6� அ.#ெச/வ� ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2973.4 

 நா� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) 

இ4 நா�_ெப.(நா�_ெப.) இலிக# சா6கிய� $ேதவா.3.2974.1 

 ஓ� '� ஓதிய உைரக# ெம/ அல $ேதவா.3.2974.2 

 பா�வ� நா4மைற பயி�ற_ெப.எ�.(பயி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மாெதா�% $ேதவா.3.2974.3 

 F�வ� தி. உ. ெகா#ளி6காடேர $ேதவா.3.2974.4 

 ந4-தவ� காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.2975.1 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ4 ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) 1க>6 

ெகா#ளி6காடைர� $ேதவா.3.2975.2 

 ெசா4-தமி> இ� இைசமாைல ேசா�2 இ�றி6 $ேதவா.3.2975.3 



 க3றவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� காண வ4லேர $ேதவா.3.2975.4 

 ம. அம� �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைம ப?க� வா�சைட $ேதவா.3.2976.1 

 அர2 அம� ெகா#ைக எ% அ�க# ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.2976.2 

 �ர2 அம� �ர1ைன ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) ேவ?ைகக# $ேதவா.3.2976.3 

 விரவிய ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி விசயம?ைகேய $ேதவா.3.2976.4 

 கீத% '� இைசதர6 கிள.% வ <ைணய� $ேதவா.3.2977.1 

 "த% '� இய41_ெப.(இய41_ெப.) உைட! 1னித� ெபா� நக� $ேதவா.3.2977.2 

 ேகாதன% வழிபட �ல2 நா4மைற $ேதவா.3.2977.3 

 ேவதிய� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: 

விசயம?ைகேய $ேதவா.3.2977.4 

 அ6� அர2 அைரயின� அAைவ பாகமா, $ேதவா.3.2978.1 

 ெதா6க ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) விைட உைட� ேசாதி ெதா4-நக� $ேதவா.3.2978.2 

 த6க ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தைலவ� நா#ெதா@% 

$ேதவா.3.2978.3 

 மி6கவ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: 

விசயம?ைகேய $ேதவா.3.2978.4 

 ெதாைட மலி இதழிN% +� எ.6ெகா� $ேதவா.3.2979.1 

 1ைட மலி சைட '� அ�க# ெபா� நக� $ேதவா.3.2979.2 

 பைட மலி ம:வின� ைப?க� LA ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) $ேதவா.3.2979.3 

 விைட மலி ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அண4 விசயம?ைகேய $ேதவா.3.2979.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அம� காதின� +ைத*த ந<3றின� $ேதவா.3.2980.1 



 ஏ� அம� ேகாைதேயா� இனி+ அம�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.2980.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அம� மா கா8 கதற! ேபா�,த+ ஓ� $ேதவா.3.2980.3 

 ேவட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைட அண4 விசயம?ைகேய 

$ேதவா.3.2980.4 

 ைம! 1ைர க� உைம ப?க� வ� தழ4 $ேதவா.3.2981.1 

 ஒ!1 உைர ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ% உைடயவ� நக� $ேதவா.3.2981.2 

 அ!ெபா� மல�ெகா� அ?� இைற8சி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

$ேதவா.3.2981.3 

 ெம/!பட அ.#1A விசயம?ைகேய $ேதவா.3.2981.4 

 இ.%_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) ெபானி� மைலவிலி� எAசர,தினா4 

$ேதவா.3.2982.1 

 வ.% 1ர?கைள! ெபா�ெச/த ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) ஊ� $ேதவா.3.2982.2 

 �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) அம� ெகா�ைறN% �ய ம,த'% $ேதவா.3.2982.3 

 வி.%பிய_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட அண4 

விசயம?ைகேய $ேதவா.3.2982.4 

 உள?ைகயி4 இ.பேதா� ஒ.ப+% ெகா� ஆ?� $ேதவா.3.2983.1 

 அள*+_வி.எ�.(அள_வி.+*,_இ.க.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.%_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) 

வைர எ�,தி�% அர6கைன $ேதவா.3.2983.2 

 தள�*+ உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெநா8தர அட�,த த�ைமய� $ேதவா.3.2983.3 

 விள?கிைழெயா�% 1�% விசயம?ைகேய $ேதவா.3.2983.4 

 ம�ணிைன உ�டவ� மலா8�ேம4 உைற $ேதவா.3.2984.1 

 அ�ண4க# தம6� அள!1 அAய அ,த� ஊ� $ேதவா.3.2984.2 



 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ந@8சா*த'% "2% ந<�ெகா� $ேதவா.3.2984.3 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: விசயம?ைகேய 

$ேதவா.3.2984.4 

 க8சிN% கவள% உ� கவண� க7�ைர $ேதவா.3.2985.1 

 ந8சிD% ெகா�யன நம�க# ேத�கிலா� $ேதவா.3.2985.2 

 ெச8சைட'� உைட, ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ந�நக� $ேதவா.3.2985.3 

 வி8ைசய� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: 

விசயம?ைகேய $ேதவா.3.2985.4 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: விசயம?ைகைய 

$ேதவா.3.2986.1 

 ந�ணிய 1கலிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.2986.2 

 ப�ணிய ெச*தமி> ப,+% வ4லவ� $ேதவா.3.2986.3 

 1�ணிய� சிவகதி 1�த4 தி�ணேம $ேதவா.3.2986.4 

 +ள மதி உைட மறி ேதா�@ ைகயின� $ேதவா.3.2987.1 

 இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) அணி சைட எ*ைதயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.2987.2 

 உள% மதி உைடயவ� ைவக4 

ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.2987.3 

 வள மதி தடவிய மாட6ேகாயிேல $ேதவா.3.2987.4 

 ெம/ அக%_ெப.(அக%_ெப.) மிளி.% ெவ�Qல� ேவதிய� $ேதவா.3.2988.1 



 ைமய க� மைலமகேளா�% ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.2988.2 

 ைவயக%_ெப.(ைவயக%_ெப.) மகி>தர ைவக4 ேம4-திைச $ேதவா.3.2988.3 

 ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) க� வளவ� '� 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாயிேல $ேதவா.3.2988.4 

 கணி அணி மல�ெகா� காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைலN% $ேதவா.3.2989.1 

 பணி அணிபவ�6� அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பா�ைமய� $ேதவா.3.2989.2 

 தணி அணி உைமெயா� தா'% த?� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.2989.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி கிள� ைவக4 மாட6ேகாயிேல $ேதவா.3.2989.4 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) இய4 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) '� அ8ச �8சர, 

$ேதவா.3.2990.1 

 +%பி_ெப.(+%பி_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உA 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) +?க� த?� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.2990.2 

 வ%1 இய4 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �> ைவக4 ேம4-திைச $ேதவா.3.2990.3 

 ெச%பிய� ேகா�ெச?கணா� ெச/ ேகாயிேல $ேதவா.3.2990.4 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) அைட மிட3றின� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவின� 

$ேதவா.3.2991.1 

 மடெமாழி மைலமகேளா�% ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.2991.2 

 மட அன% நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயி4 ைவக4 மா நக�6 $ேதவா.3.2991.3 

 �ட திைச நிலவிய மாட6ேகாயிேல $ேதவா.3.2991.4 



 நிைற 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) பிைறெயா� நில2_ெப.(நில2_ெப.) ந<#சைட 

$ேதவா.3.2992.1 

 இைறயவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

இல?� LஎA $ேதவா.3.2992.2 

 மைறெயா� வள�2 ெச/வாண� ைவகலி4 $ேதவா.3.2992.3 

 திைற_ெப.(திைற_ெப.) உைட நிைற ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாயிேல $ேதவா.3.2992.4 

 எAசர% வா8சிைல வைளய ஏவி '� $ேதவா.3.2993.1 

 திA1ர% எA ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வ� ேச�2 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.2993.2 

 வா8 வைளயவ� பயி4 ைவக4 ேம4-திைச $ேதவா.3.2993.3 

 வ. 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) அணவிய மாட6ேகாயிேல $ேதவா.3.2993.4 

 மைல அன இ.ப+ ேதாளினா� வலி $ேதவா.3.2994.1 

 ெதாைல2 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#ெச/த 

ேசாதியா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.2994.2 

 மல� மலி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி ைவக4 வா>வ�க# $ேதவா.3.2994.3 

 வல% வ. மைல அன மாட6ேகாயிேல $ேதவா.3.2994.4 

 மாலவ� மலரவ� ேந� மா4 ெகாள $ேதவா.3.2995.1 

 மா4 எA ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வரத� 

ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.2995.2 

 மாைலெகா� அணி மைறவாண� ைவகலி4 $ேதவா.3.2995.3 

 மா4 அன மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி மாட6ேகாயிேல $ேதவா.3.2995.4 

 க� உைட வாயின� க8சி வாயின� $ேதவா.3.2996.1 



 பிட� உைர ேபணிலா� ேபE ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.2996.2 

 மட%_ெப.(மட%_ெப.) உைடயவ� பயி4 ைவக4 மா நக� $ேதவா.3.2996.3 

 வடமைல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

மாட6ேகாயிேல $ேதவா.3.2996.4 

 ைம*தன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) ைவக4 மாட6ேகாயிைல $ேதவா.3.2997.1 

 ச*+ அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி ச�ைப ஞானச% $ேதவா.3.2997.2 

 ப*தன தமி> ெக: பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) $ேதவா.3.2997.3 

 சி*ைத ெச/பவ� சிவேலாக% ேச�வேர $ேதவா.3.2997.4 

 எAதர அன4 ைகயி4 ஏ*தி எ4லியி4 $ேதவா.3.2998.1 

 நா8 திA கா� இைட ந7ட% ஆ�வ� $ேதவா.3.2998.2 

 அAசி4 அ% ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ%ப� மா நக� $ேதவா.3.2998.3 

 �Aசி4 ெச?க�ணவ� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ேச�வேர $ேதவா.3.2998.4 

 ைமய க� மைலமக# பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ/ இ.ள 

$ேதவா.3.2999.1 

 ைகய+ ஓ� கன4-எA கனல ஆ�வ� $ேதவா.3.2999.2 

 ஐய ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ%ப� ெச%பிய� 

$ேதவா.3.2999.3 

 ெச/யக� இைற ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ேச�வேர $ேதவா.3.2999.4 

 மைற 1ைன பாடல� �ட� ைக ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ� 

$ேதவா.3.3000.1 



 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 1ைன சைட'� 

ெபயர_�ைற.எ�.(ெபய�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ�வ� $ேதவா.3.3000.2 

 அைற 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) நிைற வய4_ெப.(வய4_ெப.) அ%ப� மா நக� 

$ேதவா.3.3000.3 

 இைற 1ைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வள� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�பேர $ேதவா.3.3000.4 

 இர2_ெப.(இர2_ெப.) ம4� இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஈ� உய� $ேதவா.3.3001.1 

 பரவ ம4� அ.மைற பா� ஆ�வ� $ேதவா.3.3001.2 

 அரவேமா� உய� ெச%ம4 அ%ப� ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) அல� $ேதவா.3.3001.3 

 மரவ%_ெப.(மரவ%_ெப.) ம4� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) நக� ம.வி வா>வேர 

$ேதவா.3.3001.4 

 ச?� அணி �ைழயின� சாம% பா�வ� $ேதவா.3.3002.1 

 ெவ?கன4 கன4தர வ <சி ஆ�வ� $ேதவா.3.3002.2 

 அ?� அணி விழ2 அம� அ%ப� மா நக� $ேதவா.3.3002.3 

 ெச?க� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இைற 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ேச�வேர $ேதவா.3.3002.4 

 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) வள� காலின� �ட� ைக 

ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ� $ேதவா.3.3003.1 

 �ழ4 வள� �ளி�1ன4 ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ�வ� 

$ேதவா.3.3003.2 

 அழ4 வள� மைறயவ� அ%ப� ைப%ெபாழி4 $ேதவா.3.3003.3 



 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) வள� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நக� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�பேர $ேதவா.3.3003.4 

 இக4 உ@ �ட� எA இல?க_�ைற.எ�.(இல?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ <சிேய 

$ேதவா.3.3004.1 

 பக4_ெப.(பக4_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) பலி ெகாள! பா� ஆ�வ� 

$ேதவா.3.3004.2 

 அகலிட% மலி 1க> அ%ப� வ%1 அவி> $ேதவா.3.3004.3 

 1க4_ெப.(1க4_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நக� 

1�வ�ேபாGேம $ேதவா.3.3004.4 

 எA அன மணி_ெப.(மணி_ெப.) '� இல?ைக6ேகா� தன $ேதவா.3.3005.1 

 கா8 அன தட6ைகக# அட�,த காலின� $ேதவா.3.3005.2 

 அAயவ� வள நக� அ%ப� இ�ெபா� $ேதவா.3.3005.3 

 1Aயவ� பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) இலா! "த% �ழேவ $ேதவா.3.3005.4 

 ெவறி கிள� மல�மிைசயவD% ெவ* ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) $ேதவா.3.3006.1 

 ெபாறி கிள� அர2 அைண! 14� ெச4வD% $ேதவா.3.3006.2 

 அறிகில அAயவ� அ%ப� ெச%பிய� $ேதவா.3.3006.3 

 ெசறி கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) இைற 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ேச�வேர $ேதவா.3.3006.4 

 வழி தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறி தைல_ெப.(தைல_ெப.) அவ�க# க7�ய 

$ேதவா.3.3007.1 

 ெமாழிதைல! பய�_ெப.(பய�_ெப.) என ெமாழிய4 வ%மிேனா $ேதவா.3.3007.2 

 அழி+ அைல ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ%ப� மா நக� $ேதவா.3.3007.3 



 உழிதைல ஒழி*+ உள� உைமN% தா'ேம $ேதவா.3.3007.4 

 அழகைர அ�கைள அ%ப� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3008.1 

 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) திக> சைட'� ந<லக�டைர $ேதவா.3.3008.2 

 உமி> திைர உலகினி4 ஓ+வ <� ெகா�மி� $ேதவா.3.3008.3 

 தமி> ெக: விரகின� தமி>ெச/மாைலேய $ேதவா.3.3008.4 

 மா+ அம� ேமனிய� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ�ெடா�_ெப.(வ�+_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) $ேதவா.3.3009.1 

 ேபா+ அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி "வண,+ உைற $ேதவா.3.3009.2 

 ேவதைன விரவல� அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3009.3 

 நாதைன அ� ெதாழ ந�ைம ஆ�ேம $ேதவா.3.3009.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அணி மதி 14� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

வ�ெடா�_ெப.(வ�+_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) $ேதவா.3.3010.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அணி ெபாழி4-தி.! "வண,+ உைற $ேதவா.3.3010.2 

 ஆன ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அ.மைற அ?க% ஓதிய $ேதவா.3.3010.3 

 ஞானைன அ� ெதாழ ந�ைம ஆ�ேம $ேதவா.3.3010.4 

 ெவ*+ய� உ@ பிணி விைனக# த<�வ+ ஓ� $ேதவா.3.3011.1 

 1*திய� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: "வண,+ 

உைற $ேதவா.3.3011.2 

 அ*தி ெவ�பிைறயிேனா� ஆ@ 

��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3011.3 

 ந*திைய அ� ெதாழ ந�ைம ஆ�ேம $ேதவா.3.3011.4 



 வாச ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மல� மலி மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) 

ெவ�ெபா�! $ேதவா.3.3012.1 

 "சைன ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) திக> "வண,+ உைற $ேதவா.3.3012.2 

 ஈசைன மல� 1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+வா� 

விைன $ேதவா.3.3012.3 

 நாசைன அ� ெதாழ ந�ைம ஆ�ேம $ேதவா.3.3012.4 

 �.*ெதா� மாதவி ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) ம4லிைக_ெப.(ம4லிைக_ெப.) 

$ேதவா.3.3013.1 

 ெபா.*திய_ெப.எ�.(ெபா.*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபாழி4-தி.! 

"வண,+ உைற $ேதவா.3.3013.2 

 அ.*_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) திற4_ெப.(திற4_ெப.) அ2ண�த% 

அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3013.3 

 ெப.*தைக அ� ெதாழ பைீட இ4ைலேய $ேதவா.3.3013.4 

 ெவறி கம> 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ெபா�ஞாழ4 வி%மிய $ேதவா.3.3014.1 

 ெபாறி அர2 அணி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) "வண,+ உைற $ேதவா.3.3014.2 

 கிறிப�% உைடயின� ேக� இ4 ெகா#ைகய� $ேதவா.3.3014.3 

 ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) மல� அ� ெதாழ ந�ைம ஆ�ேம $ேதவா.3.3014.4 

 பைற ம4� 'ழெவா� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆடல� $ேதவா.3.3015.1 

 ெபாைற ம4� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி "வண,+ உைற $ேதவா.3.3015.2 

 மைற ம4� பாடல� மா+ ஒ� Fறின� $ேதவா.3.3015.3 

 அைற ம4� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ெதாழ அ4ல4 இ4ைலேய $ேதவா.3.3015.4 



 வைர தைன எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4 அர6க� ந<ள 

$ேதவா.3.3016.1 

 விர4தனி4 அட�,தவ� ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ந<3றின� 

$ேதவா.3.3016.2 

 ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 1ைட அணி "வண% தைன! $ேதவா.3.3016.3 

 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�யவ�6� இ4ைல பாவேம 

$ேதவா.3.3016.4 

 ந<� ம4� மல� உைறவாD% மாG% ஆ/ $ேதவா.3.3017.1 

 சீ� ம4� தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) அ� ேசரகி3கில� $ேதவா.3.3017.2 

 ேபா� ம4� ம:வின� ேமய "வண% $ேதவா.3.3017.3 

 ஏ� ம4� மல� 1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,த4 

இ�பேம $ேதவா.3.3017.4 

 ம�ைட ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழித. மதி 

இ4 ேதர.% $ேதவா.3.3018.1 

 ��ட.% �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) அல 

ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகால,த� $ேதவா.3.3018.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� வள� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� "வண% 

$ேதவா.3.3018.3 

 க�டவ�_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அI_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப�.) 

அ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,த4 க�மேம 

$ேதவா.3.3018.4 

 1�ணிய� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: "வண,+ 

உைற $ேதவா.3.3019.1 



 அ�ணைல அ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ% 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காழிNள $ேதவா.3.3019.2 

 ந�ணிய அ.மைற ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3019.3 

 ப�ணிய தமி> ெசால பைறN% பாவேம $ேதவா.3.3019.4 

 நனவிG% கனவிG% நாT% த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஒளி $ேதவா.3.3020.1 

 நிைனவிG% என6� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நி�மல� 

$ேதவா.3.3020.2 

 கைனகட4 ைவயக%_ெப.(ைவயக%_ெப.) ெதா: க.6� $ேதவா.3.3020.3 

 அன4-எA ஆ�% எ% அ�க# கா�மிேன $ேதவா.3.3020.4 

 ேவதிய� விைட உைட விமல� ஒ�னல� $ேதவா.3.3021.1 

 Lெதயி4 எA எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 'னி*த '6கண� 

$ேதவா.3.3021.2 

 கா+ இய4 �ைழயின� க.6�� அம� $ேதவா.3.3021.3 

 ஆதிைய அ� ெதாழ அ4ல4 இ4ைலேய $ேதவா.3.3021.4 

 ம8� உ@ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வள%_ெப.(வள%_ெப.) மலி க.6� 

$ேதவா.3.3022.1 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ@ தி.மிட@ உைடய நாதனா� $ேதவா.3.3022.2 

 அ% �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) ஆ� �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) அAைவ அ8சேவ 

$ேதவா.3.3022.3 

 ெவ8�ர% தனி4 விைளயாட4 எ�ெகாேலா $ேதவா.3.3022.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உைட! பிறவிைய அ@6க உ�Dவ <ா $ேதவா.3.3023.1 

 கா� இைட ஆடலா� பயி4 க.6��6 $ேதவா.3.3023.2 



 ேகா� உய� ேகாயிைல வண?கி_வி.எ�.(வண?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ைவகG% $ேதவா.3.3023.3 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெதா: கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

வா>,தி_வி.எ�.(வா>,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>மிேன 

$ேதவா.3.3023.4 

 ��வ� சைட இைட6 க?ைக ந?ைகைய $ேதவா.3.3024.1 

 F�வ� உல�_ெப.(உல�_ெப.) இைட ஐய% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலி $ேதவா.3.3024.2 

 பா�வ� இைச பைற ெகா7ட ந7� $ேதவா.3.3024.3 

 ஆ�வ� க.6�� அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

வ�ணேம_ெப.(வ�ண%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.3024.4 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உைடயா� இைச வ <ைண "� அரா $ேதவா.3.3025.1 

 எ�1 உைடயா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ேமனிேம4 எA $ேதவா.3.3025.2 

 '�1 உைடயா� 'த4 ஏ,+% அ�ப.6� $ேதவா.3.3025.3 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உைடயா� க.6�� எ% அ�ணேல $ேதவா.3.3025.4 

 கால'% ஞாயி@% த<N% ஆயவ� $ேதவா.3.3026.1 

 ேகால'% '� அர2 அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா#ைகய� $ேதவா.3.3026.2 

 சீல'% உைடயவ� தி.6க.6� $ேதவா.3.3026.3 

 சால2% இனி+ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) உைடய த�ைமேய 

$ேதவா.3.3026.4 

 எறிகட4 1ைட த:2 இல?ைக ம�னைன $ேதவா.3.3027.1 

 'றிபட வைர இைட அட�,த L�,தியா� $ேதவா.3.3027.2 



 கைற ப� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) மதி தவ> க.6� $ேதவா.3.3027.3 

 அறிெவா�_ெப.(அறி2_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ெதா:மவ� ஆ#வ� ந�ைமேய 

$ேதவா.3.3027.4 

 " மD% திைச 'க� தாD% ெபா31 அம� $ேதவா.3.3028.1 

 வாமன�_ெப.(வாமன�_ெப.) அறிகிலா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) எA $ேதவா.3.3028.2 

 ஆ% என உய�*தவ� அணி க.6� $ேதவா.3.3028.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) மனனினி4 வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) நிைனத4 

ந�ைமேய $ேதவா.3.3028.4 

 சா6கிய� சம� ப� ைகய� ெபா/%ெமாழி $ேதவா.3.3029.1 

 ஆ6கிய உைர ெகாேள4 அ.*_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) தி.(*) 

நம6�_பதி.ெப.(ந%_த�.ப�.+6�_ெகா.ேவ.) $ேதவா.3.3029.2 

 ஆ6கிய அர� உைற அணி க.6��! $ேதவா.3.3029.3 

 "6 கம> ேகாயிேல 1ைடப7� உ/%மிேன $ேதவா.3.3029.4 

 கானலி4 விைரமல� வி%' காழியா� $ேதவா.3.3030.1 

 வானவ� க.6�� ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ஒளி 

$ேதவா.3.3030.2 

 ஆன ெம/8 ஞானச%ப*த� 

ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3030.3 

 ஊன% இ4 ெமாழி வலா�6� உய.% இ�பேம $ேதவா.3.3030.4 

 +8சG% +8ச4 இலாத ேபா>திD% $ேதவா.3.3031.1 

 ெந8�_ெப.(ெந8�_ெப.) அக%_ெப.(அக%_ெப.) ைந*+ நிைனமி� நா#ெதா@% 

$ேதவா.3.3031.2 



 வ8சக% அ3@ அ� வா>,த_�ைற.எ�.(வா>,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) F3@ $ேதவா.3.3031.3 

 அ8ச உைட,தன அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3031.4 

 ம*திர நா4மைற ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேதவா.3.3032.1 

 சி*ைதN# நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) த%ைம ஆ#வன $ேதவா.3.3032.2 

 ெச*தழ4 ஓ%பிய ெச%ைம ேவதிய�6� $ேதவா.3.3032.3 

 அ*திN# ம*திர% அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3032.4 

 ஊனி4 உயி�!ைப ஒ�6கி ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) �ட� $ேதவா.3.3033.1 

 ஞானவிள6கிைன ஏ3றி ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 1ல,+ $ேதவா.3.3033.2 

 ஏைன வழி திற*+ ஏ,+வா�6� இட� $ேதவா.3.3033.3 

 ஆன ெக�!பன அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3033.4 

 ந4லவ� த<யவ� எனா+ ந�சின� $ேதவா.3.3034.1 

 ெச4ல4_ெப.(ெச4ல4_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

சிவ',தி கா7�வ $ேதவா.3.3034.2 

 ெகா4ல நம�தம� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபா% இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.3.3034.3 

 அ4ல4 ெக�!பன அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3034.4 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) அல� ம�மத� வாளி ஐ*+ அக,+ $ேதவா.3.3035.1 

 அ?� உள "த'% அ8ச ஐ% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) $ேதவா.3.3035.2 

 த?� அரவி� பட% அ8� த% உைட $ேதவா.3.3035.3 



 அ% ைகயி4 ஐவிர4 அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3035.4 

 +%ம4 இ.ம4 ெதாட�*த_ெப.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேபா>திD% $ேதவா.3.3036.1 

 ெவ%ைம_ெப.(ெவ%ைம_ெப.) நரக% 

விைள*த_ெப.எ�.(விைள_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா>திD% 

$ேதவா.3.3036.2 

 இ%ைம விைன அட�,+ 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேபா>திD% 

$ேதவா.3.3036.3 

 அ%ைமயிD% +ைண அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3036.4 

 வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) பிற!ைப அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெம�சின� $ேதவா.3.3037.1 

 பைீட ெக�!பன பி�ைன நா#ெதா@% $ேதவா.3.3037.2 

 மா� ெகா�!பன ம�D மா நட% $ேதவா.3.3037.3 

 ஆ� உக!பன அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3037.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� ஓதி மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) ேபணின 

$ேதவா.3.3038.1 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப��_ெப.) இராவண� பா� உ/*தன $ேதவா.3.3038.2 

 ெதா�ட�க# ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

+தி,தபி� அவ�6� $ேதவா.3.3038.3 

 அ�ட% அளி!பன அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3038.4 

 கா�வண� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) காEத3� ஒணா� $ேதவா.3.3039.1 

 சீ� வண� ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) ெசIவி நா#ெதா@% $ேதவா.3.3039.2 



 ேப� வண% ேபசி! பித3@% பி,த�க7� $ேதவா.3.3039.3 

 ஆ� வண% ஆவன அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3039.4 

 1,த� சம� க:6 ைகய� ெபா/ ெகாளா� $ேதவா.3.3040.1 

 சி,த,தவ�க# ெதளி*+_வி.எ�.(ெதளி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதறின 

$ேதவா.3.3040.2 

 வி,தக ந<@ அணிவா� விைன!பைக6� $ேதவா.3.3040.3 

 அ,திர% ஆவன அ8� எ:,+ேம $ேதவா.3.3040.4 

 ந4-தமி> ஞானச%ப*த�-நா4மைற $ேதவா.3.3041.1 

 க3றவ� காழிய� ம�ன�-உ�னிய $ேதவா.3.3041.2 

 அ3ற% இ4 மாைலஈ� ஐ*+% அ8� எ:,+ $ேதவா.3.3041.3 

 உ3றன_வி.'.(உ@_வி.+33_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+ன_பட�.ப�.) வ4லவ� 

உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) ஆவேர $ேதவா.3.3041.4 

 உ.வி� ஆ� உைமெயா�% ஒ�றி 

நி�ற+_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ..) ஓ� $ேதவா.3.3042.1 

 தி.வினா� வள�சைட, தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) க?ைகயா� $ேதவா.3.3042.2 

 ெவ.வி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெதாழ ெவ��� 

ேநா6கிய_ெப.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3042.3 

 ெச.வினா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. வி3ேகாலேம $ேதவா.3.3042.4 

 சி3றிைட உைம ஒ.ப?க� அ?ைகயி4 $ேதவா.3.3043.1 

 உ3ற+ ஓ� எAயின� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) சர,தினா4 $ேதவா.3.3043.2 

 ெவ3றி_ெப.(ெவ3றி_ெப.) ெகா# அ2ண�க# 1ர?க# 

ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அற� $ேதவா.3.3043.3 



 ெச3றவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வி3ேகாலேம $ேதவா.3.3043.4 

 ஐய� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) அதிசய� அய� 

வி�ேணா�_ெப.(வி�ேணா�_ெப.) ெதா:% $ேதவா.3.3044.1 

 ைம அணி க�ட� ஆ� வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) வ�ணவா� 

$ேதவா.3.3044.2 

 ைப அர2 அ4�லா# பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக2% 

$ேதவா.3.3044.3 

 ெச/யவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வி3ேகாலேம $ேதவா.3.3044.4 

 விைத,தவ� 'னிவ.6� அற%_ெப.(அற%_ெப.) '� காலைன $ேதவா.3.3045.1 

 உைத,+ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) உயி� 

இழ*+_வி.எ�.(இழ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ.��_வி.எ�.(உ.#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ <>தர! $ேதவா.3.3045.2 

 1ைத,தவ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நக�!-1ர?க# L�ைறN% 

$ேதவா.3.3045.3 

 சிைத,தவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. வி3ேகாலேம $ேதவா.3.3045.4 

 '*தினா� Lவ.# 'த4வ�_ெப.('த4வ�_ெப.) ஆயினா� $ேதவா.3.3046.1 

 ெகா*+ உலா% மல�!ெபாழி4 Fக% ேமவினா� $ேதவா.3.3046.2 

 அ*தி வா�பிைறயினா� அ�ய� ேம4 விைன $ேதவா.3.3046.3 

 சி*+வா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வி3ேகாலேம $ேதவா.3.3046.4 

 ெதா�,தவ� அ.மைற அ?க% ஆகம% $ேதவா.3.3047.1 



 வ�,தவ� வள� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) Fக% ேமவினா� $ேதவா.3.3047.2 

 மி�,தவ� மி�,தவ� 1ர?க# 

ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அற� $ேதவா.3.3047.3 

 ெச�,தவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வி3ேகாலேம $ேதவா.3.3047.4 

 விA,தவ� அ.மைற விAசைட ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) $ேதவா.3.3048.1 

 தா8,தவ� தா8யல� 1ர?க# ஆ� அற $ேதவா.3.3048.2 

 எA,தவ� இல?ைகய� ேகா� இட� பட� $ேதவா.3.3048.3 

 சிA,தவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. வி3ேகாலேம $ேதவா.3.3048.4 

 திA த. 1ர% எAெச/த ேசவக� $ேதவா.3.3049.1 

 வா8 அரெவா� மதி சைடயி4 ைவ,தவ� $ேதவா.3.3049.2 

 அAெயா� பிரமன+ ஆ3றலா4 உ., $ேதவா.3.3049.3 

 ெதா8யல� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. வி3ேகாலேம $ேதவா.3.3049.4 

 சீ�ைம இ4 சமெணா� சீவர6 ைகய� $ேதவா.3.3050.1 

 ந<�ைம இ4 உைரக# 

ெகா#ளா+_எதி�.ம.வி.எ�.(ெகா#_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ..) ேநச�6� 

$ேதவா.3.3050.2 

 பா� மலி ெப.8_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) பா8*+ 

ந4கி�% $ேதவா.3.3050.3 

 சீ�ைமயினா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. வி3ேகாலேம $ேதவா.3.3050.4 



 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) ெவ�பிைறயைன Fக% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3051.1 

 ேசடன ெச: மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) தி. வி3ேகால,ைத $ேதவா.3.3051.2 

 நாட வ4ல தமி> ஞானச%ப*தன $ேதவா.3.3051.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா�கT6� இ4ைல பாவேம $ேதவா.3.3051.4 

 ம�ணி� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) வாழ4 ஆ% 

ைவகG% $ேதவா.3.3052.1 

 எ�ணி� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) கதி6� யா+% ஓ� �ைற2 இைல 

$ேதவா.3.3052.2 

 க�ணி� ந4ல(ஃ)+ உ@% க:மல வள நக� $ேதவா.3.3052.3 

 ெப�ணி� ந4லாெளா�% ெப.*தைக இ.*தேத $ேதவா.3.3052.4 

 ேபாைத ஆ� ெபா� கி�ண,+ அ�சி4_ெப.(அ�சி4_ெப.) ெபா4லா+ என, 

$ேதவா.3.3053.1 

 தாைதயா� 'னி2_ெப.('னி2_ெப.) உற தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) எைன 

ஆ�டவ� $ேதவா.3.3053.2 

 காைத ஆ� �ைழயின� க:மல வள நக� $ேதவா.3.3053.3 

 ேபைதயா# அவெளா�% ெப.*தைக இ.*தேத $ேதவா.3.3053.4 

 ெதா�� அைணெச/ ெதாழி4-+ய� 

அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 ஆ% $ேதவா.3.3054.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைண ெகா�ைறயா� ம+மல�� சைட'� 

$ேதவா.3.3054.2 

 க� +ைண ெந3றியா� க:மல வள நக� $ேதவா.3.3054.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) +ைண ஆக ஓ� ெப.*தைக இ.*தேத $ேதவா.3.3054.4 



 :அய�2 உேளா% : எ�@ ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) அைச2 ஒழி 

ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.3055.1 

 நிய� வைள '�ைகயா# ேநா8ைழ அவெளா�% $ேதவா.3.3055.2 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) �திெகாT% க:மல வள நக� 

$ேதவா.3.3055.3 

 ெபய� பல +திெசய ெப.*தைக இ.*தேத $ேதவா.3.3055.4 

 :அைட2 இேலா%: எ�@ ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) அய�2 ஒழி 

ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.3056.1 

 விைட அம� ெகா�யினா� வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% $ேதவா.3.3056.2 

 கைட உய� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ஆ� க:மல வள நக� $ேதவா.3.3056.3 

 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) அவெளா�% ெப.*தைக 

இ.*தேத $ேதவா.3.3056.4 

 ம3@ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ப3@ இைல ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) 

மைறப $ேதவா.3.3057.1 

 க3ற ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேவதிய� க:மல வள நக� $ேதவா.3.3057.2 

 சி3றிைட! ேப� அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) தி.*திைழ அவெளா�% 

$ேதவா.3.3057.3 

 ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன ஆ# உைட! 

ெப.*தைக இ.*தேத $ேதவா.3.3057.4 

 �ைற வைளவ+ ெமாழி �ைற2 ஒழி ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) 

$ேதவா.3.3058.1 

 நிைற வைள '�ைகயா# ேநா8ைழ அவெளா�% $ேதவா.3.3058.2 

 கைற வள� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி க:மல வள நக� $ேதவா.3.3058.3 



 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வள� சைட'�! ெப.*தைக இ.*தேத $ேதவா.3.3058.4 

 அர6கனா� அ. வைர எ�,தவ�-அலறிட $ேதவா.3.3059.1 

 ெந.6கினா� விரலினா4 ந<� யா> பாடேவ $ேதவா.3.3059.2 

 க.6� வா#_ெப.(வா#_ெப.) அ.# ெச/தா� க:மல வள நக� $ேதவா.3.3059.3 

 ெப.6�% ந<ரவெளா�% ெப.*தைக இ.*தேத $ேதவா.3.3059.4 

 ெந�யவ� பிரமD% நிைன!1 அA+ ஆ/ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.3.3060.1 

 அ�ெயா� '� அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அழ4 

உ.வின� $ேதவா.3.3060.2 

 க� கம> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி க:மல வள நக� $ேதவா.3.3060.3 

 பி� நைட_ெப.(நைட_ெப.) அவெளா�% ெப.*தைக இ.*தேத $ேதவா.3.3060.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ@ த7� உைட� சமண� சா6கிய�க# த% $ேதவா.3.3061.1 

 ஆ� உ@ ெசா4 கைள*+_வி.எ�.(கைள_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

இைண அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/%மி� 

$ேதவா.3.3061.2 

 கா� உ@ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வள� க:மல வள நக� $ேதவா.3.3061.3 

 ேப� அற,தாெளா�% ெப.*தைக இ.*தேத $ேதவா.3.3061.4 

 க.*_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) தட* ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ம4� க:மல வள நக�! 

$ேதவா.3.3062.1 

 ெப.*தட? ெகா?ைகெயா� இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ%பிரா� தைன $ேதவா.3.3062.2 

 அ.*தமி> ஞானச%ப*தன ெச*தமி> $ேதவா.3.3062.3 

 வி.%1வா� அவ�க# ேபா/ வி�Eல� ஆ#வேர $ேதவா.3.3062.4 



 ம.*+_ெப.(ம.*+_ெப.) ேவ��4(4) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

ம*திர?க#(#) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) $ேதவா.3.3063.1 

 1A*+ ேக7க!ப�% 1�ணிய?க#(#) இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

$ேதவா.3.3063.2 

 தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ��, ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ேத2 எ/திய_ெப.எ�.(எ/+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3063.3 

 அ.*தவ,ேதா� ெதா:% அ�க# ேவட?கேள $ேதவா.3.3063.4 

 வ <திேபா6� ஆவன விைனைய வ <7�(I)வன $ேதவா.3.3064.1 

 ஓதி ஓ�6க!படா! ெபா.ைள ஓ�வி!பன $ேதவா.3.3064.2 

 த<+_ெப.(த<+_ெப.) இ4 ேதவ���, ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேத2 

எ/திய_ெப.எ�.(எ/+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3064.3 

 ஆதி அ*த% இலா அ�க# ேவட?கேள $ேதவா.3.3064.4 

 மான% ஆ6�(I)வன மா� ந<6�(I)வன $ேதவா.3.3065.1 

 வாைன உ#க� ெசG% வழிக# கா7�(I)வன $ேதவா.3.3065.2 

 ேதD% வ��% இைச பா�% ேதவ�� $ேதவா.3.3065.3 

 ஆ� அ8� ஆ�% '� அ�க# ேவட?கேள $ேதவா.3.3065.4 

 ெசவிக# ஆ�வி!பன சி*ைதN# ேச�வன $ேதவா.3.3066.1 

 கவிக# பா�(I)வன க� �ளி�வி!பன $ேதவா.3.3066.2 

 1விக# ெபா?க! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதவ�� $ேதவா.3.3066.3 

 அவிக# உ/6க!ப�% அ�க# ேவட?கேள $ேதவா.3.3066.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உலா2% ெநறி வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) கா7�% ெநறி 

$ேதவா.3.3067.1 



 ம�_ெப.(ம�_ெப.) உலா2% ெநறி மய6க%_ெப.(மய6க%_ெப.) த<�6�% ெநறி 

$ேதவா.3.3067.2 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) நிலா ெவ�மதி த<��_ஏவ.(த<��_வி.) ேதவ�� 

$ேதவா.3.3067.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆ� ஏ@ உைட அ�க# ேவட?கேள 

$ேதவா.3.3067.4 

 ப?க% எ�ன! பட� பழிக# எ�ன!படா $ேதவா.3.3068.1 

 1?க% எ�ன! பட� 1க>க# எ�ன!ப�% $ேதவா.3.3068.2 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ேதாN% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

த<��_ஏவ.(த<��_வி.) ேதவ�� $ேதவா.3.3068.3 

 அ?க% ஆ@% ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�க# 

ேவட?கேள $ேதவா.3.3068.4 

 கைரத4 ஒ�@% இைல க.த வ4லா�தம6� $ேதவா.3.3069.1 

 உைரவி4 ஊன% இைல உலகினி4 ம�Dவ� $ேதவா.3.3069.2 

 திைரக# ெபா?க! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதவ�� $ேதவா.3.3069.3 

 அைரயி4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகாவண,+ அ�க# ேவட?கேள 

$ேதவா.3.3069.4 

 உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) உ7�% திற4_ெப.(திற4_ெப.) உைட அர6க� வலி 

$ேதவா.3.3070.1 

 வில� "த6கண% ெவ.7�% ேவட,தின $ேதவா.3.3070.2 

 திலக%_ெப.(திலக%_ெப.) ஆ.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதவ�� $ேதவா.3.3070.3 

 அல� தய?�% '� அ�க# ேவட?கேள $ேதவா.3.3070.4 



 +ள6க% இ4லாதன �ய ேதா3ற,தன $ேதவா.3.3071.1 

 விள6க% ஆ6�(I)வன ெவறி வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ.% 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) $ேதவா.3.3071.2 

 திைள6�% ேதவ��� திைச'கேனா� மா4 $ேதவா.3.3071.3 

 அள6க ஒ�ணா வ�ண,+ அ�க# ேவட?கேள $ேதவா.3.3071.4 

 ெச. ம.த%_ெப.(ம.த%_ெப.) +வ�, ேத� அம� ஆத�க# $ேதவா.3.3072.1 

 உ. ம.வ!படா, ெதா:%ப�த% உைர ெகாேள4 $ேதவா.3.3072.2 

 தி. ம.2% ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதவ�� $ேதவா.3.3072.3 

 அ.ம.*+ ஆவன அ�க# ேவட?கேள $ேதவா.3.3072.4 

 ேசட� ேதவ���, ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேதவ�தைன $ேதவா.3.3073.1 

 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காழியா� 

$ேதவா.3.3073.2 

 நாட வ4ல தமி> ஞானச%ப*தன $ேதவா.3.3073.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+% வ4லா�6� இ4ைல ஆ% பாவேம $ேதவா.3.3073.4 

 பி� எலா% பி� ெசல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெப.?ைக மா 

மல� தழ<இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3074.1 

 வி�யேல தட%_ெப.(தட%_ெப.) L>கி விதியினா4 வழிப�% $ேதவா.3.3074.2 

 க� உலா% "%ெபாழி4 கான!ேப� அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) $ேதவா.3.3074.3 

 அ� அலா4 அைட சர� உைடயேரா அ�யேர $ேதவா.3.3074.4 



 C� இைட! ேப� அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) Q1ர ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) 

அ�! $ேதவா.3.3075.1 

 ெப�ணி� ந4லாைள ஓ� பாகமா! ேபணினா� $ேதவா.3.3075.2 

 க� உைட ெந3றியா� க.திய_ெப.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கான!ேப� $ேதவா.3.3075.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) இைட ேவ7ைகயா� வி.%1த4 க.மேம $ேதவா.3.3075.4 

 வாவிவா/, த?கிய_ெப.எ�.(த?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) C�சிைற 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) $ேதவா.3.3076.1 

 காவிவா/! ப� ெசN% கான!ேப� அ�ணைல $ேதவா.3.3076.2 

 நாவிவா/� சா*+T% "2T% ஞானந<ா $ேதவா.3.3076.3 

 �வி வா/! ெப/+_வி.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ7�வா� ெதா�டேர 

$ேதவா.3.3076.4 

 நிைற உைட ெந8�T% ந<.T% "2T% $ேதவா.3.3077.1 

 பைற உைட 'ழ2T% பலிNT% பா7�T% $ேதவா.3.3077.2 

 கைற உைட மிட3@ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

க.திய_ெப.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கான!ேப� $ேதவா.3.3077.3 

 �ைற உைடயவ�6� அலா4 கைளகிலா� �3றேம $ேதவா.3.3077.4 

 ஏன! "� மா�பி�ேம4 எ�1 "�� ஈ@ இலா $ேதவா.3.3078.1 

 ஞான! ேப� ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) ேபா8னா� ந�ணிய $ேதவா.3.3078.2 

 கான!ேப� ஊ� ெதா:% காதலா� த<+_ெப.(த<+_ெப.) இல� $ேதவா.3.3078.3 

 வான! ேப� ஊ� 1�% வ�ண'% வ4லேர $ேதவா.3.3078.4 



 ப#ளேம பட�சைட! பா4 பட! 

பா/*த_ெப.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<ா $ேதவா.3.3079.1 

 ெவ#ளேம தா?கினா� ெவ�மதி 

��னா�_வி.'.(��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) $ேதவா.3.3079.2 

 க#ளேம ெச/கிலா� க.திய_ெப.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கான!ேப� $ேதவா.3.3079.3 

 உ#ளேம ேகாயிலா உ#�% எ� உ#ளேம $ேதவா.3.3079.4 

 மான மா மட!பி� வ� ைகயா4 அல� இட6 $ேதவா.3.3080.1 

 கான%_ெப.(கான%_ெப.) ஆ� கடகா8 வழிப�% கான!ேப� $ேதவா.3.3080.2 

 ஊன% ஆ% உட%பினி4 உ@ பிணி ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எணி� $ேதவா.3.3080.3 

 ஞான% ஆ% மல�ெகா� நE�த4 ந�ைமேய $ேதவா.3.3080.4 

 வாளினா� ேவலினா� மா4வைர 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) 

$ேதவா.3.3081.1 

 ேதாளினா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) '� ெதாைலயேவ 

ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3081.2 

 தாளினா� கான!ேப� தைலயினா4 வண?�வா◌ா $ேதவா.3.3081.3 

 நாT% நா#_ெப.(நா#_ெப.) உய�வ+ ஓ� ந�ைமைய! ெப@வேர $ேதவா.3.3081.4 

 சிைலயினா4 '!1ர% த< எழ� ெச3றவ� $ேதவா.3.3082.1 

 நிைல இலா இ.வைர நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) க�� ஓ?கினா� 

$ேதவா.3.3082.2 

 கைலயி� ஆ� 1றவி4-ேத� கம> த. கான!ேப� $ேதவா.3.3082.3 



 தைலயினா4 வண?�வா� தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) உைடயா�கேள $ேதவா.3.3082.4 

 உறி,தைல� �ைரெயா� ���ைக 

பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

$ேதவா.3.3083.1 

 பறி,தG% ேபா�,தG% பய�_ெப.(பய�_ெப.) இைல பாவிகா# $ேதவா.3.3083.2 

 மறி, தைல_ெப.(தைல_ெப.) மட!பி� வள� இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) 

ெகா:?_ெப.அ.(ெகா:%_ெப.அ.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) $ேதவா.3.3083.3 

 கறி,+ எ: கான!ேப� ைகெதாழ4 க.மேம $ேதவா.3.3083.4 

 கா7� அக,+ ஆடலா� க.திய_ெப.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கான!ேப� $ேதவா.3.3084.1 

 ேகா7டக,+ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வரா4 �திெகாT% காழியா� 

$ேதவா.3.3084.2 

 நா7� அக,+ ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) சீ� ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3084.3 

 பா7� அக,+ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வலா�6� இ4ைல ஆ% 

பாவேம $ேதவா.3.3084.4 

 பைடயினா� ெவ�ம: பா/ 1லி,ேதா4 அைர $ேதவா.3.3085.1 

 உைடயினா� உைம ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) Fறனா� ஊ�வ+ ஓ� $ேதவா.3.3085.2 

 விைடயினா� ெவ�ெபா�! "சியா� விA1ன4 $ேதவா.3.3085.3 

 சைடயினா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ச6கர!ப#ளிேய $ேதவா.3.3085.4 

 பா�னா�_வி.'.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) அ.மைற பனிமதி 

சைடமிைச� $ேதவா.3.3086.1 

 ��னா�_வி.'.(��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) ப�தைல +� எ.6� 

அதெனா�% $ேதவா.3.3086.2 



 நா�னா� இ� பலி ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

காலைன� $ேதவா.3.3086.3 

 சா�னா� வள நக� ச6கர!ப#ளிேய $ேதவா.3.3086.4 

 மி�னி� ஆ� சைடமிைச விA கதி� மதிய'% $ேதவா.3.3087.1 

 ெபா�னி� ஆ� ெகா�ைறN% ெபாறி கிள� அரவ'% $ேதவா.3.3087.2 

 +�னினா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா4மைற $ேதவா.3.3087.3 

 த�னினா� வள நக� ச6கர!ப#ளிேய $ேதவா.3.3087.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) மலி ெகா#ைகயா� நா4மைற பாடலா◌ா $ேதவா.3.3088.1 

 வல% மலி ம:வினா� மகி:% ஊ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற 

$ேதவா.3.3088.2 

 மல� மலி சலெமா� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) காவி◌ா $ேதவா.3.3088.3 

 சலசல மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி ச6கர!ப#ளிேய $ேதவா.3.3088.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ெபா� அணி ேவதிய� விA1ன4 $ேதவா.3.3089.1 

 அ*த% இ4 அணி மைலம?ைகேயா� அம.% ஊ� $ேதவா.3.3089.2 

 க*த% ஆ� மலெரா� கா� அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) ப4மணி $ேதவா.3.3089.3 

 ச*திேனா� அைண 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ச6கர!ப#ளிேய $ேதவா.3.3089.4 

 பா?கினா4 '!1ர% பா>பட ெவ8சிைல $ேதவா.3.3090.1 

 வா?கினா� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� வண?கிட $ேதவா.3.3090.2 



 ஓ?கினா� உைம ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) Fெறா�% ஒலி 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

$ேதவா.3.3090.3 

 தா?கினா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ச6கர!ப#ளிேய $ேதவா.3.3090.4 

 பாAனா� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: பர2 ப4 

ஆயிர%_ெப.(ஆயிர%_ெப.) $ேதவா.3.3091.1 

 ேபா8னா� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) Fறனா� ேப� ஒலி 

$ேதவா.3.3091.2 

 ந<Aனா� சைட'� நிைர மல�6ெகா�ைற அ% $ேதவா.3.3091.3 

 தாAனா� வள நக� ச6கர!ப#ளிேய $ேதவா.3.3091.4 

 'தி� இலா ெவ�பிைற ��னா�_வி.'.(��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) 

'�ன நாள $ேதவா.3.3092.1 

 எதி� இலா '!1ர% எAெச/தா� வைரதனா4 $ேதவா.3.3092.2 

 அதி� இலா வ4 அர6க� வலி வா7�ய $ேதவா.3.3092.3 

 சதிAனா� வள நக� ச6கர!ப#ளிேய $ேதவா.3.3092.4 

 +ணி ப� ேகாவண% ��ண ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெபா�யின� 

$ேதவா.3.3093.1 

 பணி ப� மா�பின� பனிமதி� சைடயின� $ேதவா.3.3093.2 

 மணிவண� அவெனா� மல� மிைசயாைனN% $ேதவா.3.3093.3 

 தணிவின� வள நக� ச6கர!ப#ளிேய $ேதவா.3.3093.4 

 உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) ேபா� சீவர� ஊ�ெதாழி4 சமண�க# $ேதவா.3.3094.1 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) ப�% உைர அைவ ெம/ அல விA1ன4 $ேதவா.3.3094.2 

 வட%_ெப.(வட%_ெப.) ப� மல�ெகா� வண?�மி� ைவகG% $ேதவா.3.3094.3 



 தட%_ெப.(தட%_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �>த. ச6கர!ப#ளிேய 

$ேதவா.3.3094.4 

 த�வய4 1ைட அணி ச6கர!ப#ளி எ% $ேதவா.3.3095.1 

 க� Cதலவ� அ� க:மல வள நக� $ேதவா.3.3095.2 

 ந�ணிய ெச*தமி> ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.3.3095.3 

 ப�ணிய இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ெசால பைறN% ெம/! பாவேம 

$ேதவா.3.3095.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) 

கி��ய கா� உ@% $ேதவா.3.3096.1 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆ� ைப?கிளி ெசா4 ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

பயிலேவ $ேதவா.3.3096.2 

 ேவைல ஆ� விட%_ெப.(விட%_ெப.) அணி ேவதிய� வி.%1 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3096.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆ� மதி தவ> மா மழபா�ேய $ேதவா.3.3096.4 

 கைற அணி மிட@ உைட6 க�Eத4 ந�ணிய $ேதவா.3.3097.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி ெச8சைட! பி8ஞக� 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ� $ேதவா.3.3097.2 

 +ைற அணி �.�_ெப.(�.�_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) � மல� +ைதயேவ 

$ேதவா.3.3097.3 

 மைற அணி நாவினா� மா மழபா�ேய $ேதவா.3.3097.4 

 அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) ேவ#விN% அ.மைற, +ழனிN% $ேதவா.3.3098.1 

 ெச*தமி>6 கீத'% சீAனா4 வள�தர $ேதவா.3.3098.2 



 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அைண ெம4விரலாெளா�% பயி42 இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3098.3 

 ம*த% வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல2 சீ� மா மழபா�ேய 

$ேதவா.3.3098.4 

 அ,தியி� உAதைன அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உற! ேபா�,தவ� $ேதவா.3.3099.1 

 ',தி ஆ/ Lவா84 'த4வனா/ நி�றவ� $ேதவா.3.3099.2 

 ப,தியா4 பா�ட பா8*+ அவ�6� அ.#ெசN% $ேதவா.3.3099.3 

 அ,தனா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

அணி மழபா�ேய $ேதவா.3.3099.4 

 க?ைக ஆ� சைட இைட6 கதி� மதி அணி*தவ� $ேதவா.3.3100.1 

 ெவ? க� வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2 உைட ேவதிய� த<+_ெப.(த<+_ெப.) இலா� 

$ேதவா.3.3100.2 

 ெச?கய4 க� உைமயாெளா�% ேச�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3100.3 

 ம?ைகமா� நட% பயி4 மா மழபா�ேய $ேதவா.3.3100.4 

 பாலனா� ஆ� உயி� பா?கினா4 உண வ.% $ேதவா.3.3101.1 

 காலனா� உயி� ெசக6 காலினா4 சா�னா� $ேதவா.3.3101.2 

 ேசலி� ஆ� க�ணினா# த�ெனா�% ேச�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3101.3 

 மாலினா� வழிப�% மா மழபா�ேய $ேதவா.3.3101.4 

 வி�ணி4 ஆ� இைமயவ� ெம/% 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ $ேதவா.3.3102.1 

 எ� இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) '!1ர% எANண நைகெச/தா� 

$ேதவா.3.3102.2 



 க�ணினா4 காமைன6 கன4_ெப.(கன4_ெப.) எழ6 

கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% $ேதவா.3.3102.3 

 அ�ணலா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

அணி மழபா�ேய $ேதவா.3.3102.4 

 கர,தினா4 கயிைலைய எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா� 

அர6கன $ேதவா.3.3103.1 

 சிர,திைன ஊ�றG% சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ� சர� எனா $ேதவா.3.3103.2 

 இர,தினா4 ைக*நர%1 எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச 

பாடG% $ேதவா.3.3103.3 

 வர,தினா� ம.2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) மா மழபா�ேய $ேதவா.3.3103.4 

 ஏ� உலா% மல�மிைச அய� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மாG% ஆ/ $ேதவா.3.3104.1 

 நா�னா�6� அAய சீ� நாதனா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3104.2 

 பா� எலா% ெப�ைணயி� பழ% விழ ைப%ெபாழி4 $ேதவா.3.3104.3 

 மா� எலா% ம4� சீ� மா மழபா�ேய $ேதவா.3.3104.4 

 உறி பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ,ைதவா/� 

சமெணா� சா6கிய� $ேதவா.3.3105.1 

 ெநறி பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) 

இலா ந<ச� ெசா4 ெகா#ள�மி� $ேதவா.3.3105.2 

 ெபாறி பி�,த(அ)ர2 இன%_ெப.(இன%_ெப.) "� என6 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா* $ேதவா.3.3105.3 

 மறி பி�,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) மா மழபா�ேய $ேதவா.3.3105.4 

 ஞால,+ ஆ� ஆதிைர நாளினா� நா#ெதா@% $ேதவா.3.3106.1 



 சீல,தா� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. மழபா�ைய 

$ேதவா.3.3106.2 

 ஞால,தா4 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) சீ� ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.3.3106.3 

 ேகால,தா4 பா�வா� �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) அ3றா�கேள $ேதவா.3.3106.4 

 வா. ம�D% 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ� ப?கின� 

$ேதவா.3.3107.1 

 ஊ. ம�D% பலி உ�ப+% ெவ�தைல $ேதவா.3.3107.2 

 கா. ம�D% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா7�!ப# $ேதவா.3.3107.3 

 ந<. ம�D% சைட நிமல� த% ந<�ைமேய $ேதவா.3.3107.4 

 நி.,தனா� ந<# சைட மதிெயா� பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அணி $ேதவா.3.3108.1 

 க.,தனா� க�ெபாழி4 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கா7�!ப#ள $ேதவா.3.3108.2 

 அ.,தனா� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ�பாகமா! 

$ேதவா.3.3108.3 

 ெபா.,தனா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) இைண ேபா3@த4 ெபா.ளேத 

$ேதவா.3.3108.4 

 ப�ணி� ஆ� அ.மைற பா�னா�_வி.'.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ஓ� $ேதவா.3.3109.1 

 க�ணினா� க�ெபாழி4 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கா7�!ப#ள $ேதவா.3.3109.2 

 வி�ணி� ஆ� விA1ன4 ேமவினா� சைட'� $ேதவா.3.3109.3 

 அ�ணலா� எ%ைம ஆ# உைடய எ% அ�கேள $ேதவா.3.3109.4 



 பண% ெகா# நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைர6� ஆ�!ப+ ப4 பலி $ேதவா.3.3110.1 

 உண?க4 ஓ� உ�கல� உைறவ+ கா7� இைட $ேதவா.3.3110.2 

 கண?க# F�, ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) கா7�!ப# $ேதவா.3.3110.3 

 நிண%_ெப.(நிண%_ெப.) ெகா# �ல!பைட நிமல� த% ந<�ைமேய $ேதவா.3.3110.4 

 வைர உலா% ச*ெதா� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) காவிA6 $ேதவா.3.3111.1 

 கைர உலா% இ� மண4_ெப.(மண4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா7�!ப#ள $ேதவா.3.3111.2 

 திைர உலா% க?ைகN% தி?கT% 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ?� $ேதவா.3.3111.3 

 அைர உலா% ேகாவண,+ அ�க# ேவட?கேள $ேதவா.3.3111.4 

 ேவதனா� ெவ�ம: ஏ*தினா� அ?க% '� $ேதவா.3.3112.1 

 ஓதினா� உைம ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) Fறனா� ஒ��ைழ6 $ேதவா.3.3112.2 

 காதினா� க� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா7�!ப# $ேதவா.3.3112.3 

 நாதனா� தி.வ� நாT% நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+ேம $ேதவா.3.3112.4 

 ைமயி� ஆ� மிடறனா� மா� ம: 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3113.1 

 ைகயினா� க�ெபாழி4 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கா7�!ப#ள $ேதவா.3.3113.2 

 ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) ஓ�பாகமா, த�மதி 

��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3113.3 



 ஐயனா� அ� ெதாழ அ4ல4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இ4ைலேய $ேதவா.3.3113.4 

 சிைலதனா4 '!1ர% ெச3றவ� சீA� ஆ� $ேதவா.3.3114.1 

 மைலதனா4 வ4 அர6க� வலி வா7�னா� $ேதவா.3.3114.2 

 கைலதனா4 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அணி ம4� கா7�!ப# $ேதவா.3.3114.3 

 தைலதனா4 வண?கிட தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆ�ேம $ேதவா.3.3114.4 

 ெச?க� மா4 திக>த. மல� உைற திைச'க� $ேதவா.3.3115.1 

 த% ைகயா4-ெதா:+ எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தழ4 உ. 

ஆயினா� $ேதவா.3.3115.2 

 க?ைக ஆ� சைடயினா�-க.+ கா7�!ப# $ேதவா.3.3115.3 

 அ% ைகயா4 ெதா:மவ�6� அ4ல4 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இ4ைலேய 

$ேதவா.3.3115.4 

 ேபாதியா� பி��யா� எ�ற அ!ெபா/ய�க# $ேதவா.3.3116.1 

 வாதினா4 உைர அைவ ெம/ அல ைவகG% $ேதவா.3.3116.2 

 காA� ஆ� க� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா7�!ப# $ேதவா.3.3116.3 

 ஏAனா4-ெதா:+ எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ/+ேம $ேதவா.3.3116.4 

 ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 1ைட அணி 1றவ ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நக� மன� 

$ேதவா.3.3117.1 

 அ.மைற அைவ வல அணி ெகா# ச%ப*த�-ெசா4 $ேதவா.3.3117.2 

 க.மணி மிட3றின� க.+ கா7�!ப# $ேதவா.3.3117.3 



 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> ெசால பைறN% ெம/! 

பாவேம $ேதவா.3.3117.4 

 ைப,த பா%ேபா� அைர6 ேகாவண% பா/ 1லி_ெப.(1லி_ெப.) $ேதவா.3.3118.1 

 ெமா/,த ேப/க# 'ழ6க% '+கா7� இைட $ேதவா.3.3118.2 

 நி,த%_ெப.(நி,த%_ெப.) ஆக நட% ஆ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ அணி 

$ேதவா.3.3118.3 

 பி,த� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய $ேதவா.3.3118.4 

 கயல ேசல க.?க�ணிய� நா#ெதா@% $ேதவா.3.3119.1 

 பயைல_ெப.(பயைல_ெப.) ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பலி 

ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 பா�ைமயா� 

$ேதவா.3.3119.2 

 இயைல வாேனா� நிைன*ேதா�கT6� எ�ண(அ).% $ேதவா.3.3119.3 

 ெபயர� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய $ேதவா.3.3119.4 

 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) சால(I) உைடயா� ெகாைல யாைனயி� 

$ேதவா.3.3120.1 

 Lட4 சால உைடயா� 'ளி கா� இைட $ேதவா.3.3120.2 

 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) சால(I) உைடயா� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3120.3 

 படீ� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய $ேதவா.3.3120.4 

 ம�ண� ந<ரா� அழலா� மலி காலினா◌ா $ேதவா.3.3121.1 

 வி�ண� ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) விA,+ ஓ+வா� ெம/!ெபா.ள 

$ேதவா.3.3121.2 



 ப�ண� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உைடயா� ஒ.பாக'% $ேதவா.3.3121.3 

 ெப�ண� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய $ேதவா.3.3121.4 

 மைறய� வாயி� ெமாழி மாெனா� ெவ�ம: $ேதவா.3.3122.1 

 கைறெகா# �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) உைட6 ைகய� கா� ஆ�த.% $ேதவா.3.3122.2 

 நைற ெகா# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�த.% ெச�னிேம4 

$ேதவா.3.3122.3 

 பிைறய� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய $ேதவா.3.3122.4 

 13@ அரவ% 1லி,ேதா4 அைர6 ேகாவண% $ேதவா.3.3123.1 

 த3@ இரவி4 நட% ஆ�வ� தா>த. $ேதவா.3.3123.2 

 �3@ அம� பாAட% ெதா4ெகா�யி�மிைச! $ேதவா.3.3123.3 

 ெப3ற� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய $ேதவா.3.3123.4 

 இைண இ4 ஏ3ைற உக*+ ஏ@வ.% எA $ேதவா.3.3124.2 

 கைணயினா4 '!1ர% ெச3றவ� ைகயினி4 $ேதவா.3.3124.3 

 பிைணய� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய $ேதவா.3.3124.4 

 சா82 இலா வ4 அர6க� தட*ேதா# தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.3.3125.1 

 ெநா8வி4 ஆர அட�,தா� ெநறி ெம��ழ4 $ேதவா.3.3125.2 

 அAைவ பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) அம�*தா� அ�யாெரா�% 

$ேதவா.3.3125.3 

 பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) இ4 ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய 

$ேதவா.3.3125.4 



 வா8 அரா எ�1 அணி மா�பின� ந<� 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3126.1 

 எA அரா2% சைடேம4 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏ3றவ� $ேதவா.3.3126.2 

 கா8ய மாேலா� அய� கா�1 அA+ 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3126.3 

 ெபா8ய� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய $ேதவா.3.3126.4 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) இலாத சம� சா6கிய� நா#ெதா@% $ேதவா.3.3127.1 

 ஏ� இலாத(%) ெமாழிய(I) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆயவ� $ேதவா.3.3127.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உலா% '%மதி4 த< எழ� ெச3றவ� $ேதவா.3.3127.3 

 ேபE ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) அரைத! ெப.%பாழிேய $ேதவா.3.3127.4 

 :ந<A� ஆ� 1�சைட நிமலD6� இட%: என $ேதவா.3.3128.1 

 பாAனா� பர2 அரைத! ெப.%பாழிைய $ேதவா.3.3128.2 

 சீA� ஆ� காழிN# ஞானச%ப*த� ெச/ $ேதவா.3.3128.3 

 ஏA� ஆ� தமி> வ4லா�6� இ4ைல ஆ% பாவேம $ேதவா.3.3128.4 

 திைர த. பவள'% சீ� திக> வயிர'% $ேதவா.3.3129.1 

 கைர த.% அகிெலா� கன வைள 1�த.% $ேதவா.3.3129.2 

 வைரவிலா4 எயி4 எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3129.3 

 அர2 அைர அழகைன அ� இைண பணிமிேன $ேதவா.3.3129.4 

 ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) ேச� ேகா1ர%_ெப.(ேகா1ர%_ெப.) ேகால% ஆ� 

மாளிைக $ேதவா.3.3130.1 

 க�டG% ைகைதN% கமல% ஆ� வாவிN% $ேதவா.3.3130.2 



 வ��_ெப.(வ��_ெப.) உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி மேய*திர!ப# 

$ேதவா.3.3130.3 

 ெச�� ேச� விைடயினா� தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) அ� பணிமிேன 

$ேதவா.3.3130.4 

 ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவ?ைகN% ெகா: 

மல�!1�ைனN% $ேதவா.3.3131.1 

 தா?� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா�ைறN% த� மல�6�ரவ'% $ேதவா.3.3131.2 

 மா? க.%1% வய4_ெப.(வய4_ெப.) மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3131.3 

 ஆ?� இ.*தவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� இைண பணிமிேன $ேதவா.3.3131.4 

 வ?க% ஆ� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய� வ. �றியா4 மி� $ேதவா.3.3132.1 

 ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) ஆ� ஒலி அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) த. 1ைக கம>த.% 

$ேதவா.3.3132.2 

 ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ� ப?கின� மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3132.3 

 எ?க# நாயக� தன+ இைண அ� பணிமிேன $ேதவா.3.3132.4 

 நி,தில, ெதாைக பல நிைர த. மல� என� $ேதவா.3.3133.1 

 சி,திர! 1ணா8 ேச�,திட திக>*+ இ.*தவ� $ேதவா.3.3133.2 

 ைம, திக> க�ட� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3133.3 

 ைக,தல% ம:வைன6 க�� அ� பணிமிேன $ேதவா.3.3133.4 

 ச*திர�_ெப.(ச*திர�_ெப.) கதிரவ� த� 1க> அயெனா�% $ேதவா.3.3134.1 

 இ*திர�_ெப.(இ*திர�_ெப.) வழிபட 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% இைறயவ� 

$ேதவா.3.3134.2 

 ம*திரமைற வள� மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3134.3 



 அ*த% இ4 அழகைன அ� பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ/%மிேன $ேதவா.3.3134.4 

 சைட '� 'னிவ�க# சைமெவா�% வழிபட $ேதவா.3.3135.1 

 நட% நவி4 1Aவின� நற2 அணி மலெரா� $ேதவா.3.3135.2 

 பட�சைட மதியின� மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3135.3 

 அட4 விைட உைடயவ� அ� 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/%மிேன $ேதவா.3.3135.4 

 சிர% ஒ.ப+% உைட� ெச. வலி அர6கைன6 $ேதவா.3.3136.1 

 கர%_ெப.(கர%_ெப.) இ.ப+% இற6 கனவைர அட�,தவ� $ேதவா.3.3136.2 

 மர2 அம� "%ெபாழி4 மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3136.3 

 அர2 அம� சைடயைன அ� பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ/%மிேன $ேதவா.3.3136.4 

 நாக(அ)ைண, +யி4பவ� நல%_ெப.(நல%_ெப.) மி� மலரவ� $ேதவா.3.3137.1 

 ஆக(அ)ைண*+ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

அைணய2% ெப@கில� $ேதவா.3.3137.2 

 மா� அைண*+_வி.எ�.(அைண_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல�ெபாழி4 

மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3137.3 

 ேயா� அைண*தவ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/%மிேன $ேதவா.3.3137.4 

 உைட +ற*தவ�கT% உைட +வ� உைடய.% $ேதவா.3.3138.1 

 ப� பழி உைடயவ� பக�வன வி�மி� ந<� $ேதவா.3.3138.2 

 மைட வள� வய4_ெப.(வய4_ெப.) அணி மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3138.3 



 இட%_ெப.(இட%_ெப.) உைட ஈசைன இைண அ� பணிமிேன $ேதவா.3.3138.4 

 வ%1 உலா% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி மேய*திர!ப# $ேதவா.3.3139.1 

 ந%பனா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.3.3139.2 

 :ந% பர% இ+: என நாவினா4 நவி4பவ� $ேதவா.3.3139.3 

 உ%பரா� எதி�ெகாள உய� பதி அைணவேர $ேதவா.3.3139.4 

 வ�னிN% ம,த'% மதி ெபாதி சைடயின� $ேதவா.3.3140.1 

 ெபா� இய4 தி.வ� 1+மல� அைவெகா� $ேதவா.3.3140.2 

 ம�னிய மைறயவ� வழிபட அ�யவ� $ேதவா.3.3140.3 

 இ� இைச பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆ� ஏடக,+ ஒ.வேன $ேதவா.3.3140.4 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெந�மாளிைக ேகா1ர%_ெப.(ேகா1ர%_ெப.) �ளி�மதி 

$ேதவா.3.3141.1 

 வ�2 உற அைமதர ம.விய ஏடக,+ $ேதவா.3.3141.2 

 அ�கைள அ� பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர3@மி� 

அ�பினா4 $ேதவா.3.3141.3 

 இ�ப�% விைனக# ேபா/ இ4ைல அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ�ேம 

$ேதவா.3.3141.4 

 ��டல% திக>த. கா+ உைட6 �ழகைன $ேதவா.3.3142.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அல%1% மல�6ெகா�ைற வா�மதி அணி 

$ேதவா.3.3142.2 

 ெச�� அல%1% விைட� ேசட�-ஊ� ஏடக% $ேதவா.3.3142.3 

 க�� ைகெதா:தG% கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) 

கழGேம $ேதவா.3.3142.4 



 ஏல% ஆ�த. �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ஏைழேயா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ெப@%_ெப.எ�.(ெப@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3143.1 

 ேகால% ஆ�த. விைட6 �ழகனா� 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3143.2 

 சால(%) மாதவிகT% ச*தன%_ெப.(ச*தன%_+ெப.) ச�பக% $ேதவா.3.3143.3 

 சீல% ஆ� ஏடக% ேச�த4_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) ஆ% ெச4வேம 

$ேதவா.3.3143.4 

 வா8 அணி நயனி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மைலமக# ம@கிட $ேதவா.3.3144.1 

 கா8யிைன உAெச/த கைற அணி மிடறின� $ேதவா.3.3144.2 

 ெபா8யவ� ெப�ணிேனா� ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) அலி 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3144.3 

 எAயவ� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஏடக6 ேகாயிேல $ேதவா.3.3144.4 

 ெபா/ைகயி� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) உ@ 1+மல�, ெத�ற4 ஆ� 

$ேதவா.3.3145.1 

 ைவைகயி� வடகைர ம.விய ஏடக,+ $ேதவா.3.3145.2 

 ஐயைன அ� பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர3@மி� 

அட�த.% $ேதவா.3.3145.3 

 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) வ�பிணி 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) எளி+ ஆ�ேம 

$ேதவா.3.3145.4 

 தடவைர எ�,தவ� த.6� இற ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அட� $ேதவா.3.3146.1 



 பட விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஊ�றிேய பா8*+ அவ3� அ.# ெச/தா� 

$ேதவா.3.3146.2 

 மடவ�4_ெப.(மடவ�4_ெப.) எ.6ெகா� வ�னிN% ம,த'% $ேதவா.3.3146.3 

 இட%_ெப.(இட%_ெப.) உைட� சைடயின�-ஏடக,+ இைறவேன $ேதவா.3.3146.4 

 ெபா�D% மா மணிகT% ெபா.திைர� ச*+ அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) 

$ேதவா.3.3147.1 

 த�D# ஆ� ைவைகயி� கைரதனி4 சைம2 உற $ேதவா.3.3147.2 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ஆ% அயD% மா4 அ� '� ேத�N% $ேதவா.3.3147.3 

 இ�ன ஆ@ என ஒணா�-ஏடக,+ ஒ.வேன $ேதவா.3.3147.4 

 ���ைக6 ைகயின� �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) இலா, ேதர�க# $ேதவா.3.3148.1 

 ப��ைய! ெப.6கி�% பளக�க# பணிகில� $ேதவா.3.3148.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைர6�% மல�6ெகா�ைறN% வ�னிN% 

$ேதவா.3.3148.3 

 இ�ைட 

ேச�6�%_ெப.எ�.(ேச�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சைட 

ஏடக,+ எ*ைதேய $ேதவா.3.3148.4 

 ேகா� ச*தன%_ெப.(ச*தன%_+ெப.) அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

ைவைக ந<ா $ேதவா.3.3149.1 

 ஏ� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணத.% ஏடக,+ 

ஒ.வைன $ேதவா.3.3149.2 

 நா� ெத�1கலிN# ஞானச%ப*தன $ேதவா.3.3149.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வலா�6� 

இ4ைல ஆ% பாவேம $ேதவா.3.3149.4 



 ந<� இைட, +யி�றவ� த%பி ந<# சா%1வா� $ேதவா.3.3150.1 

 ேபா� உைட� �6கி`வ� அDமா� ெதாழ $ேதவா.3.3150.2 

 கா� உைட ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ�� கா,+ அ.#ெச/த எ% $ேதவா.3.3150.3 

 சீ� உைட� ேசட� வா> தி. உசா,தானேம $ேதவா.3.3150.4 

 ெகா4ைல ஏ@ உைடயவ� ேகாவண ஆைடய� $ேதவா.3.3151.1 

 ப4ைல ஆ� ப�தைல! பலி ெகாT% பரமனா� $ேதவா.3.3151.2 

 '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) ஆ� 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அணி '+ பதி நைற கம> 

$ேதவா.3.3151.3 

 தி4ைலயா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. உசா,தானேம $ேதவா.3.3151.4 

 தா% அலா� ேபாலேவ த6கனா� ேவ#விைய $ேதவா.3.3152.1 

 ஊமனா� த% கனா_ெப.(கனா_ெப.) ஆ6கினா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெநா� 

$ேதவா.3.3152.2 

 காமனா� உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெகட6 

கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% க�Eத4 

$ேதவா.3.3152.3 

 ேசமமா உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) தி. 

உசா,தானேம $ேதவா.3.3152.4 

 மறி த. கர,தினா� மா4விைட ஏறியா� $ேதவா.3.3153.1 

 �றி த. ேகால ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) �ண,தினா� அ� ெதாழ $ேதவா.3.3153.2 

 ெநறி த. ேவதிய� நி,தG% நியம% ெச/ $ேதவா.3.3153.3 

 ெசறி த. ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி தி. உசா,தானேம $ேதவா.3.3153.4 

 ப�� இைர,+ அயD% மாG% பலப,த�க# $ேதவா.3.3154.1 



 ெதா�� இைர,+% மல� �வி, ேதா,திர% ெசால $ேதவா.3.3154.2 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைர6 ெகா�ெயா�% 

�.கினி� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) $ேதவா.3.3154.3 

 ெத�திைர6 கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) �> தி. உசா,தானேம $ேதவா.3.3154.4 

 மடவ�4_ெப.(மடவ�4_ெப.) ப?கின� மைலதைன மதியா+ $ேதவா.3.3155.1 

 சடசட எ�,தவ� தைலப,+% ெநா8தர $ேதவா.3.3155.2 

 அட�தர ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ?ேக அவ3� 

அ.#ெச/தா� $ேதவா.3.3155.3 

 திட% என உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

தி. உசா,தானேம $ேதவா.3.3155.4 

 ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) அலா� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அலா� 

அயெனா�_ெப.(அய�_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) மாG6�% $ேதவா.3.3156.1 

 காண ஒணா வ�ண,தா� க.+வா� மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) 

உளா� $ேதவா.3.3156.2 

 ேபEவா� பிணிெயா�% பிற!1 அ@!பா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3156.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உலா% மாளிைக, தி. உசா,தானேம $ேதவா.3.3156.4 

 கான%_ெப.(கான%_ெப.) ஆ� வா>6ைகயா� கா� அம� ேதர� ெசா4 

$ேதவா.3.3157.1 

 ஊனமா6 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<� 

உைரமி�_ஏவ4.(உைர_வி.+மி�_'�.ப�.) 

உ/ய_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எனி4 $ேதவா.3.3157.2 

 வான%_ெப.(வான%_ெப.) ஆ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) அணி மாளிைக வள� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) $ேதவா.3.3157.3 

 ேதன மா மதிய% ேதா/ தி. உசா,தானேம $ேதவா.3.3157.4 



 வைர திA*+ இழிN% ந<� வளவய4 1கலி ம� $ேதவா.3.3158.1 

 திைர திA*+ எறிகட4-தி. உசா,தானைர $ேதவா.3.3158.2 

 உைர ெதா8*+ உண.% ச%ப*த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) தமி> வ4லா◌ா 

$ேதவா.3.3158.3 

 நைர திைர இ�றிேய ந�ெநறி ேச�வேர $ேதவா.3.3158.4 

 வ�ண மா மல� ெகா� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) வழிபட $ேதவா.3.3159.1 

 அ�ணலா� ஆயிைழயாெளா�% அம�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3159.2 

 வி�ணி� மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபாழி*+_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழிய_�ைற.எ�.(இழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

அ.வி ேச� $ேதவா.3.3159.3 

 தி�ணி4 ஆ� 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அணி தி. '+��றேம $ேதவா.3.3159.4 

 ெவறி உலா% ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ% தாAனா� ேமத� 

$ேதவா.3.3160.1 

 ெபாறி உலா% அர2 அைச,+_வி.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� 

ஓ� 1�ணிய� $ேதவா.3.3160.2 

 மறி உலா% ைகயினா� ம?ைகேயா� அம�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3160.3 

 ெசறிN# ஆ� 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அணி தி. '+��றேம $ேதவா.3.3160.4 

 ஏறனா� விைடமிைச இைமயவ� ெதாழ உைம $ேதவா.3.3161.1 

 Fறனா� ெகா4 1லி, ேதாலினா� ேமனிேம4 $ேதவா.3.3161.2 

 ந<றனா� நிைற1ன4 சைடயனா� நிக>2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3161.3 

 ேதற4 ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி தி. '+��றேம $ேதவா.3.3161.4 



 உைரயி� ஆ� உ@ ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆயினா� உைமெயா�% 

$ேதவா.3.3162.1 

 விைரயி� ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேச� சைடயினா� ேம2 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3162.2 

 உைரயி� ஆ� ஒலி என ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ',தா@ ெம/, $ேதவா.3.3162.3 

 திைரயி� ஆ� எறி 1ன4-தி. '+��றேம $ேதவா.3.3162.4 

 க�ய ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) 

களி3றிைன! பிளிற ஓ� $ேதவா.3.3163.1 

 இ�ய ெவ?�ரலிேனா� ஆளி ெச�றி� ெநறி $ேதவா.3.3163.2 

 வ�ய வா/ ம:வின� ம?ைகேயா� அம�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3163.3 

 ெச� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அணி தி. 

'+��றேம $ேதவா.3.3163.4 

 கான%_ெப.(கான%_ெப.) ஆ� கா8யி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உAைவயா� 

ெபா8ய+ ஓ� $ேதவா.3.3164.1 

 வான%_ெப.(வான%_ெப.) ஆ� மதியிேனா� அரவ� தா% ம.2 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3164.2 

 ஊன% ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) பிணி அைவ 

ெக�,+_வி.எ�.(ெக�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைமெயா�% 

$ேதவா.3.3164.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி தி. 

'+��றேம $ேதவா.3.3164.4 

 ம8ச� தா% மல�ெகா� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) வண?கிட $ேதவா.3.3165.1 

 ெவ8ெசாலா� ேவடேரா� ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) வி.%பேவ $ேதவா.3.3165.2 



 அ% ெசாலா# உைமெயா�%(%) அம�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அணி கைல� 

$ேதவா.3.3165.3 

 ெச8_ெப.அ.(ெச%_ெப.அ.) ெசாலா� பயி4த.% தி. '+��றேம 

$ேதவா.3.3165.4 

 காAனா� அம�த.% கயிைல ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மைலயிைன 

$ேதவா.3.3166.1 

 ஏA� ஆ� '� இராவண� எ�,தா� இற $ேதவா.3.3166.2 

 வாA� ஆ�'ைலெயா�% ம�னனா� ம.2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3166.3 

 சீAனா� திக>த.% தி. '+��றேம $ேதவா.3.3166.4 

 ஆ�னா� கானக,+_ெப.(கானக%_ெப.+அ,+_சாA.) அ.மைறயி� ெபா. 

$ேதவா.3.3167.1 

 பா�னா�_வி.'.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) பல1க>! பரமனா� இைண 

அ� $ேதவா.3.3167.2 

 ஏ�� ஆ� மல�மிைச அயD% மா4 இ.வ.% $ேதவா.3.3167.3 

 ேத�னா� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒணா� தி. '+��றேம $ேதவா.3.3167.4 

 மா� ெம/ �� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 

சம� சா6கிய� $ேதவா.3.3168.1 

 ேப� ெம/ உள அல ேபEவ <� காEமி� $ேதவா.3.3168.2 

 வாச% ஆ�த. ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%(%) 

இைச ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3168.3 

 ேதச% ஆ� 1க> மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. 

'+��றேம $ேதவா.3.3168.4 

 தி�ணி� ஆ� 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) அணி தி. '+��றைர $ேதவா.3.3169.1 



 ந�ணினா� காழிN# ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.3.3169.2 

 எ�ணினா� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) மாைலN% இயGமா! 

$ேதவா.3.3169.3 

 ப�ணினா4 பா�வா�6� இ4ைல ஆ% பாவேம $ேதவா.3.3169.4 

 '�ைன நா4 மைற அைவ 'ைற 'ைற �ைறெயா�% $ேதவா.3.3170.1 

 த�ன தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றவ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3170.2 

 ம�D மா காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� வ.ட 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.3170.3 

 ெச*ெந4 ஆ� வளவய4-ெத���,தி7ைடேய $ேதவா.3.3170.4 

 மகர% ஆ�% ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ம� மத ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) தைன 

$ேதவா.3.3171.1 

 நிகர4 ஆகா ெந.!1_ெப.(ெந.!1_ெப.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விழி,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3171.2 

 பகர_�ைற.எ�.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) நி,தில% 

ப4மகர,ேதா�% $ேதவா.3.3171.3 

 சிகர மாளிைக ெதா�% ெத���,தி7ைடேய $ேதவா.3.3171.4 

 க.வினா4 அ�றிேய க. எலா% ஆயவ� $ேதவா.3.3172.1 

 உ.வினா4 அ�றிேய உ.2 ெச/தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3172.2 

 ப.வ நா#_ெப.(நா#_ெப.) விழெவா�% பாடேலா� ஆடG% $ேதவா.3.3172.3 

 தி.வினா4 மி� 1க>, ெத���,தி7ைடேய $ேதவா.3.3172.4 



 உ#-நிலா2 ஆவி ஆ/ ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) த�ைமைய 

$ேதவா.3.3173.1 

 வி�ணிலா� அறிகிலா ேவதேவதா*த� ஊ� $ேதவா.3.3173.2 

 எ� இ4 ஆ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மணி6 கனக மாளிைக 

இள*_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) $ேதவா.3.3173.3 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) நிலா விAத.% ெத���,தி7ைடேய 

$ேதவா.3.3173.4 

 வ.*தி_வி.எ�.(வ.*+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வாேனா�க# 

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

அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) $ேதவா.3.3174.1 

 அ.*தி_வி.எ�.(அ.*+_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ� அ'+ அவ�6� 

அ.# ெச/தா� அம.% ஊ� $ேதவா.3.3174.2 

 ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) "மாதவி! ப*த� வ� ெச�பக% $ேதவா.3.3174.3 

 தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) ந<# வள� ெபாழி4-ெத���,தி7ைடேய 

$ேதவா.3.3174.4 

 ஊறினா� ஓைசN# ஒ�றினா� ஒ�றி மா4 $ேதவா.3.3175.1 

 Fறினா� அம�த.% �மரேவ#தாைத ஊ� $ேதவா.3.3175.2 

 ஆறினா� ெபா/ அக,+ ஐஉண�2 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெம/ $ேதவா.3.3175.3 

 ேதறினா� வழிப�% ெத���,தி7ைடேய $ேதவா.3.3175.4 

 கா� அைல6�%(%) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) க� இட*+ 

அ!ப ந<ள $ேதவா.3.3176.1 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அைல6�% தவ, ேத2 ைவ,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3176.2 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அைல, ெத# அ% ஊ� 

தாமைர,_ெப.(தாமைர_ெப.+,_ஒ3.) த�+ைற $ேதவா.3.3176.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அைல6�% வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெத���,தி7ைடேய 

$ேதவா.3.3176.4 

 மாெலா�% ெபா. திற4_ெப.(திற4_ெப.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� 

ெநா8*+ $ேதவா.3.3177.1 

 ஓ4 இ�%ப� விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ைவ,தா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3177.2 

 காெலா�% கனகL6� உட�வர கய4_ெப.(கய4_ெப.) வரா4 $ேதவா.3.3177.3 

 ேசெலா�% பா/ வய4-ெத���,தி7ைடேய $ேதவா.3.3177.4 

 நாரண� த�ெனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ�_க..ேவ.) நா�'க�தாD% ஆ/ 

$ேதவா.3.3178.1 

 காரண�(�) அ� '� காண ஒ�ணா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3178.2 

 ஆரண% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) "�ர�க# 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� ெதாழ $ேதவா.3.3178.3 

 சீ� அண?�% 1க>, ெத���,தி7ைடேய $ேதவா.3.3178.4 

 ���ைக6 ைக உைட6 ��ட.% 1,த.% $ேதவா.3.3179.1 

 ப�� உைர,+ ஏயி�% ப3@ வி7S� ெதா:% $ேதவா.3.3179.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைர6�% ெபாழி4-த�டைல6 

ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3179.3 

 ெத�திைர, த�1ன4 -ெத���,தி7ைடேய $ேதவா.3.3179.4 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�> ெத���,தி7ைடைய $ேதவா.3.3180.1 

 கான4_ெப.(கான4_ெப.) ஆ� க�ெபாழி4 �>த.% காழிNள $ேதவா.3.3180.2 

 ஞான% ஆ� ஞானச%ப*தன ெச*தமி> $ேதவா.3.3180.3 

 பா4 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஆ� ெமாழி வலா�6� இ4ைல ஆ% பாவேம 

$ேதவா.3.3180.4 

 ச*த% ஆ� அகிெலா� சாதி ேத6க(%) மர%_ெப.(மர%_ெப.) $ேதவா.3.3181.1 

 உ*+% மா 'கலியி� கைரயினி4 உைமெயா�% $ேதவா.3.3181.2 

 ம*த% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வள� ம4� வ� காள,தி $ேதவா.3.3181.3 

 எ*ைதயா� இைண அ� எ� மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) உ#ளேவ 

$ேதவா.3.3181.4 

 ஆல%_ெப.(ஆல%_ெப.) மா மரவேமா� 

அைம*த_ெப.எ�.(அைம_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ�� 

ச*தன%_ெப.(ச*தன%_+ெப.) $ேதவா.3.3182.1 

 சால% மா பலீிN% ச�பக% உ*திேய $ேதவா.3.3182.2 

 கால%_ெப.(கால%_ெப.) ஆ� 'கலி 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணத. காள,தி 

$ேதவா.3.3182.3 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ஆ� க�டைன நிைனNமா நிைனவேத $ேதவா.3.3182.4 

 ேகா?கேம �ரவேம ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ% பாதி◌ா $ேதவா.3.3183.1 

 L?கி4_ெப.(L?கி4_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைணத. 'கலியி� கைரயினி4 $ேதவா.3.3183.2 

 ஆ?� அம� காள,தி அ�கைள அ� ெதாழ $ேதவா.3.3183.3 



 வ <?�_ஏவ.(வ <?�_வி.) ெவ*+ய� ெக�% வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) எளி+ ஆ�ேம 

$ேதவா.3.3183.4 

 க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) க7�N% கதலியி� கனிகT% 

$ேதவா.3.3184.1 

 அ.%1 ந<� 'கலியி� கைரயினி4 அணி மதி $ேதவா.3.3184.2 

 ஒ.?� வா� சைடயின� காள,தி ஒ.வைன $ேதவா.3.3184.3 

 வி.%1வா� அவ�க# தா% வி�Eல� ஆ#வேர $ேதவா.3.3184.4 

 வைர த.% அகிெலா� மா ',த%_ெப.(',த%_ெப.) உ*திேய $ேதவா.3.3185.1 

 திைர த. 'கலியி� கைரயினி4 ேதமல� $ேதவா.3.3185.2 

 விைர த. சைட '�6 காள,தி வி�ணவ� $ேதவா.3.3185.3 

 நிைரத. கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) இைண நி,தG% நிைனமிேன $ேதவா.3.3185.4 

 ',+% மா மணிகT% ':மல�,திர#கT% $ேதவா.3.3186.1 

 எ,+ மா 'கலியி� கைரயினி4 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3186.2 

 க,திட அர6கைன6 கா4விர4 

ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3186.3 

 அ,த� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) காள,தி அைணவ+ க.மேம $ேதவா.3.3186.4 

 ம�E% மா ேவ?ைகN% ம.+க# ப>ீ*+ உ*தி $ேதவா.3.3187.1 

 ந�E மா 'கலியி� கைரயினி4 ந�ைம ேச� $ேதவா.3.3187.2 

 வ�ண மா மலரவ� மா4 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) கா�கிலா 

$ேதவா.3.3187.3 



 அ�ணலா� காள,தி ஆ?� 

அைண*+_வி.எ�.(அைண_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/%மிேன 

$ேதவா.3.3187.4 

 வ <?கிய உடலின� விAத. +வ� உைட! $ேதவா.3.3188.1 

 பா?� இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) ெசாைல 

வி�%_ெப.எ�.(வி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பர� அ� பணிNமி� 

$ேதவா.3.3188.2 

 ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) வ� காள,தி உ#ளேமா� உண�தர $ேதவா.3.3188.3 

 வா?கி�% விைனகைள வானவ�6� ஒ.வேன $ேதவா.3.3188.4 

 அ7ட மாசி,திக# அைண த. காள,தி $ேதவா.3.3189.1 

 வ7ட வா� சைடயைன வய4_ெப.(வய4_ெப.) அணி காழியா� $ேதவா.3.3189.2 

 சி7ட நா4மைற வல ஞானச%ப*த�-ெசா4 $ேதவா.3.3189.3 

 இ7டமா! பா�வா�6� இ4ைல ஆ% பாவேம $ேதவா.3.3189.4 

 கர%_ெப.(கர%_ெப.) 'ன% மலரா4 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) மல� �விேய 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+மி� $ேதவா.3.3190.1 

 பரம� ஊ� பலேபா8னா4 ெபாலி ப,த� சி,த�க# தா% பயி4 $ேதவா.3.3190.2 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) '�ன(I) அ.# 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல எ% ஐய� நா#ெதா@% 

ேமய சீ�! $ேதவா.3.3190.3 

 பிரம� ஊ� பிரமா1ர,+ உைற பி8ஞக� அ.# ேபணிேய $ேதவா.3.3190.4 

 வி�ணி4 ஆ� மதி ��னா�_வி.'.(��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைறயவ� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.3.3191.1 



 உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) பலி 

ேபணினா� உலக,+# ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உயிரா� மைல! $ேதவா.3.3191.2 

 ெப�ணி� ஆ� தி.ேமனியா�-பிரமா1ர,+ உைற ேகாயிG $ேதவா.3.3191.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆ� அ.ளாளனா/ அம�கி�ற எ% உைட ஆதிேய 

$ேதவா.3.3191.4 

 எ4ைல_ெப.(எ4ைல_ெப.) இ4 1கழாளD%(%) இைமேயா� கண,+ உட� 

F�N% $ேதவா.3.3192.1 

 ப4ைல ஆ� தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த ப�றD% 

$ேதவா.3.3192.2 

 ெதா4ைல ைவயக,+ ஏ@ ெதா�ட�க# � மல� 

ெசாA*+_வி.எ�.(ெசாA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ $ேதவா.3.3192.3 

 ம4ைல அ% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) பி4�% 

பிரமா1ர,+ உைற ைம*தேன $ேதவா.3.3192.4 

 அைடயலா� 1ர% சீறி அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா மடமாெதா�% $ேதவா.3.3193.1 

 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) எலா% கட4_ெப.(கட4_ெப.) கான4_ெப.(கான4_ெப.) 

14�% பிரமா1ர,+ உைற ேகாயிலா� $ேதவா.3.3193.2 

 ெதாைடய4 ஆ� ந@?ெகா�ைறயா� ெதாழிேல 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தினா4 $ேதவா.3.3193.3 

 இைட இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) சிவேலாக% எ/+த3� ஈ+ 

காரண% கா�மிேன $ேதவா.3.3193.4 



 வா/ இைட(%) மைற ஓதி ம?ைகய�_ெப.(ம?ைகய�_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இட! பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா/! $ேதவா.3.3194.1 

 ேபா/ இட%_ெப.(இட%_ெப.) எAகா� இைட! 1A நாடக%_ெப.(நாடக%_ெப.) 

இனி+ ஆ�னா� $ேதவா.3.3194.2 

 ேபெயா�% ��வா>வினா�-பிரமா1ர,+ உைற பி8ஞக� $ேதவா.3.3194.3 

 :தா/ இைட! ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) த*ைத_ெப.(த*ைத_ெப.) ஆ�%: 

எ�@ ஓ+வா�6� அ.#-த�ைமேய $ேதவா.3.3194.4 

 ஊ�னா4 இனி யாவ+ எ� உய� ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) -உ@ 

வ4விைன6� $ேதவா.3.3195.1 

 ஓ� ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) உழ4கி�ற+ எ� :அழ4 அ�@ 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ைகயி4 ஏ*தினா� $ேதவா.3.3195.2 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) ேந�*த+ ெகா#ைகயா�-பிரமா1ர,+ உைற ேவதிய� 

$ேதவா.3.3195.3 

 ஏ� ேந� மதிேயா� அரா அணி எ*ைத: எ�@ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,திேட $ேதவா.3.3195.4 

 ெச/ய� ெவ#ளிய� ஒ#ளியா�சில� எ�@% 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைன*திட $ேதவா.3.3196.1 

 ஐய� ஆ�டைக_ெப.(ஆ�டைக_ெப.) அ*தண� அ.மா மைற!ெபா.# 

ஆயினா� $ேதவா.3.3196.2 

 ெப/N%_ெப.எ�.(ெப/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆனவ� பிரமா1ர% இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேபணிய 

$ேதவா.3.3196.3 



 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) ெவ�ம: ஏ*திைய 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+மி� விைன வ <டேவ 

$ேதவா.3.3196.4 

 க�@_ெப.(க�@_ெப.) ஒ.(6) ைகயி4 ஏ*தி ந4விளவி� கனி பட QறிN% 

$ேதவா.3.3197.1 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ.6கிய 

மாமைற!ெபா.# ேத�*த ெச%மலேராD% ஆ/ $ேதவா.3.3197.2 

 அ�@ அர6கைன� ெச3றவ� அ�N% '� அைவ கா�கிலா◌ா $ேதவா.3.3197.3 

 பி� த.6கிய த�ெபாழி4 பிரமா1ர,+ அர� ெப3றிேய $ேதவா.3.3197.4 

 உ�� உ�6ைக_ெப.(உ�6ைக_ெப.) வி7டா�கT%(%) உய� க8சி ம�ைட 

ெகா# ேதர.% $ேதவா.3.3198.1 

 ப�� அட6� ெசா4 ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ!_�7.(அ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) பா82 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலா�க# ெசா4 

ெகா#ள�மி� $ேதவா.3.3198.2 

 த�ெடா� அ6� வ� �ல'% தழ4 மா ம:!பைட த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

ைகயி4 $ேதவா.3.3198.3 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�6கிய ைம*த�-எ% 

பிரமா1ர,+ உைற F,தேன $ேதவா.3.3198.4 

 பி,தைன பிரமா1ர,+ உைற பி8ஞக� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேபணிேய 

ெம/,தவ,+ $ேதவா.3.3199.1 

 நி�ேறா�கT6� உைரெச/+ ந�ெபா.# ேமவிட $ேதவா.3.3199.2 

 ைவ,த சி*ைதN# ஞானச%ப*த� வா/ நவி�@ எ: மாைலக# 

$ேதவா.3.3199.3 

 ெபா/, தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ெபாறி 

ந<?க_�ைற.எ�.(ந<?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ� இைச 



ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெம/% மா*தேர 

$ேதவா.3.3199.4 

 வினவிேன� அறியாைமயி4 உைரெச/%மி� ந<� அ.# ேவ��வ <ா 

$ேதவா.3.3200.1 

 கைனவி4 ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) காவிA6 கைர ேமய க��R� வ <ர7ட� 

$ேதவா.3.3200.2 

 தன%_ெப.(தன%_ெப.) 'ேன தன6� இ�ைமேயா தம� ஆயினா� அ�ட% ஆள 

தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) $ேதவா.3.3200.3 

 வனனி4 வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�! பா� 

இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) ைவய% மா! பலி ேத�*தேத $ேதவா.3.3200.4 

 உ#ள_ெப.அ.(உ#_ெப.) ஆ@ என6� உைர ெச/%மி�(�) 

உய�2_ெப.(உய�2_ெப.) ஆய மா தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ேபEவ <ா $ேதவா.3.3201.1 

 க# அவி> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �:% க��R� வ <ர7ட,+ உைற 

காதலா� $ேதவா.3.3201.2 

 பி#ைளவா� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெச8சைட மிைச ைவ,த+% ெப. ந<� ஒலி 

$ேதவா.3.3201.3 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) தா?கிய+ எ�ெகாேலா மி� ம?ைகயா# உட� 

ஆகேவ $ேதவா.3.3201.4 

 அ�ய� ஆயின <� ெசா4Gமி�-அறிகி�றிேல� அர� ெச/ைகைய 

$ேதவா.3.3202.1 

 ப� எலா% ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) க��R� வ <ர7ட,+ உைற பா�ைமயா� $ேதவா.3.3202.2 



 '�2% ஆ/ 'த4 ஆ/ இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) ைவய% ':+% ஆ/ 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய+ ஓ� $ேதவா.3.3202.3 

 ெபா� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� தி.மா�பினி4 1AQG% "�� 

எ: ெபா31 அேத $ேதவா.3.3202.4 

 பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) ெதா�ட�க# பக.மி�-பல ஆய ேவதிய� 

பா�ைமைய $ேதவா.3.3203.1 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) உலா% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ம4� 

காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) ம�D க��R� வ <ர7ட� $ேதவா.3.3203.2 

 �ைழ ஒ� காதினி4 ெப/+_வி.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*+ 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ��றி� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ெவ. உற! 

$ேதவா.3.3203.3 

 1ைழ ெந�?ைக ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) மா 

உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ேபா�,+ உக*த ெபாலி2 அேத $ேதவா.3.3203.4 

 விர2 இலா+ உைம6 ேக7கி�ேற� அ� 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ7ெச/வ <� விள%1மி� 

$ேதவா.3.3204.1 

 கர2 எலா% திைர ம�� காவிA6 க��R� உைற வ <ர7ட� $ேதவா.3.3204.2 

 'ரவ% ெமா*ைத 'ழா ஒலி6க_�ைற.எ�.(ஒலி66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

'ழ?�_ஏவ.('ழ?�_வி.) ேபெயா�% F�! ேபா/ $ேதவா.3.3204.3 

 பர2 வானவ�6� ஆக வா�கட4 ந8ச% உ�ட பா8� அேத $ேதவா.3.3204.4 

 இயG% ஆ@ என6� இய%1மி� இைறவ D% ஆ/ நிைற ெச/ைகைய 

$ேதவா.3.3205.1 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) ெந�?க�ணினா�க# தா% ெபாலி க��R� உைற 

வ <ர7ட� $ேதவா.3.3205.2 



 1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) ெபாழி*+_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா�கT6� ஆக அ�@ அய� 

ெபா/� சிர% $ேதவா.3.3205.3 

 அய4 நக(I) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அA*+ ம3@ அதி4 

ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உக*த அ.,திேய $ேதவா.3.3205.4 

 தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) ெதா�ட�க# ெச!1மி�-மிக� 

ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) த(�)ன+ திற%_ெப.(திற%_ெப.) எலா% 

$ேதவா.3.3206.1 

 க.*_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) தட?க�ணினா�க# தா% ெதா: க��R� உைற 

வ <ர7ட� $ேதவா.3.3206.2 

 இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா4வெரா� ஆ4நிழ4 

அற%_ெப.(அற%_ெப.) உைர,த+% மி� ெவ%ைமயா◌ா $ேதவா.3.3206.3 

 வ.*த_�ைற.எ�.(வ.*+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ� சிைலயா4 அ% மா 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@% மா7�ய வ�ணேம_ெப.(வ�ண%_ெப.+ஏ_சாA.) 

$ேதவா.3.3206.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) விA,+ அர� ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க>பல ேபEவ <� 

இைற ந4�மி� $ேதவா.3.3207.1 

 காவிA, தட%_ெப.(தட%_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெச/ க��R� வ <ர7ட,+ 

உைற க�Eத4 $ேதவா.3.3207.2 

 ேகா விA! பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆ� அ8� 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா#ைகN% 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) வைர ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3207.3 

 மா வைர,தல,தா4 அர6கைன வலிைய வா7�ய மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) 

அேத $ேதவா.3.3207.4 

 ெப.ைமேய சர� ஆக வா>2 உ@ மா*த�கா# இைற ேப�மி� $ேதவா.3.3208.1 



 க.ைம ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �:% த�வய4 க��R� உைற 

வ <ர7ட� $ேதவா.3.3208.2 

 ஒ.ைமயா4 உய� மாG% ம3ைற மலரவ� 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,தேவ $ேதவா.3.3208.3 

 அ.ைமயா4 அவ.6� உய�*+_வி.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எA 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) 

த�ைமேய $ேதவா.3.3208.4 

 நம� எ:பிற!1 

அ@6�%_ெப.எ�.(அ@_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மா*த�க# நவிGமி� உைம6 ேக7கி�ேற� $ேதவா.3.3209.1 

 கம� அழி வய4_ெப.(வய4_ெப.) �:% த�1ன4 க��R� உைற வ <ர7ட� 

$ேதவா.3.3209.2 

 தம� அழி*+_வி.எ�.(அழி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: சா6கிய� சம� 

ஆத� ஓ+ம+ ெகாள $ேதவா.3.3209.3 

 அமர� ஆனவ� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ*தக� த�ைன� 

�ல,தி4 ஆ/*தேத $ேதவா.3.3209.4 

 க.,தைன ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �:% க��R� வ <ர7ட,+ உைற 

க#வைன $ேதவா.3.3210.1 

 அ.,தைன திற%_ெப.(திற%_ெப.) அ�ய�பா4 மிக6 

ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த வினா உைர 

$ேதவா.3.3210.2 

 தி.,த% ஆ% திக> காழி ஞானச%ப*த� ெச!பிய ெச*தமி> $ேதவா.3.3210.3 

 ஒ.,த� ஆகிG% பல�க# ஆகிG% உைரெச/வா� உய�*தா�கேள 

$ேதவா.3.3210.4 



 மானி� ேந� விழி மாதரா/ வ:தி6� மா ெப.*ேதவி ேக# $ேதவா.3.3211.1 

 :பா4 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வா/ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பால� ஈ?� 

இவ�: எ�@ ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) பா82 எ/திேட4 $ேதவா.3.3211.2 

 ஆைனமாமைல ஆதி ஆய இட?களி4 பல அ4ல4 ேச� $ேதவா.3.3211.3 

 ஈன�க7� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3211.4 

 ஆகம,ெதா� ம*திர?க# 

அைம*த_ெப.எ�.(அைம_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச?கத ப?கமா 

$ேதவா.3.3212.1 

 பாகத,ெதா� இைர,+ உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சன?க# ெவ7� உ@ ப6கமா $ேதவா.3.3212.2 

 மா கத6கா8 ேபா4-திA*+ 1A*+ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உE% மா� ேச� 

$ேதவா.3.3212.3 

 ஆகத�6� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3212.4 

 அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) த� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) உ��% 

இ4ைலN% எ�@ நி�றவ�6� அ�சமா $ேதவா.3.3213.1 

 ஒ,+ ஒIவாைம ெமாழி*+ வாதி4 

அழி*+_வி.எ�.(அழி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கவி! ெபய�� $ேதவா.3.3213.2 

 ச,திர,தி� ம�*+ ஒ�*+ சன?க# ெவ7� உற ந6க% ஏ/ $ேதவா.3.3213.3 

 சி,திர�6� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3213.4 

 ச*+ேசனD% இ*+ேசனD% த.மேசனD% க.ைம ேச� $ேதவா.3.3214.1 



 க*+ேசனD% கனகேசனD% 'த4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபய� ெகாளா 

$ேதவா.3.3214.2 

 ம*தி ேபா4-திA*+ ஆAய,ெதா� ெச*தமி>! பய�_ெப.(பய�_ெப.) அறிகிலா 

$ேதவா.3.3214.3 

 அ*தக�6� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3214.4 

 F7�� ஆ� கிளியி� வி.,த% உைர,த+ ஓ� எலியி� 

ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) $ேதவா.3.3215.1 

 பா7� ெம/ ெசாலி ப6கேம ெசG% எ6க�த?கைள ப4 அற%_ெப.(அற%_ெப.) 

$ேதவா.3.3215.2 

 கா7�ேய வ. மா� எலா% கவ� ைகயைர கசி2 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலா� 

$ேதவா.3.3215.3 

 ேச7ைட க7� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3215.4 

 கனகந*திN% 17பந*திN% பவணந*திN% �மண மா $ேதவா.3.3216.1 

 �னகந*திN% �னகந*திN% திவணந*திN% ெமாழி ெகாளா $ேதவா.3.3216.2 

 அனகந*திய� :ம+ ஒழி*+ அவேம தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 1Aேவா%: எD% 

$ேதவா.3.3216.3 

 சினக.6� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3216.4 

 :ப*தண%(%) அைவ ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இல% பா82 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இல%(%) : என வாசக% $ேதவா.3.3217.1 

 ம*தண% பல ேபசி_வி.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா� அ@ சீ�ைம 

இ�றி அநாயேம $ேதவா.3.3217.2 

 அ*தண% அ.க*தண% மதி1,தண% மதிசி*தண� $ேதவா.3.3217.3 

 சி*தண�6� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3217.4 



 :ேம4 என6� எதி� இ4ைல: எ�ற அர6கனா� மிைக ெச3ற த<! 

$ேதவா.3.3218.1 

 ேபாலிைய! பணிய(6)கிலா+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெபா/,தவ% ெகா� 

���ைக $ேதவா.3.3218.2 

 பலீி ைக6ெகா� பா/ இ�6கி ந�6கிேய பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) பி� ெசG% 

$ேதவா.3.3218.3 

 சீலிக7� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3218.4 

 "மக3�% அA6�% ஓ�2 அ. 1�ணிய� அ� ேபா3றிலா◌ா $ேதவா.3.3219.1 

 சா% அவ,ைதயினா�க# ேபா4-தைலைய! 

பறி,+_வி.எ�.(பறி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ெபா/,தவ% $ேதவா.3.3219.2 

 ேவ% அவ,ைத ெசG,தி_வி.எ�.(ெசG,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெம/! 

ெபா� அ7� வா/ சகதி6� ேந� $ேதவா.3.3219.3 

 ஆ% அவ�6� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3219.4 

 த?கT6�% அ�_�7.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ3.) சா6கிய�6�% தா8!1 ஒணாத 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) $ேதவா.3.3220.1 

 எ?க# நாயக� ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) ஒழி*+ இ�6ேக ம�,+ 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெபா/, தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) $ேதவா.3.3220.2 

 ெபா?� Q4வழி அ�றிேய 1லேவா�கைள! 

பழி6�%_ெப.எ�.(பழி_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபாலா 

$ேதவா.3.3220.3 

 அ?கத�6� எளிேய� அேல�-தி. ஆலவா/ அர� நி3கேவ $ேதவா.3.3220.4 

 எ6க�_ெப.(எ6க�_ெப.) ஆ% அம�ைகய.6� எளிேய� அேல� தி. ஆலவா/� 

$ேதவா.3.3221.1 



 ெசா6க� எ� உ# இ.6கேவ: +ள?�% '�, ெத�ன�'� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) $ேதவா.3.3221.2 

 த6க சீ�! 1கலி6� ம�-தமி> நாத� ஞானச%ப*த�-வா/ $ேதவா.3.3221.3 

 ஒ6கேவ உைரெச/த ப,+% உைர!பவ�6� இட� இ4ைலேய. $ேதவா.3.3221.4 

 க4லா4 ந<ழ4 அ4லா, ேதைவ $ேதவா.3.3222.1 

 ந4லா� ேபணா� அ4ேலா% நாேம $ேதவா.3.3222.2 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதைவ $ேதவா.3.3223.1 

 அ�றி ஒ�@% ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) இேலாேம $ேதவா.3.3223.2 

 க4லா ெந8சி� நி4லா� ஈச� $ேதவா.3.3224.1 

 ெசா4லாதாேரா� அ4ேலா% நாேம $ேதவா.3.3224.2 

 F3@ உைத,த ந<3றினாைன! $ேதவா.3.3225.1 

 ேபா3@வா�க# ேதா3றினாேர $ேதவா.3.3225.2 

 கா7�# ஆ�% பா7� உளாைன $ேதவா.3.3226.1 

 நா7� உளா.% ேத7� உளாேர $ேதவா.3.3226.2 

 த6க� ேவ#வி! ெபா6க% த<�,த $ேதவா.3.3227.1 

 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ப6க,ேதாேம $ேதவா.3.3227.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) ஆய வி�ேணா�ேகாைவ 

$ேதவா.3.3228.1 

 ந�ணாதாைர எ�ேணா% நாேம $ேதவா.3.3228.2 

 ��,த� வ <ர%_ெப.(வ <ர%_ெப.) த<�,த ேகாைவ $ேதவா.3.3229.1 

 ஆ,த% ஆக ஏ,திேனாேம $ேதவா.3.3229.2 



 "வினாD% தாவினாD% $ேதவா.3.3230.1 

 நாவினாG% ஓவினாேர $ேதவா.3.3230.2 

 ெமா7� அமண� க7ட�ேதர� $ேதவா.3.3231.1 

 பி7ட� ெசா4ைல வி7� உேளாேம $ேதவா.3.3231.2 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காழி! ப*த� ெசா4ைல� $ேதவா.3.3232.1 

 சி*ைத ெச/ேவா� உ/*+ உேளாேர $ேதவா.3.3232.2 

 :க. ஆ� க�சி, தி. ஏக%ப,+ $ேதவா.3.3233.1 

 ஒ.வா : எ�ன ம.வா விைனேய $ேதவா.3.3233.2 

 மதி ஆ� க�சி நதி ஏக%ப% $ேதவா.3.3234.1 

 விதியா4 ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பதி ஆவாேர 

$ேதவா.3.3234.2 

 கலி ஆ� க�சி மலி ஏக%ப% $ேதவா.3.3235.1 

 பலியா4 ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நலியா விைனேய 

$ேதவா.3.3235.2 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) ஆ� க�சி!1ர% ஏக%ப% $ேதவா.3.3236.1 

 பரவா ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விரவா விைனேய 

$ேதவா.3.3236.2 

 :பட% ஆ� க�சி இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஏக%ப,+ $ேதவா.3.3237.1 

 உைடயா/ : எ�ன அைடயா விைனேய $ேதவா.3.3237.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ� க�சி நில2_ெப.(நில2_ெப.) ஏக%ப% $ேதவா.3.3238.1 

 �லவா ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கலவா விைனேய 

$ேதவா.3.3238.2 



 கா8யி� உAய� தி. ஏக%ப� $ேதவா.3.3239.1 

 ெபா8ய 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எAெச/தாேன $ேதவா.3.3239.2 

 இல?ைக அரைச, +ல?க ஊ�@% $ேதவா.3.3240.1 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# க%ப� இல?� சரேண $ேதவா.3.3240.2 

 மைறேயா� அAN% அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அனல� $ேதவா.3.3241.1 

 ெநறி ஏக%ப% �றியா4 ெதா:ேம $ேதவா.3.3241.2 

 பறியா, ேதர� ெநறி இ4 க�சி� $ேதவா.3.3242.1 

 ெசறிெகா# க%ப% �@�ேவாேம $ேதவா.3.3242.2 

 ெகா�ைச ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) க�சி6 க%ப% $ேதவா.3.3243.1 

 ெம��% ெசா4ைல ந��% 1கேழ $ேதவா.3.3243.2 

 நிைற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) வா#'க 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<#சைட6 

$ேதவா.3.3244.1 

 �ைற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேமய ெகா#ைகயா� 

$ேதவா.3.3244.2 

 சிைறவ�� யா>ெச/ ைப%ெபாழி4 பழன%_ெப.(பழன%_ெப.) �> 

சி3ேறம,தா� $ேதவா.3.3244.3 

 இைறவ� எ�ேற உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா% 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மாேன $ேதவா.3.3244.4 



 மாக,தி?க# வா#'க மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா�சைட! $ேதவா.3.3245.1 

 பாக,தி?க# ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேமய ப�ட?க� $ேதவா.3.3245.2 

 ேமக,+_ெப.(ேமக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �> 

மிைட சி3ேறம% ேமவினா� $ேதவா.3.3245.3 

 ஆக,+_ெப.(ஆக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஏ� ெகா# ஆைமைய! 

"�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

அ4லேன $ேதவா.3.3245.4 

 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) 'க மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<# சைட6 $ேதவா.3.3246.1 

 ெகா� ெவ�தி?க# ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேமய ெகா#ைகயா� 

$ேதவா.3.3246.2 

 ப� வ��_ெப.(வ��_ெப.) யா>ெச/ ைப%ெபாழி4 பழன%_ெப.(பழன%_ெப.) 

�> சி3ேறம,தா� $ேதவா.3.3246.3 

 க�ெவ?F3ைற6 காலினா4 

கா/*த_ெப.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

அ4லேன $ேதவா.3.3246.4 

 கதி� ஆ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) 'க 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) க�Eத4 

$ேதவா.3.3247.1 

 'தி� ஆ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேமய '6கண� $ேதவா.3.3247.2 



 எதி� ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ% 1�சைட எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ.% 

சி3ேறம,தா� $ேதவா.3.3247.3 

 அதி� ஆ� ைப?க� ஏ@ உைட ஆதிL�,தி அ4லேன $ேதவா.3.3247.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) வா#'க 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா�சைட6 

$ேதவா.3.3248.1 

 F� ஆ� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேமய ெகா#ைகயா� 

$ேதவா.3.3248.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப�ெசN% தி. ஆ.% 

சி3ேறம,தா� $ேதவா.3.3248.3 

 மா� ஆ� விழி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாெதா�% 

மகி>*த_ெப.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைம*த�_ெப.(ைம*த�_ெப.) அ4லேன $ேதவா.3.3248.4 

 பனி ெவ�தி?க# வா#'க மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ப4சைட6 $ேதவா.3.3249.1 

 �னி ெவ�தி?க# ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேமய ெகா#ைகயா� 

$ேதவா.3.3249.2 

 தனி ெவ#விைடய�-1# இன, தாம% �> சி3ேறம,தா� $ேதவா.3.3249.3 

 'னி2% L!1% ந<?கிய_ெப.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) '6க� 

L�,தி அ4லேன $ேதவா.3.3249.4 

 கிள.% தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) வா#'க மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேக� இலா $ேதவா.3.3250.1 



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

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேமய மா தவ� $ேதவா.3.3250.2 

 தளி.% ெகா%1% ம+2% ஆ� தாம% �> சி3ேறம,தா� $ேதவா.3.3250.3 

 ஒளி.% ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Q4 மா�ப� எ� 

உ#ள,+_ெப.(உ#ள%_ெப.+அ,+_சாA.) உ#ளா� அ4லேன $ேதவா.3.3250.4 

 �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

வா#'க மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

�>சைட! $ேதவா.3.3251.1 

 ேபா>*த தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேமய 1�ணிய� $ேதவா.3.3251.2 

 தா>*த_ெப.எ�.(தா>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

சி3ேறம,தா� தடவைரைய, த�_பதி.ெப.(த�_திA.) தாளினா4 $ேதவா.3.3251.3 

 ஆ>*த அர6க� ஒ4க அ�@ அட�,த அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) அ4லேன 

$ேதவா.3.3251.4 

 $ேதவா.3.3252. 

 $ேதவா.3.3253. 

 $ேதவா.3.3254. 

 ச*த% ஆ� 'ைலயா# தன Fறனா◌ா $ேதவா.3.3255.1 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�ெபா� 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம/யனா� $ேதவா.3.3255.2 

 க*த% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. காழிN $ேதவா.3.3255.3 



 எ*ைதயா� அ� எ� மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) உ#ளேவ 

$ேதவா.3.3255.4 

 மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) உைடயா� வள� ெச8சைட, $ேதவா.3.3256.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகாT% 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ% தாAனா� $ேதவா.3.3256.2 

 கா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகாT% த�வய4 காழியா◌ா $ேதவா.3.3256.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� 

உ�சியி4_ெப.(உ�சி_ெப.+இ4_இட.ேவ.) நி3பேர $ேதவா.3.3256.4 

 ைம ெகா# க�ட,த� வா�மதி� ெச�னிய� $ேதவா.3.3257.1 

 ைப ெகா# வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2 ஆ7�% ப�றனா� $ேதவா.3.3257.2 

 ைக ெகா# மா�மறியா� கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிN $ேதவா.3.3257.3 

 ஐய� அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.6�ேம $ேதவா.3.3257.4 

 13றி� நாக'% "ைளN% வ�னிN% $ேதவா.3.3258.1 

 க3ைற வா�சைட ைவ,தவ� காழிNள $ேதவா.3.3258.2 

 ெபா3ெறா�ேயா� இ.*தவ� ெபா�கழ4 $ேதவா.3.3258.3 

 உ3றேபா+ உட� ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உண.ேம 

$ேதவா.3.3258.4 

 நலிN%_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �3ற'% 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) உட4_ெப.(உட4_ெப.) ேநா/விைன $ேதவா.3.3259.1 

 ெமலிN%_ெப.எ�.(ெமலி_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ேவ��திேர4 

ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) $ேதவா.3.3259.2 



 கலி க�*த ைகயா� கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிN $ேதவா.3.3259.3 

 அைல ெகா# ெச8சைடயா� அ� ேபா3@ேம $ேதவா.3.3259.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஒ� Fறின� ேப/_ெப.(ேப/_ெப.) உட� ஆ�வ� 

$ேதவா.3.3260.1 

 ப�E% ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) இைச 

பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவட,த� $ேதவா.3.3260.2 

 க�E% L�@_ெப.(L�@_ெப.) உைடயா� கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிN 

$ேதவா.3.3260.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆய அ�க# சா8ைதேய $ேதவா.3.3260.4 

 ப3@%_ெப.எ�.(ப3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மாD% ம:2% 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உற $ேதவா.3.3261.1 

 '3@% ஊ� திA*+ பலி '�Dவ� $ேதவா.3.3261.2 

 க3ற மா ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மைறயவ� காழிN $ேதவா.3.3261.3 

 ெப3ற%_ெப.(ெப3ற%_ெப.) ஏ@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உக*தா� 

ெப.ைமேய $ேதவா.3.3261.4 

 எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4 அர6க� '�ேதா# இற 

$ேதவா.3.3262.1 

 அட�,+ உக*+ அ.# ெச/தவ� காழிNள $ேதவா.3.3262.2 

 ெகா�, தய?�_வி.(தய?�_வி.) ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) ேகாயிG# இ�1உற 

$ேதவா.3.3262.3 

 இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) மாெதா� தா'% இ.!பேர $ேதவா.3.3262.4 

 கால� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) உயி� வ <7� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� 

$ேதவா.3.3263.1 



 மாG% நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) 'க�தாD% வன!1_ெப.(வன!1_ெப.) உற 

$ேதவா.3.3263.2 

 ஓல% இ7� '� ேத�_வி.எ�.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உண�கிலா� 

$ேதவா.3.3263.3 

 சீல% ெகா�டவ� ஊ� திக> காழிேய $ேதவா.3.3263.4 

 உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) ந<,தவ� தா'% உ@ +வ� $ேதவா.3.3264.1 

 த. வ4 ஆைடயினா.% தக2_ெப.(தக2_ெப.) இல� $ேதவா.3.3264.2 

 க.ம% ேவ��திேர4 கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிN $ேதவா.3.3264.3 

 ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) ேசவ�ேய 

அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/%மிேன 

$ேதவா.3.3264.4 

 கான4_ெப.(கான4_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல2% 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிN $ேதவா.3.3265.1 

 ஈன% இ(4)லி இைண அ� ஏ,தி�% $ேதவா.3.3265.2 

 ஞானச%ப*த� ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந4-

தமி> $ேதவா.3.3265.3 

 மான% ஆ6�% மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைரெச/யேவ $ேதவா.3.3265.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �?கிலிய!1ைக வி%மேவ 

$ேதவா.3.3266.1 

 க*த% நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல2% 

கழி!பாைலயா� $ேதவா.3.3266.2 

 அ*த'% அள2% அறியாத+ ஓ� $ேதவா.3.3266.3 



 ச*தமா4 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச*தேம $ேதவா.3.3266.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இல?க_�ைற.எ�.(இல?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இள%பிைற 

$ேதவா.3.3267.1 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அல?க4 உக*த தைலவனா� $ேதவா.3.3267.2 

 கா� இல?க_�ைற.எ�.(இல?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ.% 

கழி!பாைலயா◌ா $ேதவா.3.3267.3 

 மா� நல%_ெப.(நல%_ெப.) மடேநா6� உைடயாெளாேட $ேதவா.3.3267.4 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெகா# ஏ3றின� F3ைற உைத,தன� $ேதவா.3.3268.1 

 ெபா� ெகா# மா�பினி4 "�ட+ ஓ� ஆைமய� $ேதவா.3.3268.2 

 க� ெகா# "%ெபாழி4 �> கழி!பாைலNள $ேதவா.3.3268.3 

 அ�க# ெச/வன ஆ�6� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒ�Eேம $ேதவா.3.3268.4 

 ப� நல%_ெப.(நல%_ெப.) பட வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைற ெகா�ைறயி� 

$ேதவா.3.3269.1 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அல?க4 உக*த தைலவனா� $ேதவா.3.3269.2 

 க� நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

கவ.%_ெப.எ�.(கவ._வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கழி!பாைலNள 

$ேதவா.3.3269.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) எ% கட2#(#) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) அ4லேன $ேதவா.3.3269.4 

 ஏA� ஆ� உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) இைமேயாெரா�% 

$ேதவா.3.3270.1 

 பாAனா� உடேன பரவ!ப�% $ேதவா.3.3270.2 



 காA� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> கழி!பாைல எ% $ேதவா.3.3270.3 

 சீAனா� கழேல சி*ைத ெச/(%)மிேன $ேதவா.3.3270.4 

 +#T% மா�மறி அ% ைகயி4 ஏ*தி ஊ� $ேதவா.3.3271.1 

 ெகா#வனா� இ� ெவ�தைலயி4 பலி $ேதவா.3.3271.2 

 க#வனா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கழி!பாைலைய $ேதவா.3.3271.3 

 உ#Tவா� விைன ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ஓNேம 

$ேதவா.3.3271.4 

 ம�ணி� ஆ� மலி ெச4வ'%_ெப.(ெச4வ%_ெப.+உ%_சாA.) வான'% 

$ேதவா.3.3272.1 

 எ�ணி_வி.எ�.(எ�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந<� இனி+ ஏ,+மி�-

பாக'% $ேதவா.3.3272.2 

 ெப�ணினா� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெந3றிெயா� 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) '6 $ேதவா.3.3272.3 

 க�ணினா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கழி!பாைலேய $ேதவா.3.3272.4 

 இல?ைக ம�னைன ஈ�-ஐ*+ இர7�ேதாள $ேதவா.3.3273.1 

 +ல?க ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) � ம:வாளினா� 

$ேதவா.3.3273.2 

 கல?க# வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல2% 

கழி!பாைலைய $ேதவா.3.3273.3 

 வல% ெகா#வா� விைன ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

மாNேம $ேதவா.3.3273.4 

 ஆ7சியா4 அலராெனா� மாG% ஆ/, $ேதவா.3.3274.1 



 தா7சியா4 அறியா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தள�*தன� $ேதவா.3.3274.2 

 கா7சியா4 அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ..) 

கழி!பாைலைய $ேதவா.3.3274.3 

 மா7சியா4-ெதா:வா� விைன மாNேம $ேதவா.3.3274.4 

 ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) C� +வ� ஆைடயினாெரா� 

$ேதவா.3.3275.1 

 ெம/யி� மா� பிற6கிய வ <@ இலா6 $ேதவா.3.3275.2 

 ைகய� ேக�ைம_ெப.(ேக�ைம_ெப.) எேனா கழி!பாைல எ% $ேதவா.3.3275.3 

 ஐய� ேசவ�ேய அைட*+_வி.எ�.(அைட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ/(%)மிேன $ேதவா.3.3275.4 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காழி அ.மைற ஞானச% $ேதவா.3.3276.1 

 ப*த� பா/ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> கழி!பாைலைய� $ேதவா.3.3276.2 

 சி*ைதயா4 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச*தமி> 

வ4லவ� $ேதவா.3.3276.3 

 '*தி வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 'ைறைமேய $ேதவா.3.3276.4 

 அ*த% ஆ/ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆதிN% ஆயினா� $ேதவா.3.3277.1 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ெபா�! "சிய ேவதிய� $ேதவா.3.3277.2 

 சி*ைதேய 1�*தா�-தி. ஆW� எ% $ேதவா.3.3277.3 

 எ*ைததா� எைன ஏ�@ ெகாT%ெகாேலா $ேதவா.3.3277.4 



 க.,தேன க.தா� 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3278.1 

 ஒ.,தேன உைமயா# ஒ.Fறேன $ேதவா.3.3278.2 

 தி.,தேன தி. ஆW� எ% த<வ�ண $ேதவா.3.3278.3 

 அ.,த எ� எைன :அ8ச4 : எ�னாதேத $ேதவா.3.3278.4 

 மைறய� மா 'னிவ� ம.வா� 1ர% $ேதவா.3.3279.1 

 இைறயி� மா,திைரயி4 எAR7�னா� $ேதவா.3.3279.2 

 சிைறவ�� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> தி. ஆW� எ% $ேதவா.3.3279.3 

 இைறவ�தா� எைன ஏ�@ெகாT% ெகாேலா $ேதவா.3.3279.4 

 ப4 இ4 ஓ� ைக ஏ*தி! பலி திA*+ $ேதவா.3.3280.1 

 எ4லி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�கா7� எA ஆ�வா� 

$ேதவா.3.3280.2 

 ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ம4கிய ெத�தி. ஆWரா� $ேதவா.3.3280.3 

 அ4ல4 த<�,+ எைன :அ8ச4 : எD%ெகாேலா $ேதவா.3.3280.4 

 �.*த% ஏறி6 ெகா�வி� மாதவி $ேதவா.3.3281.1 

 விA*+_வி.எ�.(விA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அல�*த_ெப.எ�.(அல�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைர கம> 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.3.3281.2 

 தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) மாட?க# �> தி. ஆWரா� $ேதவா.3.3281.3 

 வ.*+%ேபா+ எைன :வாட4 : எD%ெகாேலா $ேதவா.3.3281.4 

 வா� ெகா# ெம�'ைலயா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாகமா $ேதவா.3.3282.1 

 ஊ�களா� இ� பி�ைச ெகா# உ,தம� $ேதவா.3.3282.2 



 சீ� ெகா# மாட?க# �> தி. ஆWரா� $ேதவா.3.3282.3 

 ஆ�கணா எைன :அ8ச4 : எனாதேத $ேதவா.3.3282.4 

 வைள6ைக ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ந4லாைள ஓ�பாகமா $ேதவா.3.3283.1 

 +ைள6ைகயாைன +ய� பட! ேபா�,தவ� $ேதவா.3.3283.2 

 திைள6�% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> தி. ஆWரா� 

$ேதவா.3.3283.3 

 இைள6�%ேபா+ எைன ஏ�@ ெகாT%ெகாேலா $ேதவா.3.3283.4 

 இல?ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) இ.ப+ேதா# இற6 $ேதவா.3.3284.1 

 கல?க_�ைற.எ�.(கல?�_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) கா4விரலா4 கைட6 

க�டவ� $ேதவா.3.3284.2 

 வல%ெகா# மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �> தி. ஆWரா� $ேதவா.3.3284.3 

 அல?க4 த*+_வி.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன :அ8ச4 : 

எD%ெகாேலா $ேதவா.3.3284.4 

 ெந�ய மாG% பிரமD% ேந�கிலா! $ேதவா.3.3285.1 

 ப�யவ� பனி மா மதி� ெச�னியா� $ேதவா.3.3285.2 

 ெச�க# ந<6கிய ெத� தி. ஆW� எ% $ேதவா.3.3285.3 

 அ�க# தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) எைன :அ8ச4 : எD%ெகாேலா 

$ேதவா.3.3285.4 

 மா� ெம/யின� வ� +வ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ெகாள $ேதவா.3.3286.1 

 காைச ேபா�6�% கலதிக# ெசா4 ெகாேள4 $ேதவா.3.3286.2 

 ேதச% ம4கிய ெத� தி. ஆW� எ% $ேதவா.3.3286.3 

 ஈச�தா� எைன ஏ�@ ெகாT%ெகாேலா $ேதவா.3.3286.4 



 வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மதிெயா� Fவிள% $ேதவா.3.3287.1 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ,த பிரா� தி. ஆWைர $ேதவா.3.3287.2 

 ம�D காழிN# ஞானச%ப*த� வா/! $ேதவா.3.3287.3 

 ப�D பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா�6� இ4ைல பாவேம $ேதவா.3.3287.4 

 ',+ இல?� '@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) உைம அ8சேவ $ேதவா.3.3288.1 

 ம,தயாைன ம@க_�ைற.எ�.(ம@�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உA வா?கி 

அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) $ேதவா.3.3288.2 

 க,ைத ேபா�,த கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) க.காU� எ% $ேதவா.3.3288.3 

 அ,த� வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) அழG% அழ4வ�ணேம $ேதவா.3.3288.4 

 வி'த4 வ4ல சைடயா�-விைன உ#�வா�6� $ேதவா.3.3289.1 

 அ'தந<ழ4 அகலாதேதா� ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3289.2 

 க 'த% '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) கம>கி�ற க.காU $ேதவா.3.3289.3 

 அ'த� வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) அழG% அழ4வ�ணேம $ேதவா.3.3289.4 

 பழக வ4ல சி@,ெதா�ட� பா இ� இைச6 $ேதவா.3.3290.1 

 �ழக� எ�@ �ைழயா அைழயா வ.% $ேதவா.3.3290.2 

 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ெகா# பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உைடயா� க.காU� எ% 

$ேதவா.3.3290.3 

 அழக� வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) அழG% அழ4வ�ணேம $ேதவா.3.3290.4 

 ெபா� ெம/ "சி மல� ெகா/+_வி.எ�.(ெகா/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

1ண�*+_வி.எ�.(1ண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட� $ேதவா.3.3291.1 

 ெச�ய� அ4ல உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ந4கிய ெச4வ,த� $ேதவா.3.3291.2 



 க� ெகா# '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க.காU� எ% 

$ேதவா.3.3291.3 

 அ�க# வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) அழG% அழ4வ�ணேம $ேதவா.3.3291.4 

 ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) இ�றி மல� 

ெகா/+_வி.எ�.(ெகா/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வண?கிட $ேதவா.3.3292.1 

 ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4கிய ெச4வ,த� $ேதவா.3.3292.2 

 ைகத4 '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க.காU� எ% 

$ேதவா.3.3292.3 

 ஐய� வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) அழG% அழ4வ�ணேம $ேதவா.3.3292.4 

 மா� இ4 ெதா�ட� மல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வண?கிட 

$ேதவா.3.3293.1 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# ந4கிய 

ெச4வ,த� $ேதவா.3.3293.2 

 கா/ சின,த விைடயா� க.காU� எ% $ேதவா.3.3293.3 

 ஈச� வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) எAN% எAவ�ணேம $ேதவா.3.3293.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<@ ெம/ "சிய ேவதிய� 

$ேதவா.3.3294.1 

 சி*ைத நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# ந4கிய 

ெச4வ,த� $ேதவா.3.3294.2 

 க*த% ெமௗவ4 கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க.காU� எ% $ேதவா.3.3294.3 



 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) வ�ண%(%) எAN%(%) எAவ�ணேம $ேதவா.3.3294.4 

 ப�ணி� ேந� ெமாழியாைள ஓ�பாகனா◌ா $ேதவா.3.3295.1 

 ம�E ேகால% உைடய மலராெனா�% $ேதவா.3.3295.2 

 க�ண� ேநட அAயா� க.காU� எ% $ேதவா.3.3295.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) வ�ண%(%) அழG%(%) அழ4வ�ணேம 

$ேதவா.3.3295.4 

 ேபா�,த ெம/யின� ேபா+ உழ4வா�க# ெசா4 $ேதவா.3.3296.1 

 த<�,த% எ�@ ெதளிவ <� ெதளிேய�மி� $ேதவா.3.3296.2 

 கா�, த�'4ைல கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க.காU� எ% $ேதவா.3.3296.3 

 ஆ,த� வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) அழG% அழ4வ�ணேம $ேதவா.3.3296.4 

 கலவம8ைஞ உல2% க.காU $ேதவா.3.3297.1 

 நில2_ெப.(நில2_ெப.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உைடயா� தன ந<#கழ4 

$ேதவா.3.3297.2 

 �ல2 ஞானச%ப*த� ெச*தமி> $ேதவா.3.3297.3 

 ெசால வலா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெதா4விைன த<.ேம. 

$ேதவா.3.3297.4 

 கா7� மா அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உA ேபா�,+ 

உட4_ெப.(உட4_ெப.) $ேதவா.3.3298.1 

 நா7ட% L�@_ெப.(L�@_ெப.) உைடயா/ உைரெச/வ� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) $ேதவா.3.3298.2 



 ேவ7� ேவ#வி ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அம�ைகயைர $ேதவா.3.3298.3 

 ஓ7� வா+ ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3298.4 

 ம,தயாைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA L�ய $ேதவா.3.3299.1 

 அ,தேன அணி ஆலவாயா/ பணி $ேதவா.3.3299.2 

 ெபா/,த வ� தவ ேவட,த� அ% சம� $ேதவா.3.3299.3 

 சி,தைர அழி6க, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3299.4 

 ம�ணக,திG% வானிG% எ?�% ஆ% $ேதவா.3.3300.1 

 தி�ணக, தி. ஆலவாயா/ அ.# $ேதவா.3.3300.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அக,+ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) சா6கிய!ேப/ அம� 

$ேதவா.3.3300.3 

 ெத�ண� க31_ெப.(க31_ெப.) அழி6க, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3300.4 

 ஓதி ஓ,+ அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அம� ஆதைர 

$ேதவா.3.3301.1 

 வாதி4 ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) அழி6க, தி. 

உ#ளேம $ேதவா.3.3301.2 

 ஆதிேய தி. ஆலவா/ அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) $ேதவா.3.3301.3 

 ந<தி ஆக நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#ெச/திேட 

$ேதவா.3.3301.4 

 ைவய% ஆ� 1கழா/ அ�யா� ெதா:% $ேதவா.3.3302.1 

 ெச/ைக ஆ� தி. ஆலவாயா/ ெச!பா/ $ேதவா.3.3302.2 

 ைகயி4 உ�� உழG% அம�ைகயைர! $ேதவா.3.3302.3 



 ைபய வா+ ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3302.4 

 நா@ ேச� வய4-த�டைல மி��ய $ேதவா.3.3303.1 

 ேதற4 ஆ� தி. ஆலவாயா/ ெச!பா/ $ேதவா.3.3303.2 

 வ <@ இலா, தவ ேமா7� அம�ேவடைர� $ேதவா.3.3303.3 

 சீறி வா+ ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3303.4 

 ப�� அ�,தவ,தா� பயி4வா4-ெதா:% $ேதவா.3.3304.1 

 ெதா�ட.6� எளியா/ தி. ஆலவா/ $ேதவா.3.3304.2 

 அ�டேன அம� ைகயைர வாதினி4 $ேதவா.3.3304.3 

 ெச�� அ�,+_வி.எ�.(அ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உளற, தி. 

உ#ளேம $ேதவா.3.3304.4 

 அர6க� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) கிA ஏ3றவ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) '�� 

$ேதவா.3.3305.1 

 ெச.6கிைன, தவி�,தா/ தி. ஆலவா/ $ேதவா.3.3305.2 

 பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) உைடயா/ அம�பாவைர $ேதவா.3.3305.3 

 கர6க வா+ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3305.4 

 மாG% நா�'கD%(%) அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெநறி $ேதவா.3.3306.1 

 ஆலவா/ உைறN% அ�ணேல பணி $ேதவா.3.3306.2 

 ேமைலவ <� உணரா ெவ3@ அைரயைர� $ேதவா.3.3306.3 

 சால வா+ ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3306.4 

 கழி6 கைர! ப� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) கவ�வா� அம� $ேதவா.3.3307.1 



 அழி!பைர அழி6க, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3307.2 

 ெதழி6�% %1ன4 �> தி. ஆலவா/ $ேதவா.3.3307.3 

 ம:!பைட உைட ைம*தேன ந4கிேட $ேதவா.3.3307.4 

 ெச*+ எனா 'ரG% தி. ஆலவா/ $ேதவா.3.3308.1 

 ைம*தேன எ�@ வ4 அம� ஆ� அற $ேதவா.3.3308.2 

 ச*த% ஆ� தமி> ேக7ட ெம/8 ஞானச% $ேதவா.3.3308.3 

 ப*த� ெசா4 பக.%_ெப.எ�.(பக�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பழி 

ந<?கேவ $ேதவா.3.3308.4 

 அ?ைக ஆ� அழல�(�) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� சைட6 $ேதவா.3.3309.1 

 க?ைகயா� கட2#(#) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3309.2 

 ம?ைகயா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மழபா�ைய, $ேதவா.3.3309.3 

 த% ைகயா4-ெதா:வா� தகவாளேர $ேதவா.3.3309.4 

 விதிN% ஆ% விைள2 ஆ% ஒளி ஆ�*த+ ஓ� $ேதவா.3.3310.1 

 கதிN% ஆ% கசி2 ஆ% வசி ஆ3ற% ஆ% $ேதவா.3.3310.2 

 மதிN% ஆ% வலி ஆ% மழபா� $ேதவா.3.3310.3 

 நதிய% ேதா/ சைட நாத� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பாதேம $ேதவா.3.3310.4 

 'ழவினா� '+கா� உைற ேப/6கண6 $ேதவா.3.3311.1 

 �:வினா� �ல2% ைகயி4 

ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3311.2 



 ம:வினா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மழபா�ைய, $ேதவா.3.3311.3 

 ெதா:மி� C%_திA.(C%_'�.ஒ..) +ய� ஆனைவ த<ரேவ $ேதவா.3.3311.4 

 கைலயினா� மைறயா� கதி 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3312.1 

 மைலயினா� ம.வா� 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3312.2 

 சிைலயினா� ேச� தி. மழபா�ைய, $ேதவா.3.3312.3 

 தைலயினா4 வண?க தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ஆ�ேம $ேதவா.3.3312.4 

 ந4விைன! பய�_ெப.(பய�_ெப.) நா4மைறயி� ெபா. $ேதவா.3.3313.1 

 க4வி ஆய க.,த� உ.,திர� $ேதவா.3.3313.2 

 ெச4வ�_ெப.(ெச4வ�_ெப.) ேமய தி. மழபா�ைய! $ேதவா.3.3313.3 

 14கி ஏ,+ம+ 1க> ஆ�ேம $ேதவா.3.3313.4 

 ந<�னா� உல�6� உயி� ஆ/ 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) $ேதவா.3.3314.1 

 ஆ�னா� எAகா� இைட மாநட% $ேதவா.3.3314.2 

 பா�னா�_வி.'.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) இைச மா மழபா�ைய 

$ேதவா.3.3314.3 

 நா�னா�6� இ4ைல ந4�ர2 ஆனேவ $ேதவா.3.3314.4 

 மி�னி� ஆ� இைடயா# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆ/ $ேதவா.3.3315.1 

 ம�னினா� உைற மா மழபா�ைய! $ேதவா.3.3315.2 



 ப�னினா� இைசயா4 வழிபா� 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3315.3 

 உ�னினா� விைன ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ஓNேம 

$ேதவா.3.3315.4 

 ெத� இல?ைகய� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ெச: வைர $ேதவா.3.3316.1 

 த�னி4 அ?க அட�,+ அ.# 

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

$ேதவா.3.3316.2 

 ம� இல?கிய மா மழபா�ைய $ேதவா.3.3316.3 

 உ�னி4 அ?க உ@பிணி இ4ைலேய $ேதவா.3.3316.4 

 தி.வி� நாயகD% ெச:*தாமைர $ேதவா.3.3317.1 

 ம.வினாD% ெதாழ தழ4 மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) அம� $ேதவா.3.3317.2 

 உ.வினா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மழபா�ைய! $ேதவா.3.3317.3 

 பரவினா� விைன!ப3@ அ@!பா�கேள $ேதவா.3.3317.4 

 நலிN%_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) 

அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) சம�சா6கிய� 

$ேதவா.3.3318.1 

 வலிய ெசா4லிD% மா மழபா�N $ேதவா.3.3318.2 

 ஒலிெச/ வா�கழலா� திற%_ெப.(திற%_ெப.) உ#கேவ $ேதவா.3.3318.3 

 ெமலிN%_ெப.எ�.(ெமலி_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) உட4_ெப.(உட4_ெப.) ேம4 விைன ஆனேவ 

$ேதவா.3.3318.4 

 ம*த% உ*+ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) மழபா� $ேதவா.3.3319.1 



 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ச*த% இனி+ உக*+ ஏ,+வா� $ேதவா.3.3319.2 

 க*த% ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) காழிN# ஞானச% $ேதவா.3.3319.3 

 ப*த� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ4லா�6� இ4ைல பாவேம $ேதவா.3.3319.4 

 காத4_ெப.(காத4_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) கசி*+ 

க�ண <�_ெப.(க�ண <�_ெப.) ம4கி $ேதவா.3.3320.1 

 ஓ+வா� தைம ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) ெநறி6� உ/!ப+ $ேதவா.3.3320.2 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) நா�கிD% ெம/!ெபா.# 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $ேதவா.3.3320.3 

 நாத� நாம% நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3320.4 

 ந%1வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) நாவி� நவி3றினா4 

$ேதவா.3.3321.1 

 வ%1 நா#மல� வா� ம+ ஒ!ப+ $ேதவா.3.3321.2 

 ெச%ெபா� ஆ� திலக%_ெப.(திலக%_ெப.) உல�6� எலா% $ேதவா.3.3321.3 

 ந%ப� நாம% நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3321.4 

 ெந6� உ# ஆ�வ% மிக! ெப.கி 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3322.1 

 அ6� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெகா� அ?ைகயி4 எ�Eவா� $ேதவா.3.3322.2 

 த6க வானவரா, த�வி!ப+ $ேதவா.3.3322.3 

 ந6க� நாம% நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3322.4 

 இயம� �த.% அ8�வ� இ�ெசாலா4 $ேதவா.3.3323.1 

 நய%_ெப.(நய%_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓத 

வ4லா�தைம ந�ணினா4 $ேதவா.3.3323.2 



 நியம%தா� நிைனவா�6� இனியா� ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) $ேதவா.3.3323.3 

 நயன� நாம% நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3323.4 

 ெகா4வாேரD% �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) பல ந�ைமக# $ேதவா.3.3324.1 

 இ4லாேரD% இய%1வ� ஆயி�� $ேதவா.3.3324.2 

 எ4லா, த<?ைகN% ந<?�வ� எ�பரா4 $ேதவா.3.3324.3 

 ந4லா� நாம% நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3324.4 

 ம*தர% அன பாவ?க# ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3325.1 

 ப*தைனயவ� தா'% பக�வேர4 $ேதவா.3.3325.2 

 சி*+% வ4விைன ெச4வ'%_ெப.(ெச4வ%_ெப.+உ%_சாA.) ம4�மா4 

$ேதவா.3.3325.3 

 ந*தி நாம% நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3325.4 

 நரக% ஏ> 1க நா�ன� ஆயிD%_நி.எ�.(ஆ/_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ%_சாA.) 

$ேதவா.3.3326.1 

 உைரெச/ வாயின� ஆயி�_நி.எ�.(ஆ/_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) உ.,திர� 

$ேதவா.3.3326.2 

 விரவிேய 1�வி,தி�% எ�பரா4 $ேதவா.3.3326.3 

 வரத� நாம% நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3326.4 

 இல?ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�6க4 ேம4 $ேதவா.3.3327.1 

 தல% ெகா# கா4விர4 ச?கர� ஊ�றG% $ேதவா.3.3327.2 



 மல?கி வா/ெமாழி 

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

வைக $ேதவா.3.3327.3 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெகா# நாம% நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3327.4 

 ேபாத� ேபா+ அன க�ணD% அ�ண4த� $ேதவா.3.3328.1 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) '� ேந�ய ப�பரா/ 

$ேதவா.3.3328.2 

 ஆ+% கா�1 அA+ ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அல*தவ� 

$ேதவா.3.3328.3 

 ஓ+% நாம% நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3328.4 

 க8சி ம�ைடய� ைகயி4 உ� ைகய�க# $ேதவா.3.3329.1 

 ெவ8_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ெசா4 மி�ட� விரவில� எ�பரா4 $ேதவா.3.3329.2 

 வி8ைச அ�ட�க# ேவ�ட அ'+ ெச/ $ேதவா.3.3329.3 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உ# க�ட� நம�சிவாயேவ $ேதவா.3.3329.4 

 :ந*தி நாம% நம�சிவாய : எD% $ேதவா.3.3330.1 

 ச*ைதயா4 -தமி> ஞானச%ப*த� ெசா4 $ேதவா.3.3330.2 

 சி*ைதயா4 மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� எலா% $ேதவா.3.3330.3 

 ப*தபாச% அ@6க வ4லா�கேள $ேதவா.3.3330.4 

 வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி?கT% 

க?ைகN% வி%மேவ $ேதவா.3.3331.1 

 �.%1% +%பிN% �> சைடயா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3331.2 

 க.%1% ெச*ெநG% கா/ க'கி� வள%_ெப.(வள%_ெப.) $ேதவா.3.3331.3 



 ெந.?�% த�டைல ந<ெணறி கா�மிேன $ேதவா.3.3331.4 

 இக:%_ெப.(இக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கால� இதய,+% எ� 

உT% $ேதவா.3.3332.1 

 திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேசவ�யா� 

தி.*+%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3332.2 

 1க:%_ெப.எ�.(1க>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) "மகT% 1ண� "�ர� 

$ேதவா.3.3332.3 

 நிக:% த�டைல ந<ெணறி கா�மிேன $ேதவா.3.3332.4 

 பர*த_ெப.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<ல! பட� எA வ4விட% 

$ேதவா.3.3333.1 

 கர*த க�ட,தினா� க.+%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3333.2 

 �ர*த ேமதி +ைற ப�*+_வி.எ�.(ப�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓைடயி4 

$ேதவா.3.3333.3 

 நிர*த த�டைல ந<ெணறி கா�மிேன $ேதவா.3.3333.4 

 தவ*த எ�1% தவள!ெபா�Nேம $ேதவா.3.3334.1 

 உவ*த_ெப.எ�.(உவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேமனியினா� உைறN%(%) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3334.2 

 சிவ*த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா�D% ெச:* 

தரள?கT% $ேதவா.3.3334.3 

 நிவ*த த�டைல ந<ெணறி கா�மிேன $ேதவா.3.3334.4 

 இல?ைக ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) இ.ப+ ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இற 

$ேதவா.3.3335.1 

 வில?கலி4 அட�,தா� வி.%1%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3335.2 



 சல% ெகா# இ!பி தரள'% ச?க'% $ேதவா.3.3335.3 

 நில%_ெப.(நில%_ெப.) ெகா# த�டைல ந<ெணறி கா�மிேன $ேதவா.3.3335.4 

 க. வ. உ*தியி� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) க�ண� எ�@ 

$ேதவா.3.3336.1 

 இ.வ.% ெதா8யா ஒ.வ�(�) இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3336.2 

 ெச. வ.*திய_ெப.எ�.(வ.*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச%பிய� 

ேகா�ெச?க� $ேதவா.3.3336.3 

 நி.ப� த�டைல ந<ெணறி கா�மிேன $ேதவா.3.3336.4 

 கல2 சீவர,தா� ைகயி4 உ�பவ� $ேதவா.3.3337.1 

 �லவமா7டா6 �ழக� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3337.2 

 �ல2 மா மதிG% �ைத மாட'% $ேதவா.3.3337.3 

 நில2_ெப.(நில2_ெப.) த�டைல ந<ெணறி கா�மிேன $ேதவா.3.3337.4 

 ந<3ற� த�டைல ந<ெணறி நாதைன $ேதவா.3.3338.1 

 ேதா3@% ேம�ைமய� ேதாணி1ர,+ இைற $ேதவா.3.3338.2 

 சா3@ ஞானச%ப*த�-தமி> வலா◌ா $ேதவா.3.3338.3 

 மா3@ இ4 ெச4வ� மற!ப� பிற!ைபேய $ேதவா.3.3338.4 

 ெச/யேன தி. ஆலவா/ ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3339.1 

 ஐயேன :அ8ச4 : எ�@ அ.#ெச/ எைன $ேதவா.3.3339.2 

 ெபா/ய� ஆ% அமண� ெகாT2% �ட� $ேதவா.3.3339.3 



 ைபயேவ ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா��ய3� 

ஆகேவ $ேதவா.3.3339.4 

 சி,தேன தி. ஆலவா/ ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3340.1 

 அ,தேன :அ8ச4 : எ�@ அ.#ெச/ எைன $ேதவா.3.3340.2 

 எ,த� ஆ% அமண� ெகாT2% �ட� $ேதவா.3.3340.3 

 ப,தி ம� ெத�ன� பா��ய3� ஆகேவ $ேதவா.3.3340.4 

 த6க� ேவ#வி தக�,+ அ.# ஆலவா/� $ேதவா.3.3341.1 

 ெசா6கேன அ8ச4 எ�@ அ.#ெச/ எைன $ேதவா.3.3341.2 

 எ6க�_ெப.(எ6க�_ெப.) ஆ% அமண� ெகாT2% �ட� $ேதவா.3.3341.3 

 ப6கேம ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா��ய3� 

ஆகேவ $ேதவா.3.3341.4 

 சி7டேன தி. ஆலவா/ ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3342.1 

 அ7டL�,தியேன :அ8ச4 : எ�@ அ.# $ேதவா.3.3342.2 

 +7ட� ஆ% அமண� ெகாT2% �ட� $ேதவா.3.3342.3 

 ப7� ம� ெத�ன� பா��ய3� ஆகேவ $ேதவா.3.3342.4 

 ந�ணலா� 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA ஆலவா/ $ேதவா.3.3343.1 

 அ�ணேல :அ8ச4 : எ�@ அ.#ெச/ எைன $ேதவா.3.3343.2 

 எ� இலா அமண� ெகாT2% �ட� $ேதவா.3.3343.3 

 ப� இய4 தமி>! பா��ய3� ஆகேவ $ேதவா.3.3343.4 

 த8ச% எ�@ உ� சர� 1�*ேதைனN% $ேதவா.3.3344.1 



 அ8ச4 எ�@ அ.# ஆலவா/ அ�ணேல $ேதவா.3.3344.2 

 வ8ச% ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமண� ெகாT2% 

�ட� $ேதவா.3.3344.3 

 ப8சவ� ெத�ன� பா��ய3� ஆகேவ $ேதவா.3.3344.4 

 ெச?க� ெவ#விைடயா/ தி. ஆலவா/ $ேதவா.3.3345.1 

 அ?கணா :அ8ச4 : எ�@ அ.# ெச/ எைன $ேதவா.3.3345.2 

 க?�லா� அம�ைகய� இ�% கன4_ெப.(கன4_ெப.) $ேதவா.3.3345.3 

 ப?க% இ4 ெத�ன� பா��ய3� ஆகேவ $ேதவா.3.3345.4 

 ��,த� வ <ர%_ெப.(வ <ர%_ெப.) ெதாைல,+ அ.# ஆலவா/ $ேதவா.3.3346.1 

 ஆ,தேன அ8ச4 எ�@ அ.#ெச/ எைன $ேதவா.3.3346.2 

 ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) இலா அமண� ெகாT2% �ட� $ேதவா.3.3346.3 

 பா�,திவ� ெத�ன� பா��ய3� ஆகேவ $ேதவா.3.3346.4 

 தாவினா� அய�தா� அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வைக $ேதவா.3.3347.1 

 ேமவினா/ தி. ஆலவாயா/ அ.# $ேதவா.3.3347.2 

 � இலா அமண� ெகாT2% �ட� $ேதவா.3.3347.3 

 பாவினா� ெத�ன� பா��ய3� ஆகேவ $ேதவா.3.3347.4 

 எ�திைச6� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆலவா/ 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3348.1 

 அ�டேன :அ8ச4 : எ�@ அ.# ெச/ எைன $ேதவா.3.3348.2 

 ��ட� ஆ% அமண� ெகாT2% �ட� $ேதவா.3.3348.3 

 ப�� ம� ெத�ன� பா��ய3� ஆகேவ $ேதவா.3.3348.4 



 அ!ப�-ஆலவா/ ஆதி அ.ளினா4 $ேதவா.3.3349.1 

 ெவ!ப% ெத�னவ�_ெப.(ெத�னவ�_ெப.) ேம4 உற ேமதினி6� $ேதவா.3.3349.2 

 ஒ!ப_�ைற.எ�./உ.உ..(ஒ!1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஞானச%ப*த� 

உைரப,+% $ேதவா.3.3349.3 

 ெச!ப வ4லவ� த<+_ெப.(த<+_ெப.) இலா� ெச4வேர $ேதவா.3.3349.4 

 வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) அலா4 அவா/ இலாஅ/ வி:மியா�க# நி�கழ4 

$ேதவா.3.3350.1 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆலவா/ இலா/ பரவ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�பேன $ேதவா.3.3350.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அலா4 அவா/ இலா/ கபாலி ந<#க�(%) 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) $ேதவா.3.3350.3 

 Fட4 ஆலவாயிலா/ �லாய+ எ�ன ெகா#ைகேய $ேதவா.3.3350.4 

 ப7� இைச*த_ெப.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ4�லா# 

பாைவயா# ஒ�பாகமா $ேதவா.3.3351.1 

 ஒ7� இைச*த+ அ�றிN% உ�சியா# ஒ.,தியா $ேதவா.3.3351.2 

 ெகா7� இைச*த_ெப.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆடலா/ Fட4 

ஆலவாயிலா/ $ேதவா.3.3351.3 

 எ7� இைச*த_ெப.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) L�,தியா/ 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ 

இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ைனேய $ேதவா.3.3351.4 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) �ண?க# 

ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) Fட4 ஆலவாயிலா/ $ேதவா.3.3352.1 



 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) பிராD% 

ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) ெதாட�*+_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல?� ேசாதி ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) $ேதவா.3.3352.2 

 க3ற Q4 க.,+% ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) அ.,த% இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

எ�@ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) $ேதவா.3.3352.3 

 '3@% ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 1க*+ '� உைர!ப+ எ� 'க(%)மேன 

$ேதவா.3.3352.4 

 'தி.% ந<�� சைட'� 'த4வ ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 

'ழ?�_ஏவ.('ழ?�_வி.) அழ4 $ேதவா.3.3353.1 

 அதிர வ <சி ஆ�வா/ அழக� ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 1ய?க� 

ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) $ேதவா.3.3353.2 

 ம+ர� ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) மணாள� ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) ம+ைர 

ஆலவாயிலா/ $ேதவா.3.3353.3 

 ச+ர� ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) ச+�'க� கபால% ஏ*+ ச%1ேவ $ேதவா.3.3353.4 

 ேகால% ஆய ந<#மதி# Fட4 ஆலவாயிலா/ $ேதவா.3.3354.1 

 பால� ஆய ெதா�� ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப��% 

இ�@% உ�ைனேய $ேதவா.3.3354.2 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ஆய க�டேன நி�ைன அ�றி நி,தG% $ேதவா.3.3354.3 

 சீல% ஆய சி*ைதயி4 ேத�வ+ இ4ைல ேதவேர $ேதவா.3.3354.4 

 ெபா� தய?�-இல?� ஒளி(*) நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

�ளி�*த_ெப.எ�.(�ளி�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�சைட $ேதவா.3.3355.1 

 பி� தய?க ஆ�வா/ பி8ஞகா பிற!1 இ^ $ேதவா.3.3355.2 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ% '�யினா/ Fட4 ஆலவாயிலா/ 

$ேதவா.3.3355.3 



 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இய?கி ஆடேல நிைன!பேத 

நியமேம $ேதவா.3.3355.4 

 ஆதி அ*த% ஆயினா/ ஆலவாயி4 அ�ணேல $ேதவா.3.3356.1 

 ேசாதி அ*த% ஆயினா/ ேசாதிN# ஒ� ேசாதியா/ $ேதவா.3.3356.2 

 கீத% வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா/ைமயா4 கிள� 

த.6கினா�6� அ4லா4 $ேதவா.3.3356.3 

 ஓதி வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா/ைமயா4 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர6க4 ஆ�ேம 

$ேதவா.3.3356.4 

 கைற இல?� க�டேன க.,+ இலா6 க.?கட4 $ேதவா.3.3357.1 

 +ைற இல?ைக ம�னைன, ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அடர ஊ�றினா/ 

$ேதவா.3.3357.2 

 மைற இல?� பாடலா/ ம+ைர ஆலவாயிலா/ $ேதவா.3.3357.3 

 நிைற இல?� ெந8சினா4 நிைன!பேத நியமேம $ேதவா.3.3357.4 

 தா வண விைடயினா/ தைலைம ஆக நா#ெதா@% $ேதவா.3.3358.1 

 ேகாவண உைடயினா/ Fட4 ஆலவாயிலா/ $ேதவா.3.3358.2 

 த< வண% மல�மிைச, திைச'கD% மாG% நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 

$ேதவா.3.3358.3 

 � வண% அள6கிலா� +ள6க% எ/+வா�கேள $ேதவா.3.3358.4 

 ேத3ற% இ4 விைன,ெதாழி4-ேதர.% சமண.% $ேதவா.3.3359.1 

 ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) இைச,+ நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

1�ணிய% ெகாளா $ேதவா.3.3359.2 



 F3@ உைத,த தாளினா/ Fட4 ஆலவாயிலா/ $ேதவா.3.3359.3 

 நா4-திைச6�% L�,தி ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற+_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ..) எ�ன ந�ைமேய 

$ேதவா.3.3359.4 

 ேபாய ந<� வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெகாT% ெபா. 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 1கலியா� 

$ேதவா.3.3360.1 

 பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேக#வி ஞானச%ப*த�-ந4ல 

ப�பினா4 $ேதவா.3.3360.2 

 ஆய ெசா4லி�_நி.எ�.(ெசா4_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) மாைலெகா�� ஆலவாயி4 

அ�ணைல, $ேதவா.3.3360.3 

 த<ய த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ�Eவா�க# சி*ைத ஆவ� 

ேதவேர. $ேதவா.3.3360.4 

 வாைன6 காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) ெவ�மதி ம4� 14� வா�சைட 

$ேதவா.3.3361.1 

 ேதைன6 காவி4 இ�ெமாழி, ேதவி பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

ஆயினா� $ேதவா.3.3361.2 

 ஆைன6காவி4 அ�ணைல அபய% ஆக வா>பவ� $ேதவா.3.3361.3 

 ஏைன6 காவ4_ெப.(காவ4_ெப.) ேவ��வா� ஏ+% ஏத% இ4ைலேய 

$ேதவா.3.3361.4 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) ப7ட த�வய4 ெச�@ெச�@ ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 

உலா2 $ேதவா.3.3362.1 

 ஆ@ ப7ட C� +ைற ஆைன6காவி4 அ�ணலா� $ேதவா.3.3362.2 

 ந<@ ப7ட ேமனியா� நிக� இ4 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ஏ,+வா◌ா $ேதவா.3.3362.3 



 ேவ@ப7ட சி*ைதயா� வி�ணி4 

எ�ண_�ைற.எ�.(எ�E_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லேர $ேதவா.3.3362.4 

 தார% ஆய மாதரா# தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) ஒ�பாக% ஆயினா� 

$ேதவா.3.3363.1 

 ஈர%_ெப.(ஈர%_ெப.) ஆய 1�சைட ஏ3ற தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) 

��னா�_வி.'.(��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) $ேதவா.3.3363.2 

 ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) ஆய மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) உைட ஆைன6காவி4 

அ�ணைல $ேதவா.3.3363.3 

 வார% ஆ/ வண?�வா� வ4விைனக# மாNேம $ேதவா.3.3363.4 

 வி�ணி4 ந�E 14கிய வ <ர%_ெப.(வ <ர%_ெப.) ஆய மா4விைட $ேதவா.3.3364.1 

 ��ணெவ� ந<@ ஆ�னா� �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஏ*+ ைகயினா� 

$ேதவா.3.3364.2 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) க� ஓ� L�றினா� ஆைன6கா2 ைகெதாழ 

$ேதவா.3.3364.3 

 எ�E% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) வ4லவ�6� ஏத% ஒ�@% இ4ைலேய 

$ேதவா.3.3364.4 

 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) ைகவிட 

ேவ��வ <�க# ஆ�ட சீா $ேதவா.3.3365.1 

 ைம ெகா# க�ட� ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) த< 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆ� காதலா� $ேதவா.3.3365.2 

 ெகா/ய வி�ட நா#மல�6ெகா�ைற +�@ ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) எ% 

$ேதவா.3.3365.3 

 ஐய� ேமய ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) �> ஆைன6கா2 ேச�மிேன 

$ேதவா.3.3365.4 



 நாE%_ெப.எ�.(நாE_வி.+உ%_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஓ�2 சா�2% '� 

நைகN% உ7�% ந�ைமN% $ேதவா.3.3366.1 

 ேப� உறாத ெச4வ'%_ெப.(ெச4வ%_ெப.+உ%_சாA.) 

ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப3றியா� $ேதவா.3.3366.2 

 ஆE% ெப�E% ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஆைன6காவி4 அ�ணலா◌ா $ேதவா.3.3366.3 

 காE%_ெப.எ�.(கா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க�E 

L�@_ெப.(L�@_ெப.) உைட6 கைற ெகா# மிடற� அ4லேன $ேதவா.3.3366.4 

 F.% மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந�பக4 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ4ல ெதா�ட�க# 

$ேதவா.3.3367.1 

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

ெச4வ'%_ெப.(ெச4வ%_ெப.+உ%_சாA.) 

ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப3றியா� $ேதவா.3.3367.2 

 பா.% வி�E% ைகெதாழ 

பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க?ைக ெச8சைட 

$ேதவா.3.3367.3 

 ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) ந<ெரா� ஏ*தினா� ஆைன6கா2 ேச�மிேன $ேதவா.3.3367.4 

 ெபா� அ% ம4� தாமைர!ேபா+ தா+_ெப.(தா+_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) $ேதவா.3.3368.1 

 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ம4� த�+ைற ஆைன6காவி4 அ�ணைல! 

$ேதவா.3.3368.2 

 ப�ன வ4ல நா4மைற பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல 

த�ைமேயா◌ா $ேதவா.3.3368.3 



 '�ன வ4ல� ெமா/கழ4 +�ன வ4ல� வி�ைணேய $ேதவா.3.3368.4 

 ஊெனா� உ�ட4 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) என ஊெனா� உ�ட4 

த<+_ெப.(த<+_ெப.) என $ேதவா.3.3369.1 

 ஆன ெதா�ட� அ�பினா4 ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�ைமயா� $ேதவா.3.3369.2 

 வாெனா� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

��னா�_வி.'.(��_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 

வா/ைம_ெப.(வா/ைம_ெப.) ஆக ம�னி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3369.3 

 ஆெனா� அ8�% ஆ�னா� ஆைன6கா2 ேச�மிேன $ேதவா.3.3369.4 

 ைகயி4 உ�E%_ெப.எ�.(உ�E_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ைகய.% க�6க# தி� க:6கT% $ேதவா.3.3370.1 

 ெம/ைய! ேபா�6�% ெபா/ய.% ேவதெநறிைய அறிகிலா� $ேதவா.3.3370.2 

 ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆயினா� தழ4 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ.வ,தா� எ?க# $ேதவா.3.3370.3 

 ஐய� ேமய ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) �> ஆைன6கா2 ேச�மிேன 

$ேதவா.3.3370.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி ைவயக,+ உயி�க# ேதா3@வாெனா�% 

$ேதவா.3.3371.1 

 ஆழியாD% கா�கிலா ஆைன6காவி4 அ�ணைல $ேதவா.3.3371.2 

 காழி ஞானச%ப*த� க.தி� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) $ேதவா.3.3371.3 

 வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) ஆக6 க3பவ� 

வ4விைனக# மாNேம. $ேதவா.3.3371.4 



 வா>க_விய?.வி.'.(வா>_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) 

அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆ� 

இன%_ெப.(இன%_ெப.) $ேதவா.3.3372.1 

 வ <>க த�1ன4 ேவ*தD% ஓ?�க $ேதவா.3.3372.2 

 ஆ>க த<ய+ எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) அர� நாமேம $ேதவா.3.3372.3 

 �>க ைவயக'% +ய� த<�கேவ $ேதவா.3.3372.4 

 அAய கா7சியரா/ தம+ அ?ைக ேச� $ேதவா.3.3373.1 

 எAய� ஏ@ உக*+ ஏ@வ� க�ட'% $ேதவா.3.3373.2 

 கா8ய� கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற வா>6ைகய� 

ஆயிD%_நி.எ�.(ஆ/_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ%_சாA.) $ேதவா.3.3373.3 

 ெபா8ய� ஆ� அறிவா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெப3றிேய 

$ேதவா.3.3373.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா%ப4 விைர என! "சிேய 

$ேதவா.3.3374.1 

 த*ைதயாெரா� தா/_ெப.(தா/_ெப.) இல� த%ைமேய $ேதவா.3.3374.2 

 சி*தியா எ:வா� விைன த<�!பரா4 $ேதவா.3.3374.3 

 எ*ைதயா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எIவைகயா� ெகாேலா 

$ேதவா.3.3374.4 

 ஆ7பாலவ�6� அ.T% வ�ண'% ஆதிமா�1% $ேதவா.3.3375.1 

 ேக7பா� 1கி4 அள2 இ4ைல கிள6க ேவ�டா $ேதவா.3.3375.2 

 ேகா#பாலன2% விைனN% �@காைம எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) $ேதவா.3.3375.3 

 தா#பா4 வண?கி, தைலநி�@ இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ேக7க 

த6கா◌ா $ேதவா.3.3375.4 



 ஏ+6களாG% எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெமாழியாG% 

மி6�� $ேதவா.3.3376.1 

 ேசாதி6க ேவ�டா �ட�வி7� உள� எ?க# ேசாதி $ேதவா.3.3376.2 

 மா +6க% ந<?க4_ெதா.ெப.(ந<?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) உ@வ <� மன%ப3றி 

வா>மி� $ேதவா.3.3376.3 

 சா+6க# மி6கீ� இைறேய வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

சா�மி�கேள $ேதவா.3.3376.4 

 ஆ�% என2% அ.?F3ற% உைத,+ ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) $ேதவா.3.3377.1 

 பா�%(%) என2% 1க> அ4ல+ பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) ந<?க6 $ேதவா.3.3377.2 

 ேக�% பிற!1% அ@6�% என6 ேக7�� ஆகி4 $ேதவா.3.3377.3 

 நா�%_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திற,தா�6� அ.# 

அ4ல+ நா7ட4 ஆேம $ேதவா.3.3377.4 

 க� ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா+ மல� ஆன ைக6 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.3378.1 

 ப� ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா4ெகா�� அ?� 

ஆ7�ட தாைத ப�� $ேதவா.3.3378.2 

 '� ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

அற ெவ7�ட '6க� L�,தி $ேதவா.3.3378.3 

 அ� ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ண%(%) அறிவா� 

ெசால6 ேக7�% அ�ேற $ேதவா.3.3378.4 

 ேவத'த4வ� 'த4 ஆக 

விள?கி_வி.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைவய% $ேதவா.3.3379.1 



 ஏத!படாைம உலக,தவ� ஏ,த4 ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3379.2 

 "த'த4வ� 'தேல 'தலா! 

ெபாலி*த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3379.3 

 �த� ஒலிமாைல எ�ேற கலி6ேகாைவ ெசா4ேல $ேதவா.3.3379.4 

 பா� ஆழிவ7ட% பைகயா4 நலி*+ ஆ7ட வா� $ேதவா.3.3380.1 

 ேப� ஆழியான+ இட� க�� அ.# 

ெச/த4_ெதா.ெப.(ெச/_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) ேபணி $ேதவா.3.3380.2 

 ந<� ஆழி வி7� ஏறி ெந8�_ெப.(ெந8�_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெகா�டவ�6�! $ேதவா.3.3380.3 

 ேபா� ஆழி ஈ*த 1க:%_ெப.எ�.(1க>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1க> 

உ3ற+ அ�ேற $ேதவா.3.3380.4 

 மா4 ஆயவD% மைறவ4லவ� நா�'கD% $ேதவா.3.3381.1 

 பா4 ஆய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) பகா84 அ'+ ஊ7ட4 ேபணி $ேதவா.3.3381.2 

 கா4 ஆய '*ந<� கைட*தா�6� அA+ ஆ/ 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3381.3 

 ஆலால% உ�� அ?� அமர�6� அ.# ெச/த+ ஆேம $ேதவா.3.3381.4 

 அ3@ அ�றி அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ம+ைர, ெதாைக ஆ6கினாD% 

$ேதவா.3.3382.1 

 ெத3@ எ�ற ெத/வ%_ெப.(ெத/வ%_ெப.) ெதளியா� கைர6� ஓைல 

ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) ந<�! $ேதவா.3.3382.2 

 ப3@ இ�றி! பா?� எதி�வி� ஊர2% ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) ேநா6கி4 

$ேதவா.3.3382.3 

 ெப3ெறா�@ உய�,த ெப.மா� ெப.மாD% அ�ேற $ேதவா.3.3382.4 



 ந4லா�க# ேச� 1கலி ஞானச%ப*த� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.3383.1 

 எ4லா�கT% பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஈசைன 

ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) $ேதவா.3.3383.2 

 ப4லா�கT% மதி6க! பா�ர% 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% $ேதவா.3.3383.3 

 வ4லா�க# வாேனா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆள2% வ4ல� அ�ேற 

$ேதவா.3.3383.4 

 விைர ஆ� ெகா�ைறயினா/ விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட மிட3றினேன 

$ேதவா.3.3384.1 

 உைர ஆ� ப41கழா/ உைம ந?ைக ஒ� ப?� உைடயா/ $ேதவா.3.3384.2 

 திைர ஆ� ெத�கட4 �> தி. வா�மிR� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3384.3 

 அைரயா :உ�ைன அ4லா4 

அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

ஆதரேவ $ேதவா.3.3384.4 

 இ� ஆ� ஏ@ உைடயா/ இைமேயா�த% மணி_ெப.(மணி_ெப.) '�யா/ 

$ேதவா.3.3385.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஆ� மா மதிேயா� அரவ% மல�6ெகா�ைறயினா/ 

$ேதவா.3.3385.2 

 ெச� ஆ� மாதவி �> தி. வா�மிR� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3385.3 

 அ�ேக# :உ�ைன அ4லா4 

அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

ஆதரேவ $ேதவா.3.3385.4 



 ைக ஆ� ெவ�ம:வா கன4_ெப.(கன4_ெப.) ேபா4-தி.ேமனியேன 

$ேதவா.3.3386.1 

 ைம ஆ� ஒ�க� ந4லா# உைமயா# வள� மா�பினேன $ேதவா.3.3386.2 

 ெச/ ஆ� ெச?கய4 பா/ தி. வா�மிR� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3386.3 

 ஐயா :உ�ைன அ4லா4 

அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

ஆதரேவ $ேதவா.3.3386.4 

 ெபா� ேபாG% சைடேம4 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1�ணியேன 

$ேதவா.3.3387.1 

 மி� ேபாG% 1AQ4 விைட ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவதியேன $ேதவா.3.3387.2 

 அ�பா உ�ைன அ4லா4 

அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

ஆதரேவ $ேதவா.3.3387.4 

 க� ஆ.% Cதலா/ கதி� �> ஒளி ேமனியி�ேம4 $ேதவா.3.3388.1 

 எ� ஆ� ெவ�ெபா�-ந<@ அணிவா/ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> $ேதவா.3.3388.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ஆ� வ� 1Aைச, தி. வா�மிR� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3388.3 

 அ�ணா உ�ைன அ4லா4 

அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

ஆதரேவ $ேதவா.3.3388.4 



 ந<த< நி�ைன அ4லா4 ெநறியா+% 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அறிேய�_வி.'.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ..) $ேதவா.3.3389.1 

 ஓத< நா4மைறக# மைறேயா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒ�றிைனN% 

$ேதவா.3.3389.2 

 ேசத< ேசத% இ4லா, தி. வா�மிR� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3389.3 

 ஆத< உ�ைன அ4லா4 

அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

ஆதரேவ $ேதவா.3.3389.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� மா மதி ேச� சைடயா/ வைர ேபால வ.% 

$ேதவா.3.3390.1 

 கா� ஆ� ஆைனயி� ேதா4 உA,தா/ கைற மா மிட3றா/ $ேதவா.3.3390.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ� ேசாைலக# �> தி. வா�மிR� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3390.3 

 ஆனா/ உ�ைன அ4லா4 

அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

ஆதரேவ $ேதவா.3.3390.4 

 ெபாறி வா/ நாக(அ)ைணயாெனா� "மிைச ேமயவD% $ேதவா.3.3391.1 

 ெநறி ஆ� ந<# கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேம4'� கா�1 அA+ ஆயவேன 

$ேதவா.3.3391.2 

 ெசறி2 ஆ� மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) �> தி. வா�மிR� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3391.3 



 அறிேவ உ�ைன அ4லா4 

அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

ஆதரேவ $ேதவா.3.3391.4 

 ��டா�% சமண� ெகா�8_ெப.அ.(ெகா�%_ெப.அ.) சா6கிய� எ�@ இவ�க# 

$ேதவா.3.3392.1 

 க�டா� காரண?க# க.தாதவ� ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�றா/ $ேதவா.3.3392.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேத� வ <தி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� தி. 

வா�மிR� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3392.3 

 அ�டா உ�ைன அ4லா4 

அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) என+ 

ஆதரேவ $ேதவா.3.3392.4 

 க�@_ெப.(க�@_ெப.) ஆ.% க'கி� வய4_ெப.(வய4_ெப.) �>த. காழிதனி4 

$ேதவா.3.3393.1 

 ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) ஆன 1கழா� மி� ஞானச%ப*த� உைர $ேதவா.3.3393.2 

 ெச�றா� த% இட� த<� தி. வா�மிR� அத� ேம4 $ேதவா.3.3393.3 

 ��றா+ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� ெகா�வ4 

விைன ேபா/ அ@ேம $ேதவா.3.3393.4 

 இைறயவ� ஈச� எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) இைமேயா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3394.1 

 கைற அணி க�ட� ெவ�ேதா� அணி காதின� கால,+ அ�@ $ேதவா.3.3394.2 

 மைற ெமாழி வா/ைமயினா� மைலயாெளா� ம�D ெச�னி! $ேதவா.3.3394.3 



 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி ெச8சைடயா� பிரமா1ர% ேபEமிேன 

$ேதவா.3.3394.4 

 சைடயின� சாமேவத� சா8 ேகாவணவ� ம:வாள $ேதவா.3.3395.1 

 பைடயின� பா/ 1லி,ேதா4 உைடயா� மைற ப4கைல Q4 $ேதவா.3.3395.2 

 உைடயவ� ஊன% இ(4)லி உட� ஆ/ உைம ந?ைக எ�D% $ேதவா.3.3395.3 

 ெபைடெயா�% ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) பிரமா1ர% ேபEமிேன $ேதவா.3.3395.4 

 மாணிைய நா� கால� உயி� மா/தர� ெச3@ காள $ேதவா.3.3396.1 

 காணிய ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

ேகா�டா�_வி.'.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ..) 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ�வழி� 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பி�ைச $ேதவா.3.3396.2 

 ஊ� இய41_ெப.(இய41_ெப.) ஆக6 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� உடேன உைம 

ந?ைகெயா�% $ேதவா.3.3396.3 

 ேபணிய ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) ம�D% பிரமா1ர% ேபEமிேன 

$ேதவா.3.3396.4 

 பா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வி�E% எ?�% பயி4 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) 

பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மி�ட $ேதவா.3.3397.1 

 ேப� இட�, ேதவ�கண% :ெப.மா� இ+_பதி.ெப.(இ_�7.++_பட�.ஒ..) கா : 

எனG% $ேதவா.3.3397.2 

 ஓ� இட,ேத கர*+ அ?� உைம ந?ைகெயா�% உடேன $ேதவா.3.3397.3 

 ேப� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக6 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரமா1ர% ேபEமிேன 

$ேதவா.3.3397.4 



 ந�� அரவ� சைடேம4 நளி� தி?கT% ஒ�ற 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� $ேதவா.3.3398.1 

 அ�ச%_ெப.(அ�ச%_ெப.) எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைடேம4 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� ம: ஏ*தி ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.3398.2 

 இ�ைச பக�*+ :மிக இ�மி� பலி : எ�@ நாT% $ேதவா.3.3398.3 

 பி�ைச ெகா# அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ந�E% பிரமா1ர% ேபEமிேன 

$ேதவா.3.3398.4 

 ெப3றவ� '!1ர?க# பிைழயா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) வாளியினா4 

$ேதவா.3.3399.1 

 ெச3றவ� ெச8சைடயி4-திக> க?ைகதைன, தா8,தி7� $ேதவா.3.3399.2 

 ஒ3ைற விைடயின� ஆ/ உைம ந?ைகெயா�% உடேன $ேதவா.3.3399.3 

 ெப3றிைமயா4 இ.*தா� பிரமா1ர% ேபEமிேன $ேதவா.3.3399.4 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) மலி*த_ெப.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒலி 

விழவி� ஒலி வ <ைண ஒலி $ேதவா.3.3400.1 

 கீத% மலி*+_வி.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உடேன 

கிளர_�ைற.எ�.(கிள�_வி.+அ_�ைற.எ,.�றி.) திக> ெபௗவ%_ெப.(ெபௗவ%_ெப.) 

அைற $ேதவா.3.3400.2 

 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) மலி*+_வி.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உய� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) 'க� ஏற ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) மா4வைரயா� 

$ேதவா.3.3400.3 

 ேபைதெயா�% இ.*தா� பிரமா1ர% ேபEமிேன $ேதவா.3.3400.4 

 இைமயவ� அ8சி ஓட எதி�வா� அவ�த%ைம இ�றி $ேதவா.3.3401.1 

 அைமத. வ4 அர6க� அட�,+(%) மைல அ�@ 

எ�!ப_�ைற.எ�.(எ�!!_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3401.2 



 �ைம அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெகா3றவாெளா� 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெகா�,தி7� $ேதவா.3.3401.3 

 உைமெயா� இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

பிரமா1ர% உ�Dமிேன $ேதவா.3.3401.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) அளி,தவD%(%) அAN%(%) அ�ேயா� '� 

$ேதவா.3.3402.1 

 கால%பல ெசல2% க��லாைமயினா4 கதறி $ேதவா.3.3402.2 

 ஓல% இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.ளி உைம 

ந?ைகெயா�%(%) உட� ஆ/ $ேதவா.3.3402.3 

 ஏல இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� பிரமா1ர% 

ஏ,+மிேன $ேதவா.3.3402.4 

 +வ� உ@% ஆைடயினா� ெதா6க பலீிய� ந6க(அ)ைரய� $ேதவா.3.3403.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�ைமக# 

க�� அEேக�மி(�) அ.# ெப@வ <� $ேதவா.3.3403.2 

 கவ� உ@ சி*ைத ஒ�றி கழி கால%_ெப.(கால%_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

பைட,த $ேதவா.3.3403.3 

 இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�@ 

இைற8சி பிரமா1ர% ஏ,+மிேன $ேதவா.3.3403.4 

 உைர த. நா4மைறேயா� 1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

மாதிெனா�% $ேதவா.3.3404.1 

 வைர என வ <3றி.*தா� மலிகி�ற பிரம1ர,+ $ேதவா.3.3404.2 



 அரசிைன ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல அணி ச%ப*த� 

ப,+% வ4லா◌ா $ேதவா.3.3404.3 

 விைரத. வி�Eலக% எதி� ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி.%1வேர $ேதவா.3.3404.4 

 விைடயவ� வி�E% ம�E% ெதாழ நி�றவ� ெவ�ம:வாள 

$ேதவா.3.3405.1 

 பைடயவ� பா/ 1லி,ேதா4 உைட ேகாவண% ப4கர*ைத� $ேதவா.3.3405.2 

 சைடயவ� சாமேவத� சசி த?கிய_ெப.எ�.(த?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ச?க 

ெவ�ேதா� $ேதவா.3.3405.3 

 உைடயவ(�) ஊன% இ(4)லி உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர 

$ேதவா.3.3405.4 

 பாAட% பாணிெச/ய பைற6க� ெச@ ப4கண!ேப/ $ேதவா.3.3406.1 

 சீெரா�% பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

இலய% சிைதயாத ெகா#ைக, $ேதவா.3.3406.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இ�% ேபா� விைடயவ� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

தைலேய கலனா $ேதவா.3.3406.3 

 ஊ� இ�% பி�ைச ெகா#வா� உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர 

$ேதவா.3.3406.4 

 விளித. ந<.% ம�E% வி�%ேபா� அன4 காG% 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3407.1 

 அளி த. ேப� அ.ளா� அர� 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆதிL�,தி $ேதவா.3.3407.2 

 களி த. வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப�ெச/ கம> ெகா�ைறயிேனா� 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3407.3 



 ஒளி த. ெவ�பிைறயா� உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர 

$ேதவா.3.3407.4 

 அரவேம க�� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக அைச,தா� 

அல�6ெகா�ைற அ% தா◌ா $ேதவா.3.3408.1 

 விரவி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Q4 

கிட*த_ெப.எ�.(கிட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைர ஆ� வைரமா�ப� 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) $ேதவா.3.3408.2 

 பர2வா� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) பைற,+ 

பட�1�சைட ேம4 $ேதவா.3.3408.3 

 உர2 ந<� ஏ3ற ெப%மா� உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர 

$ேதவா.3.3408.4 

 விலகினா� ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) 

விதியா4 அ.#ெச/+ ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.3409.1 

 பலகி� ஆ� ெமா*ைத தாள% த�ணி�ச'% பாணியாேல $ேதவா.3.3409.2 

 அலகினா4 வ <சி ந<� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�ேம4 அல� இ7� '7டா+ $ேதவா.3.3409.3 

 உலகினா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) உைறN%(%) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர $ேதவா.3.3409.4 

 கைமெயா� நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீரா� கழG% 

சில%1% ஒலி!ப $ேதவா.3.3410.1 

 �ைமெயா� ேமG% ைவ,தா� விAெகா�ைறN% ேசாமைனN% 

$ேதவா.3.3410.2 

 அைமெயா� ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�ேதா# 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய ெபா�-ேதா� இல?க $ேதவா.3.3410.3 



 உைமெயா�% F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) உைறN%(%) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர $ேதவா.3.3410.4 

 ந�றியா4 வா>வ+ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) உல�6� 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ந�ைமயாேல $ேதவா.3.3411.1 

 க�றினா� '%மதிG% க.மா4வைரேய சிைலயா $ேதவா.3.3411.2 

 ெபா�றினா� வா� �டைல! ெபா�-ந<@ அணி*தா� அழ4 அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) 

$ேதவா.3.3411.3 

 ஒ�றினா4 எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெப%மா� 

உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர $ேதவா.3.3411.4 

 ெப3றியா4 பி,த� ஒ!பா� ெப.மா� க.மா� உA-ேதா4 $ேதவா.3.3412.1 

 �3றியா� �,தி �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) �ட�6க� Cத4ேம4 

விள?க_�ைற.எ�.(விள?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3412.2 

 ெத3றியா� ெச3@ அர6க� உடைல� ெச: மா4வைர6கீ> $ேதவா.3.3412.3 

 ஒ3றியா� '3@% ஆ#வா� உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர 

$ேதவா.3.3412.4 

 தி.வி� ஆ� ேபாதினாG% தி.மாG% ஒ� ெத/வ%_ெப.(ெத/வ%_ெப.) '�னி 

$ேதவா.3.3413.1 

 ெதா8வினா4 காணமா7டா� திக> ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) சி*ைத 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3413.2 

 பரவினா� பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) பைறய பட� ேப� 

ஒளிேயா� $ேதவா.3.3413.3 

 ஒ.வனா/ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� 

உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர $ேதவா.3.3413.4 



 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அ%பலீி ெகா#வா� +வ�6Fைறக# ேபா�,+ 

உழ4வா◌ா $ேதவா.3.3414.1 

 ஆகம ெச4வனாைர அல� �3@த4 காரணமா6 $ேதவா.3.3414.2 

 Fைக அ% மா6க# ெசா4ைல6 �றி6ெகா#ள� மி� ஏ> 

உல�%_ெப.(உல�_ெப.+உ%_சாA.) $ேதவா.3.3414.3 

 ஓைக த*+_வி.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆள வ4லா� 

உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஒ3றிRேர $ேதவா.3.3414.4 

 ஒ�பிைற ம4� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) இைறவ�(�) உைற ஒ3றிRைர 

$ேதவா.3.3415.1 

 ச�ைபய� த% தைலவ�-தமி> ஞானச%ப*த�-ெசா�ன $ேதவா.3.3415.2 

 ப� 1ைன பாட4ப,+% பரவி! 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா◌ா $ேதவா.3.3415.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) 1ைன ேம4 உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

வி.!1_ெப.(வி.!1_ெப.) எ/+வ� வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) எளிேத $ேதவா.3.3415.4 

 தி. மல�6ெகா�ைற மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) திைள6�% மதி 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ,த<ா $ேதவா.3.3416.1 

 இ. மல�6 க�ணி த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க..ேவ.) உட� ஆவ+% 

ஏ3ப+ ஒ�ேற $ேதவா.3.3416.2 

 ெப. மல��ேசாைல ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) உA8�% 

ெப.8_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) சா,தம?ைக $ேதவா.3.3416.3 

 அ. மல� ஆதிL�,தி அயவ*தி அம�*தவேன $ேதவா.3.3416.4 

 ெபா�தைன! "� மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) 1AQ4 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா4 

ெபா.*த_�ைற.எ�.(ெபா.*+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3417.1 



 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அன சாயலாேளா� உட� ஆவ+% F�வேத 

$ேதவா.3.3417.2 

 க�-மண% ம4கி நாT% 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) சா,தம?ைக $ேதவா.3.3417.3 

 அ�க# ந6க� பரவ அயவ*தி அம�*தவேன $ேதவா.3.3417.4 

 Q4 நல%_ெப.(நல%_ெப.) த?� மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) Cக� ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ@ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி $ேதவா.3.3418.1 

 மா� அன ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க..ேவ.) உட� ஆவ+% மா�ப+ேவ 

$ேதவா.3.3418.2 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேமக%_ெப.(ேமக%_ெப.) 

தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) சா,தம?ைக $ேதவா.3.3418.3 

 ஆ� நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

ேதா/*த_ெப.எ�.(ேதா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%மா� அயவ*தி 

அம�*தவேன $ேதவா.3.3418.4 

 ம3ற வி4 மா4வைரயா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/+ 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ "சி $ேதவா.3.3419.1 

 13@ அர2 அ4�லாேளா� உட� ஆவ+% ெபா3ப+ேவ $ேதவா.3.3419.2 

 க3றவ� சா,தம?ைக நக� ைகெதாழ 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) 

$ேதவா.3.3419.3 



 அ3றவ� நாT% ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அயவ*தி 

அம�*தவேன $ேதவா.3.3419.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<@ "சி விைட ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீத� $ேதவா.3.3420.1 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அண2% விரலா# உட� ஆவ+% பா?க+ேவ 

$ேதவா.3.3420.2 

 ச*த% ஆ@ அ?க% ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) தா8,தா� ெதா:% சா,தம?ைக 

$ேதவா.3.3420.3 

 அ*த% ஆ% ஆதி ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அயவ*தி 

அம�*தவேன $ேதவா.3.3420.4 

 ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஆ/ ேவ#வி 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3421.1 

 ேசாதி ஆ/ ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

நிைலதா� ெசா4ல4 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�ேற 

$ேதவா.3.3421.2 

 சாதியா4 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) சீரா4-த�வா� ெதா:% சா,தம?ைக 

$ேதவா.3.3421.3 

 ஆதி ஆ/ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப%மா� அயவ*தி 

அம�*தவேன $ேதவா.3.3421.4 

 இமய%_ெப.(இமய%_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) இAய 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/+ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ "சி $ேதவா.3.3422.1 



 உைமைய ஒ�பாக% ைவ,த நிைலதா� உ�ன4 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�ேற $ேதவா.3.3422.2 

 சமய% ஆ@ அ?க% ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) தா8,தா� ெதா:% சா,தம?ைக 

$ேதவா.3.3422.3 

 அைமய ேவ@ ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) சீரா� அயவ*தி அம�*தவேன 

$ேதவா.3.3422.4 

 ப� உலா% பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ <ைண பயி4வா� ஓ� பரமேயாகி 

$ேதவா.3.3423.1 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உலா% மா4வைரயா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) பாக'% 

ேவ��ைனேய $ேதவா.3.3423.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) நிலா ெவ�மதிய% 

தவ:%_ெப.எ�.(த>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) சா,தம?ைக $ேதவா.3.3423.3 

 அ�ணலா/ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%மா� 

அயவ*தி அம�*தவேன $ேதவா.3.3423.4 

 ேப� எழி4-ேதா# அர6க� வலி ெச3ற+% ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஓ�பாக% 

$ேதவா.3.3424.1 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ேகால% 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உட� ஆவ+% ஏ3ப+ ஒ�ேற 

$ேதவா.3.3424.2 

 கா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வ�ணேனா� கனக%(%) அைனயாD% காணா 

$ேதவா.3.3424.3 

 ஆ� அழ4வ�ண ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) அயவ*தி அம�*தவேன 

$ேதவா.3.3424.4 



 க?ைக ஓ� வா�சைடேம4 அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

1ைடேய கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3425.1 

 ம?ைகேயா� ஒ�றி நி�ற(%) மதிதா� ெசா4ல4 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�ேற $ேதவா.3.3425.2 

 ச?ைக இ4லா மைறேயா� அவ�தா% ெதா: சா,தம?ைக $ேதவா.3.3425.3 

 அ?ைகயி4 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ,தா/ அயவ*தி அம�*தவேன 

$ேதவா.3.3425.4 

 மைறயினா� ம4� காழி, தமி> ஞானச%ப*த� :ம�D% $ேதவா.3.3426.1 

 நிைறயி� ஆ� ந<லந6க� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா நக�: எ�@ ெதா�ட� 

$ேதவா.3.3426.2 

 அைறN% ஊ� சா,தம?ைக அயவ*திேம4 

ஆ/*த_ெப.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+% $ேதவா.3.3426.3 

 'ைறைமயா4 ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� 

இைமேயாAG% '*+வேர. $ேதவா.3.3426.4 

 அர விA ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) ந<ட4 அணி காவிAயா3@ அயேல 

$ேதவா.3.3427.1 

 மர விA ேபா+ ெமௗவ4 மணம4லிைக க# அவி:% $ேதவா.3.3427.2 

 �ர விA ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழக� �டL6� இடமா 

$ேதவா.3.3427.3 

 இர விA தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ.*தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ% இைறேய 

$ேதவா.3.3427.4 

 ஓ,+ அரவ?கேளா�% ஒலி காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) 

ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அயேல $ேதவா.3.3428.1 



 ",+_வி.எ�.("_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அரவ?கேளா�% 1ைக 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.3.3428.2 

 F,+ அரவ?க# ஓவா �ழக� �டL6� இடமா $ேதவா.3.3428.3 

 ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) அரவ?க# ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ.*தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ% இைறேய 

$ேதவா.3.3428.4 

 மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 14கி ஆல 

மண4_ெப.(மண4_ெப.) ேம4 மட அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3429.1 

 பயி4 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப� ெச/ பழ?காவிA! 

ைப%ெபாழி4 வா/ $ேதவா.3.3429.2 

 �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) ெபைடேயா� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உைடயா� 

�டL6� இடமா $ேதவா.3.3429.3 

 இயெலா� வான%_ெப.(வான%_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.*தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ% இைறேய $ேதவா.3.3429.4 

 மி6� அைர தாழ ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) உA 

ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைமயா# ெவ.வ 

$ேதவா.3.3430.1 

 அ6� அர2 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஏனம.!ேபா� அைவ "�� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3430.2 

 ெகா6கைரேயா� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உைடயா� �டL6� இடமா 

$ேதவா.3.3430.3 



 எ6கைரயா.% ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.*தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ% இைறேய $ேதவா.3.3430.4 

 வ�2 உைட வா#-தட?க� உைம அ8ச ஒ� வாரண,ைத! $ேதவா.3.3431.1 

 ெபா� அணி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) Lட உAெகா�டவ� 1�சைடயா� 

$ேதவா.3.3431.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெந�மாட% 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ழக� �டL6� 

இடமா $ேதவா.3.3431.3 

 இ� ப� வான%_ெப.(வான%_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ.*தா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ% இைறேய 

$ேதவா.3.3431.4 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள� கIைவ ',த%_ெப.(',த%_ெப.) கம> 

காவிAயா3@ அயேல $ேதவா.3.3432.1 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) வள� மாவி� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பலவி� கனிக# 

தய?�% $ேதவா.3.3432.2 

 �ைழ வள� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழக� �டL6� இடமா 

$ேதவா.3.3432.3 

 இைழ வள� ம?ைகேயா�% இ.*தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ% இைறேய $ேதவா.3.3432.4 

 மைல மலி ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

மகி>*தா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ைவய% உ/ய� $ேதவா.3.3433.1 

 சிைல மலி ெவ?கைணயா4 சிைத,தா� 1ர% L�றிைனN% $ேதவா.3.3433.2 

 �ைல மலி த�பலவி� பழ% வ <> �டL6� இடமா $ேதவா.3.3433.3 



 இைல மலி �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) ஏ*தி இ.*தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ% இைறேய $ேதவா.3.3433.4 

 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) '�ப,+ உைடய நிக> வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� 

உடைல! $ேதவா.3.3434.1 

 ப�% இட� க�� அயர ப.மா4 வைர6கீ> அட�,தா� $ேதவா.3.3434.2 

 ெகா� மட4_ெப.(மட4_ெப.) த?� ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) பழ% வ <> �டL6� 

இடமா $ேதவா.3.3434.3 

 இ� மண4_ெப.(மண4_ெப.) எ6க�_ெப.(எ6க�_ெப.) 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.*தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ% இைறேய $ேதவா.3.3434.4 

 ஆ� எA ஆழியாD% அலராD% அள!1 அAய $ேதவா.3.3435.1 

 ந<� இA 1�சைட ேம4 நிர%பா மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.3.3435.2 

 F� எA ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழக� �டL6� இடமா 

$ேதவா.3.3435.3 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA ேகாவண,ேதா� இ.*தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ% இைறேய $ேதவா.3.3435.4 

 L�ய சீவர,தா� '+ ம7ைடய� ேமா7� அமண� $ேதவா.3.3436.1 

 நா�ய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,திய_ெப.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

நல,தா� $ேதவா.3.3436.2 



 F�ய ��ற%_ெப.(��ற%_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) உைடயா� 

�டL6� இடமா $ேதவா.3.3436.3 

 ஏ� அல� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ.*தா�-அவ� எ% இைறேய 

$ேதவா.3.3436.4 

 ெவ�ெகா� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) 

விற4_ெப.(விற4_ெப.) ெவ?�. ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நகரா� $ேதவா.3.3437.1 

 ந�ெபா� நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீரா� தமி> 

ஞானச%ப*த�-ந4ல $ேதவா.3.3437.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) �டL6� அம�*தா� அ� ேச� தமி> ப,+% வ4லா◌ா 

$ேதவா.3.3437.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) 1ைட ேம4 உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

விய!1_ெப.(விய!1_ெப.) எ/+வ� வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) எளிேத $ேதவா.3.3437.4 

 கைற அணி மா மிட3றா� கா8கா� அர?கா உைடயா� $ேதவா.3.3438.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி ெகா�ைறயினா� ஒ.பாக'% 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அம�*தா� $ேதவா.3.3438.2 

 மைறயவ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

ெகா#பவ�-வ6கைரயி4 $ேதவா.3.3438.3 

 உைறபவ� எ?க# பிரா� ஒலி ஆ� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) உ#�+ேம 

$ேதவா.3.3438.4 

 பா/*தவ� காலைன '� பைண,ேதாளி ஓ�பாக% அதா $ேதவா.3.3439.1 

 ஏ/*தவ� எ� இற*த(I) இைமேயா�க# 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8ச $ேதவா.3.3439.2 

 வா/*தவ� '!1ர?க# எA ெச/தவ�-வ6கைரயி4 $ேதவா.3.3439.3 



 ேத/*த இளெவ�பிைற ேச� சைடயா� அ� ெச!1+ேம $ேதவா.3.3439.4 

 :ச*திரேசகரேன அ.ளா/ : எ�@ த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வி�%பி4 

$ேதவா.3.3440.1 

 இ*திரD% 'தலா இைமேயா�க# 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8ச $ேதவா.3.3440.2 

 அ*தர L எயிG% அன4 ஆ/ விழ ஓ� அ%பினா4 $ேதவா.3.3440.3 

 ம*தர ேம. வி4லா வைள,தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ6கைரேய 

$ேதவா.3.3440.4 

 ெந/ அணி �லேமா� நிைற ெவ�ம:2% அர2% $ேதவா.3.3441.1 

 ைக அணி ெகா#ைகயினா� கன4_ெப.(கன4_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆடலினா� $ேதவா.3.3441.2 

 ெம/ அணி ெவ�ெபா�யா� விA ேகாவண ஆைடயி� ேம4 $ேதவா.3.3441.3 

 ைம அணி மா மிட3றா� உைறN%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ6கைரேய 

$ேதவா.3.3441.4 

 ஏன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெகா%பிெனா�% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ஆைமN% "�� உக*+ $ேதவா.3.3442.1 

 F� இளெவ�பிைறN% �ளி� ம,த'% 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.3.3442.2 

 மா� அன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விழியாெளா�% வ6கைர ேமவியவ� 

$ேதவா.3.3442.3 

 தானவ� '!1ர?க# எAெச/த தைலமகேன $ேதவா.3.3442.4 

 கா� மலி ெகா�ைறெயா�% கதி� ம,த'% வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2% 

$ேதவா.3.3443.1 



 ந<� மலிN% சைடேம4 நிர%பா மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

$ேதவா.3.3443.2 

 வா� மலி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 'ைலயாெளா�% வ6கைர ேமவியவ� 

$ேதவா.3.3443.3 

 பா� மலி ெவ�தைலயி4 பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 பா�ைமயேன 

$ேதவா.3.3443.4 

 கா� அண2% மறிமா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ைகய+ ஒ� ைக ம:வாள 

$ேதவா.3.3444.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அண2% �ழலா# உைம ேச� தி.ேமனியினா� 

$ேதவா.3.3444.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அண2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> தி.வ6கைர 

ேமவியவ� $ேதவா.3.3444.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அண2% தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 உ,தமேன 

$ேதவா.3.3444.4 

 இல?ைகய� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இராவணைன6 

$ேதவா.3.3445.1 

 கல?க_�ைற.எ�.(கல?�_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) ஒ� கா4விரலா4 கதி� ேபா4 

'�ப,+ அலற $ேதவா.3.3445.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெக: சி*ைதயனா/ அ.# ேபா3றG% 

ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3445.3 



 வல% ெக: L இைலேவ4 உைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ6கைரேய 

$ேதவா.3.3445.4 

 காமைன ஈ� அழி,தி7� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) 

காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இர!ப $ேதவா.3.3446.1 

 ேசமேம உ� தன6� எ�@ அ.# 

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

ேதவ�பிரா� $ேதவா.3.3446.2 

 சாம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம4 அயD% 

தரணி அள*த $ேதவா.3.3446.3 

 வாமனD%(%) அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைகயா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ6கைரேய $ேதவா.3.3446.4 

 L�ய சீவர,த� 'தி� பி��ய� எ�@ இவ�க# $ேதவா.3.3447.1 

 ேத�ய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) த%மா4 இைற8ச!ப�% ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

பிரா� $ேதவா.3.3447.2 

 பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா4மைறய� பலி6� எ�@ 

ப4 வ <தி ெதா@% $ேதவா.3.3447.3 

 வா�ய ெவ�தைல ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உழ4வா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ6கைரேய $ேதவா.3.3447.4 

 த�1னG% அர2% சைடேம4 உைடயா� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேதா/ 

$ேதவா.3.3448.1 

 வ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

இைறவ�(�) உைற வ6கைரைய $ேதவா.3.3448.2 

 ச�ைபய� த% தைலவ�-தமி> ஞானச%ப*த�-ெசா�ன $ேதவா.3.3448.3 



 ப� 1ைன பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த% விைன ப3@ அ@ேம. $ேதவா.3.3448.4 

 ஆதிய� ஆதிைரய� அன4 ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஆ� அழக� $ேதவா.3.3449.1 

 பாதி ஒ� மாதிெனா�% பயிG% பரமாபரம� $ேதவா.3.3449.2 

 ேபா+ இயG% '�ேம4 1னேலா� அரவ% 1ைன*த $ேதவா.3.3449.3 

 ேவதிய� மாதிைமயா4 வி.%1%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெவ��ைறேய 

$ேதவா.3.3449.4 

 காலைன ஓ� உைதயி4 உயி� வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) ெச/ வா�கழலா� 

$ேதவா.3.3450.1 

 பாெலா� ெந/ தயி.% பயி�@ 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�டர?க� $ேதவா.3.3450.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதிெயா� ந<� அரவ% 1ைன வா�சைடயா� 

$ேதவா.3.3450.3 

 ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) அன க�ணிெயா�% வி.%1%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெவ��ைறேய $ேதவா.3.3450.4 

 பைட நவி4 ெவ�ம:வா� பல "த!பைட உைடயா� $ேதவா.3.3451.1 

 கைட நவி4 '%மதிG% எAR7�ய க� Cதலா� $ேதவா.3.3451.2 

 உைட நவிG% 1லி,ேதா4 உைட ஆைடயினா� க�ய $ேதவா.3.3451.3 

 விைட நவிG% ெகா�யா� வி.%1%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெவ��ைறேய 

$ேதவா.3.3451.4 

 ப� அம� வ <ைணயினா� பரவி! பணி ெதா�ட�க# த% $ேதவா.3.3452.1 

 எ� அம� சி*ைதயினா� இைமேயா�6�% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAயா� 

$ேதவா.3.3452.2 



 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அம� F@ உைடயா� பிரம� 

தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலியா� $ேதவா.3.3452.3 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) த% ெப.மா� வி.%1%(%) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெவ��ைறேய $ேதவா.3.3452.4 

 பா� இயG% பலியா� ப� யா�6�% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAயா� 

$ேதவா.3.3453.1 

 சீ� இயG% மைலயா# ஒ.பாக'% ேசர ைவ,தா� $ேதவா.3.3453.2 

 ேபா� இயG% 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) உட� ெபா� மைலேய சிைலயா 

$ேதவா.3.3453.3 

 வ <Aய% நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச/தா� 

வி.%1%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெவ��ைறேய $ேதவா.3.3453.4 

 ஊழிக# ஆ/ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ/ ஒ.வ�6�% 

உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) அAயா� $ேதவா.3.3454.1 

 ேபா> இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவ�மதிN% 1னG%(%) அணி 1� சைடயா� 

$ேதவா.3.3454.2 

 யாழி� ெமாழி உைமயா# ெவ.வ(I) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம.!பி� $ேதவா.3.3454.3 

 ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிரா� வி.%1%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெவ��ைறேய $ேதவா.3.3454.4 

 க�றிய காலைனN% உ.ள6 கன4_ெப.(கன4_ெப.) வா/ அலறி! 

$ேதவா.3.3455.1 

 ெபா�ற 'னி*த பிரா� ெபா� ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேமனியினா� $ேதவா.3.3455.2 



 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைமேயா� 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திக> ேசவ�யா� 1ல�க# 

$ேதவா.3.3455.3 

 ெவ�றவ� எ% இைறவ� வி.%1%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெவ��ைறேய 

$ேதவா.3.3455.4 

 கர%_ெப.(கர%_ெப.) இ.-ப,தினாG% க�ெவ8சின% ஆ/ 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3456.1 

 சிர% ஒ.ப,+% உைட அர6க� வலி ெச3@ உக*தா� $ேதவா.3.3456.2 

 பரவ வ4லா� விைனக# அ@!பா� ஒ.பாக'% ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) 

$ேதவா.3.3456.3 

 விரவிய ேவட,தினா� வி.%1%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெவ��ைறேய 

$ேதவா.3.3456.4 

 ேகால மல� அயD% �ளி� ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) நிற,தவD% 

$ேதவா.3.3457.1 

 சீல% அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அA+ ஆ/, திக>*+ 

ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச*தழலா� 

$ேதவா.3.3457.2 

 Lல% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�றா�_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ..) 'தி� 1�சைட 

ெவ�பிைறயா� $ேதவா.3.3457.3 

 ேவைலவிடமிட3றா� வி.%1%(%) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெவ��ைறேய 

$ேதவா.3.3457.4 

 ந6க_ெப.எ�.(ந�_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ. ஆயவ.% +வ� 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைட 

ஆ% $ேதவா.3.3458.1 



 ெபா6க�க# த% உைரக# அைவ ெபா/ என எ% இைறவ� $ேதவா.3.3458.2 

 தி6� நிைற 1க> ஆ�த. ேதவ�பிரா� கனக% $ேதவா.3.3458.3 

 மி6� உய� ேசாதி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) வி.%1%(%) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெவ��ைறேய $ேதவா.3.3458.4 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) அம.% 1Aைச, தி. ெவ��ைற ேமயவைன 

$ேதவா.3.3459.1 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அம.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. ச�ைபய� 

த% தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $ேதவா.3.3459.2 

 எ� அம� ப4கைலயா� இைச ஞானச%ப*த�-ெசா�ன $ேதவா.3.3459.3 

 ப� அம� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா� விைன 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ப3@ அ@ேம $ேதவா.3.3459.4 

 க� ெபாலி ெந3றியினா� திக> ைகயி4 ஓ� ெவ�ம:வா� $ேதவா.3.3460.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) 1ண� F@ உைடயா� மி� ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைட 

மா4விைடயா� $ேதவா.3.3460.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெபாலி மா மதி ேச�த. ெச8சைட ேவதிய� ஊ� 

$ேதவா.3.3460.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> பன*தா# தி., 

தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3460.4 

 விA,தவ� நா4மைறைய மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8ச $ேதவா.3.3461.1 

 எA,தவ� '!1ர?க# இய4 ஏ> உலகி4 உயி.% $ேதவா.3.3461.2 

 பிA,தவ� ெச8சைடேம4 நிைற ேப� ஒலி ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) 

த�ைன, $ேதவா.3.3461.3 



 தா8,தவ� ஊ� பன*தா#-தி., தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3461.4 

 உ�,தவ� மா� உA-ேதா4 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) உ#க வ4லா� விைனக# 

$ேதவா.3.3462.1 

 ெக�,+_வி.எ�.(ெக�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#ெச/ய வ4லா� 

கிள� கீத% ஓ� நா4மைறயா� $ேதவா.3.3462.2 

 ம�,தவ�. ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'தா மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) மா தவ� 

ேவ#விைய '� $ேதவா.3.3462.3 

 த�,தவ� ஊ� பன*தா#-தி., தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3462.4 

 �>த. வ4விைனN% உட4_ெப.(உட4_ெப.) 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப4பிணிN% 

$ேதவா.3.3463.1 

 பா>பட ேவ��திேர4 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏ,+மி�-

பா/1னG% $ேதவா.3.3463.2 

 ேபா> இளெவ�மதிN% அன4 ெபா?� அர2% 1ைன*த $ேதவா.3.3463.3 

 தா>சைடயா� பன*தா#-தி., தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3463.4 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) ப� க�ட,தினா� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ெவ#வைள 

ம?ைகெயா�% $ேதவா.3.3464.1 

 நட% 1A ெகா#ைகயினா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) எ% இைற 

ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3464.2 

 பட% 1A நாகெமா� திைர ப4மணிN% ெகாண.% $ேதவா.3.3464.3 

 தட%_ெப.(தட%_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> பன*தா#-தி., 

தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3464.4 



 விைட உய� ெவ4ெகா�யா� அ� வி�ெணா� ம�E% 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.3.3465.1 

 1ைடபட ஆடவ4லா� மி� "த% ஆ� ப4 பைடயா� $ேதவா.3.3465.2 

 ெதாைட நவி4 ெகா�ைறெயா�_ெப.(ெகா�ைற_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) வ�னி +� 

எ.6�% அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3465.3 

 சைடயவ� ஊ� பன*தா#-தி., தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3465.4 

 மைலயவ� '� பய*த_ெப.எ�.(பய_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மடமாைத 

ஓ� F@ உைடயா� $ேதவா.3.3466.1 

 சிைல மலி ெவ?கைணயா4 1ர% L�@_ெப.(L�@_ெப.) அைவ ெச3@ 

உக*தா� $ேதவா.3.3466.2 

 அைல மலி த�1னG% மதி ஆ� அர2%(%) 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3466.3 

 தைலயவ� ஊ� பன*தா#-தி., தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3466.4 

 ெச3@ அர6க� வலிைய தி.ெம4விரலா4 அட�,+ $ேதவா.3.3467.1 

 '3@% ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி.ேமனிய� 

'%ைமயினா� $ேதவா.3.3467.2 

 13@ அரவ% 1லியி� உA ேதாெலா� ேகாவண'% $ேதவா.3.3467.3 

 த3றவ� ஊ� பன*தா#-தி., தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3467.4 

 வி4 மைல நா�_ெப.(நா�_ெப.) அரவ% மி� ெவ?கன4 அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) 

அதனா4 $ேதவா.3.3468.1 

 1�ைம ெச/ தானவ� த% 1ர% ெபா�@வி,தா� 1னித� $ேதவா.3.3468.2 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மல�ேம4 அயD% ந�E நாரணD%(%) அறியா, 

$ேதவா.3.3468.3 



 த�ைமய� ஊ� பன*தா#-தி., தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3468.4 

 ஆத� சமணெரா�% அைட ஐ +கி4 ேபா�,+ உழG% $ேதவா.3.3469.1 

 ந<த� உைர6�% ெமாழி அைவ ெகா#ள�மி� நி�மல� ஊ� $ேதவா.3.3469.2 

 ேபா+ அவி> ெபா/ைகதD#-திக> 1#_ெப.(1#_ெப.) இAய ெபாழி4வா/, 

$ேதவா.3.3469.3 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) அவி:% பன*தா#-தி., தாடைகய�ீ�ரேம $ேதவா.3.3469.4 

 த�வய4 �> பன*தா#-தி., தாடைகய�ீ�ர,+6 $ேதவா.3.3470.1 

 க� அயேல பிைறயா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) த�ைன 

'� காழிய� ேகா� $ேதவா.3.3470.2 

 ந�ணிய ெச*தமிழா4 மி� ஞானச%ப*த�-ந4ல $ேதவா.3.3470.3 

 ப� இய4 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லா� அவ�த% விைன ப3@ அ@ேம 

$ேதவா.3.3470.4 

 ைப?ேகா7� மல�! 1�ைன! பறைவகா# பய!1 ஊர $ேதவா.3.3471.1 

 ச?� ஆ7ட% தவி�,+ எ�ைன, தவிரா ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) த*தாேன 

$ேதவா.3.3471.2 

 ெச?கா7ட?�� ேமய சி@,ெதா�ட� பணி 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3471.3 

 ெவ?கா7�# அன4 ஏ*தி விைளயா�% ெப.மாேன $ேதவா.3.3471.4 

 ெபா� அ% "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) கழி6 கான4_ெப.(கான4_ெப.) 1ண� 

+ைணேயா� உட� வா:% $ேதவா.3.3472.1 

 அ�ன?கா# அ�றி4கா# அக�@% ேபா/ வ.வ <�கா# $ேதவா.3.3472.2 

 க4-நவி4 ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) சி@,ெதா�ட� கணபத<��ர% ேமய 

$ேதவா.3.3472.3 



 இ� அ'த� இைண அ�6கீ> என+ அ4ல4 உைரயேீர $ேதவா.3.3472.4 

 �7ட,+% �ழி6 கைரN% �ளி� ெபா/ைக, தட,+ அக,+% $ேதவா.3.3473.1 

 இ7ட,தா4 இைர ேத.% இ.8_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) சிறகி� மட நாரா/ 

$ேதவா.3.3473.2 

 சி7ட� சீ�� சி@,ெதா�ட� ெச?கா7ட?�� ேமய $ேதவா.3.3473.3 

 வ7ட வா�சைடயா�6� எ� வ.,த%_ெப.(வ.,த%_ெப.) 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயாேய $ேதவா.3.3473.4 

 கா� அ.�% வய4_ெப.(வய4_ெப.) அ.�% கழி அ.�% கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

அ.�% $ேதவா.3.3474.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) இAய வ.1னலி4 இைர ேத� வ� மடநாரா/ $ேதவா.3.3474.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� தா�� சி@,ெதா�ட� ெச?கா7ட?�� ேமய 

$ேதவா.3.3474.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அம.% சைடயா�6� எ� வ.,த%_ெப.(வ.,த%_ெப.) 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயாேய $ேதவா.3.3474.4 

 ஆர4 ஆ% �றவ% ேம/*+_வி.எ�.(ேம/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக� 

கழனி� சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) உல�,+% $ேதவா.3.3475.1 

 பார4 வா/� சி@ �.ேக பயி4 �வி மடநாரா/ $ேதவா.3.3475.2 

 சீ� உலா% சி@,ெதா�ட� ெச?கா7ட?�� ேமய $ேதவா.3.3475.3 

 ந<� உலா% சைடயா�6� எ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயேீர $ேதவா.3.3475.4 

 �ைற6 ெகா�டா� இட� த<�,த4 கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�ேற �ளி�ெபா/ைக, 

$ேதவா.3.3476.1 

 +ைற6 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) கவ� �.ேக +ைண பிAயா மடநாரா/ 

$ேதவா.3.3476.2 



 கைற6க�ட� பிைற�ெச�னி கணபத<��ர% ேமய $ேதவா.3.3476.3 

 சி@,ெதா�ட� ெப.மா� சீ� அ.# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆேம 

$ேதவா.3.3476.4 

 க. அ�ய ப�?_ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) கா4 ெவ��.ேக ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

கழி நாரா/ $ேதவா.3.3477.1 

 :ஒ. அ�யா# இர*தா#: எ�@ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயேீர $ேதவா.3.3477.2 

 ெச. வ� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) சி@,ெதா�ட� ெச?கா7ட?�� ேமய 

$ேதவா.3.3477.3 

 தி.வ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) தி. அ.ேள 

ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆேமா திற,தவ�6ேக 

$ேதவா.3.3477.4 

 F� ஆர4 இைர ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�ள%_ெப.(�ள%_ெப.) உலவி வய4_ெப.(வய4_ெப.) வா:% $ேதவா.3.3478.1 

 தாராேவ மடநாரா/ தமிேய3� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) உைரயேீர $ேதவா.3.3478.2 

 சீராள� சி@,ெதா�ட� ெச?கா7ட?�� ேமய $ேதவா.3.3478.3 

 ேபராள� ெப.மா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ.# ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெபற4_ெதா.ெப.(ெப@_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஆேம 

$ேதவா.3.3478.4 

 நற! ெபாலி "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) கழி6 கான4_ெப.(கான4_ெப.) நவி4 �.ேக 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.3.3479.1 

 அற! பலி ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வா�6� எ� 

அல� ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) அழகியேத $ேதவா.3.3479.2 



 சிற!1_ெப.(சிற!1_ெப.) உலவா� சி@,ெதா�ட� ெச?கா7ட?�� ேமய 

$ேதவா.3.3479.3 

 பிற!1 இலி ேப� பித3றி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழ6ேகா எ� ெப. நலேம $ேதவா.3.3479.4 

 ெச*த� "% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

பர*த_ெப.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச?கா7ட?�� ேமய 

$ேதவா.3.3480.1 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<@ அணி மா�ப� 

சி@,ெதா�ட� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ேவ�ட 

$ேதவா.3.3480.2 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) கலி6 காழி அ�கைளேய 

அ� பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3480.3 

 ச*த% ெகா# ச%ப*த� தமி> உைர!ேபா� த6ேகாேர $ேதவா.3.3480.4 

 அ�ணா2% க:6��@% ஆய மைல அைவ வா>வா◌ா $ேதவா.3.3481.1 

 வி�ேணா.% ம�ேணா.% விய*+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.3.3481.2 

 க� ஆவா� உல�6�6 க.,+ ஆனா� 1ர% எA,த $ேதவா.3.3481.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) ஆ% ெப.மானா� ெப.ேவZ� 

பிAயாேர $ேதவா.3.3481.4 

 க.மானி� உA உைடய� கா8காட� இமவானா◌ா $ேதவா.3.3482.1 

 ம.மானா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ�@% மடவாேளா� உட� 

ஆவ� $ேதவா.3.3482.2 

 ெபா. மான விைட ஊ�வ+ உைடயா� ெவ�ெபா�! "�% $ேதவா.3.3482.3 



 ெப.மானா� பி8ஞகனா� ெப.ேவZ� பிAயாேர $ேதவா.3.3482.4 

 �ண6�% ெத� திைச6க�E% �டபாG% வடபாG% $ேதவா.3.3483.1 

 கண6� எ�ன அ.# ெச/வா�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

கழி*ேதா�6�% ஒழி*ேதா�6�% $ேதவா.3.3483.2 

 வண6க% ெச/ மன,தாரா/ வண?காதா� தம6� எ�@% $ேதவா.3.3483.3 

 பிண6க% ெச/ ெப.மானா� ெப.ேவZ� பிAயாேர $ேதவா.3.3483.4 

 இைற6 க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைளயாேளா� 

இ. F@ ஆ/ ஒ.F@ $ேதவா.3.3484.1 

 மைற6 க�ட,+ இைற நாவ� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சிைல வலவ� $ேதவா.3.3484.2 

 கைற6 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மிட@ உைடய� 

கன4_ெப.(கன4_ெப.) கிள.% சைட'�ேம4 $ேதவா.3.3484.3 

 பிைற6 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மானா� 

ெப.ேவZ� பிAயாேர $ேதவா.3.3484.4 

 விைழயாதா� விைழவா� ேபா4 விகி�த?க# பல 

ேபசி_வி.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3485.1 

 �ைழயாதா� �ைழவா� ேபா4 �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பல Fறி_வி.எ�.(F@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3485.2 

 அைழயா2% அர3றா2% அ� வ <>வா� தம6� எ�@% $ேதவா.3.3485.3 

 பிைழயாத ெப.மானா� ெப.ேவZ� பிAயாேர $ேதவா.3.3485.4 

 விA,தா� நா4மைற! ெபா.ைள உைம அ8ச விற4_ெப.(விற4_ெப.) 

ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) $ேதவா.3.3486.1 



 உA,தா� ஆ% உA ேபா�,+ மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@% 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கைணயா4 $ேதவா.3.3486.2 

 எA,தா� ஆ% இைம!1 அளவி4 இைமேயா�க# 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8ச! $ேதவா.3.3486.3 

 ெப.,தா� எ%ெப.மானா� ெப.ேவZ� பிAயாேர $ேதவா.3.3486.4 

 மற!1 இலா அ�ைம6க� மன%_ெப.(மன%_ெப.) ைவ!பா� தம6� 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.3.3487.1 

 சிற!1_ெப.(சிற!1_ெப.) இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சிைல 

வ4லா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கைணயா4 $ேதவா.3.3487.2 

 இற!1 இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) பிணி இ4லா� தம6� எ�@% 

ேக� இலா◌ா $ேதவா.3.3487.3 

 பிற!1 இலா! ெப.மானா� ெப.ேவZ� பிAயாேர $ேதவா.3.3487.4 

 எA ஆ� ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) கட4-தாைன இல?ைக6 ேகா�தைன 

வ <ழ_�ைற.எ�.(வ <>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3488.1 

 'A ஆ�*த தட*ேதா#க# அட�,+ உக*த 'தலாளா $ேதவா.3.3488.2 

 வா8 ஆ� ெவ8சிைல பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மடவாைள ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

$ேதவா.3.3488.3 

 பிAயாத ெப.மானா� ெப.ேவZ� பிAயாேர $ேதவா.3.3488.4 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இயG% ெந�மாG% திைச'கD% ெச. 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3489.1 

 கா� இய4ைப அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இலரா/ கன4_ெப.(கன4_ெப.) வ�ண� 

அ� இைண6கீ> $ேதவா.3.3489.2 



 நாணி அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நாணாேம அ.# 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3489.3 

 ேபணிய எ%ெப.மானா� ெப.ேவZ� பிAயாேர $ேதவா.3.3489.4 

 13@ ஏறி உண?�வா� 1ைக ஆ�*த +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) ேபா�!பா◌ா 

$ேதவா.3.3490.1 

 ெசா4-ேதற ேவ�டா ந<� ெதா:மி�க# �ட� வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

$ேதவா.3.3490.2 

 ம4-ேத.% பா8மா2% மதகளி.% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3490.3 

 ெப3ேற@% ெப.மானா� ெப.ேவZ� பிAயாேர. $ேதவா.3.3490.4 

 ைப% ெபா� சீ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாA பல2% ேச� கனி உ*தி $ேதவா.3.3491.1 

 அ% ெபா� ெச/ மடவரலா� அணி ம4� ெப.ேவZ� $ேதவா.3.3491.2 

 ந%ப� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நவி4கி�ற மைற ஞான 

$ேதவா.3.3491.3 

 ச%ப*த� தமி> வ4லா�6� அ.விைன ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) சாராேவ 

$ேதவா.3.3491.4 

 வா� அண2 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ப?கினரா/ அ% 

ைகயினி4 $ேதவா.3.3492.1 

 ேபா� அண2 ம: ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) அ?� ஏ*தி ெவ�ெபா� அணிவ� 

$ேதவா.3.3492.2 

 கா� அண2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) கைட 

நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கலி6 க�சி $ேதவா.3.3492.3 



 ந<� அண2 மல�!ெபா/ைக ெநறி6காைர6கா7டாேர $ேதவா.3.3492.4 

 கா� ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மணிமிட3றா� 

கா8காட� உைடதைல ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3493.1 

 ஊ� ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) பலி6� உழ4வா� உைழமானி� உA-அதள� 

$ேதவா.3.3493.2 

 ேத� ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெந�வ <தி� ெச:? 

க�சி மா நக� வா/ $ேதவா.3.3493.3 

 ந<� ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மல�!ெபா/ைக 

ெநறி6காைர6கா7டாேர $ேதவா.3.3493.4 

 F@ அணி*தா� ெகா�யிைடைய �ளி�சைடேம4 இளமதிேயா� $ேதவா.3.3494.1 

 ஏ@ அணி*தா� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அத�ேம4 எ�1 அணி*தா� 

வைரமா�பி4 $ேதவா.3.3494.3 

 ந<@ அணி*தா� கலி6 க�சி ெநறி6காைர6கா7டாேர $ேதவா.3.3494.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச8சைடக# பி� தாழ "த?க# $ேதவா.3.3495.1 

 மைற நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாடேலா� 

ஆடலரா/ ம: ஏ*தி $ேதவா.3.3495.2 

 சிைற நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன?க# த<%_ெப.அ.(த<%_ெப.அ.) கனிவா/, 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) க+2% $ேதவா.3.3495.3 

 நிைற நவி�ற_ெப.எ�.(நவி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கலி6 க�சி 

ெநறி6காைர6கா7டாேர $ேதவா.3.3495.4 



 அ�@ ஆலி� கீ> இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ?� 

அற%_ெப.(அற%_ெப.) உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ.ள $ேதவா.3.3496.1 

 ��றாத ெவ8சிைலயி4 ேகா# அரவ% நா�_ெப.(நா�_ெப.) ெகாTவி 

$ேதவா.3.3496.2 

 ஒ�றாதா� 1ர% L�@% ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) எAயி4 

ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவிய $ேதவா.3.3496.3 

 நி�றா.% கலி6 க�சி ெநறி6காைர6கா7டாேர $ேதவா.3.3496.4 

 ப4மல�க# ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�6கீ> 

வாேனா�க# பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8ச 

$ேதவா.3.3497.1 

 ந�ைம இலா வ4 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) நக� L�@% 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெநா�யி4 $ேதவா.3.3497.2 

 வி4 மைலயி4 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ெகாTவி ெவ?கைணயா4 எ/+ 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3497.3 

 நி�மலனா� கலி6 க�சி ெநறி6காைர6கா7டாேர $ேதவா.3.3497.4 

 13@ இைட வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரவிெனா� 1ைன 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மத ம,த% $ேதவா.3.3498.1 

 எ3@ ஒழியா அைல1னேலா� இளமதிய% ஏ*+ சைட! $ேதவா.3.3498.2 

 ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைடயா� ஒ.பாக% 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உைடயா� க� அம.% $ேதவா.3.3498.3 

 ெந3றியினா� கலி6 க�சி ெநறி6காைர6கா7டாேர $ேதவா.3.3498.4 

 ஏ>கட4 �> ெத� இல?ைக6 ேகாமாைன எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வைரவா/, 

$ேதவா.3.3499.1 



 தா>விரலா4 ஊ�றிய+ ஓ� த�ைமயினா� ந�ைமயினா� $ேதவா.3.3499.2 

 ஆ> கிட?�% �> வயG% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 14கி அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

அம.% $ேதவா.3.3499.3 

 ந<#ம@கி� கலி6 க�சி ெநறி6காைர6கா7டாேர $ேதவா.3.3499.4 

 ஊ�தாD% ஒலி கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உைட 

தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) பலி ெகா#வ� $ேதவா.3.3500.1 

 மா�டா� த% எG%1 அணிவ� வா8 அரேவா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) $ேதவா.3.3500.2 

 "�டா.% ஓ� இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) அறியாைம! ெபா?� எA ஆ/ 

$ேதவா.3.3500.3 

 ந<�டா.% கலி6 க�சி ெநறி6காைர6கா7டாேர $ேதவா.3.3500.4 

 ��டா�� சம� ப�வா� Fைற தைன ெம/ ேபா�,+ $ேதவா.3.3501.1 

 மி�டா�, திAத.வா� உைர!பனக# ெம/ அ4ல $ேதவா.3.3501.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ.% �ழலாைள வைர 

ஆக,+_ெப.(ஆக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஒ.பாக% $ேதவா.3.3501.3 

 க�டா.% கலி6 க�சி ெநறி6காைர6கா7டாேர. $ேதவா.3.3501.4 

 க� ஆ.% கலி6 க�சி ெநறி6காைர6கா7� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3502.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ.% தி.ேமனி! ெப.மான+ அ� 

வா>,தி_வி.எ�.(வா>,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3502.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழி, தமி> 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3502.3 

 ப� ஆ.% தமி> வ4லா� பரேலாக,+ இ.!பாேர. $ேதவா.3.3502.4 



 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைர6�% மல�6ெகா�ைற விA சைடேம4 வா8 

அரவ% $ேதவா.3.3503.1 

 க�� இைர6�% பிைற� ெச�னி6 காபாலி கைன கழ4க# $ேதவா.3.3503.2 

 ெதா�� இைர,+, ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைற8ச +ள?� ஒளி ந<�� �ட�! பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) $ேதவா.3.3503.3 

 ெத�திைர(6)க# ெகாண�*+ எறிN% தி. ேவ7ட6��யாேர $ேதவா.3.3503.4 

 பா/ திமில� வைலேயா� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) வாA! பயி�@ எ?�% 

$ேதவா.3.3504.1 

 காசினியி4 ெகாண�*+ அ7�% ைகத4 �> கழி6 கான4_ெப.(கான4_ெப.) 

$ேதவா.3.3504.2 

 ேபா/ இரவி4 ேபேயா�% 1ற?கா7�4 1A*+ அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.3.3504.3 

 த<-எA ைக மகி>*தா.% தி. ேவ7ட6��யாேர $ேதவா.3.3504.4 

 ேதா,திரமா மண4_ெப.(மண4_ெப.) இலி?க% 

ெதாட?கிய_ெப.எ�.(ெதாட?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ� நிைரயி� 

பா4 $ேதவா.3.3505.1 

 பா,திரமா ஆ7�தG% பர8ேசாதி பா8*+ அ.ளி $ேதவா.3.3505.2 

 :ஆ,த%: என மைற நா4வ�6� அற%_ெப.(அற%_ெப.) 1A Q4 அ�@ 

உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3505.3 

 த<�,த% ம4� சைடயா.% தி. ேவ7ட6��யாேர $ேதவா.3.3505.4 

 கலவ%_ெப.(கலவ%_ெப.) ேச� கழி6 கான4_ெப.(கான4_ெப.) கதி� 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ?�% $ேதவா.3.3506.1 



 அலவ�_ெப.(அலவ�_ெப.) ேச� அைண வாA6 ெகாண�*+ எறிN% அக� 

+ைறவா/ $ேதவா.3.3506.2 

 நில2_ெப.(நில2_ெப.) அ% ேச� C� இைடய ேநா8ைழயா# அவேளா�% 

$ேதவா.3.3506.3 

 திலக%_ெப.(திலக%_ெப.) ேச� ெந3றியினா� தி. ேவ7ட6��யாேர 

$ேதவா.3.3506.4 

 ப?க% ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) அலற ப.வைரேயா� அர2 உழல 

$ேதவா.3.3507.1 

 ெச?க� மா4 கைடய எ: ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ.*+% சிவL�,தி 

$ேதவா.3.3507.2 

 அ?க% நா4மைற நா4வ�6� அற%_ெப.(அற%_ெப.) ெபா.ளி� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3507.3 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ேச� சைடயா.% தி. ேவ7ட6��யாேர 

$ேதவா.3.3507.4 

 நாவாய பிைற� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இல?� இ!பி 

$ேதவா.3.3508.1 

 ேகாவாத நி,தில?க# ெகாண�*+ எறிN% �ளி�கான4 $ேதவா.3.3508.2 

 ஏ ஆ.% ெவ8சிைலயா4 எயி4 L�@% எAெச/த $ேதவா.3.3508.3 

 ேதவாதி ேதவனா� தி. ேவ7ட6��யாேர $ேதவா.3.3508.4 

 பா4 நில2% ப?கய,+! ைப?கான4 ெவ�� $ேதவா.3.3509.1 

 கா� நில2_ெப.(நில2_ெப.) மல�! ெபா/ைக6 ைகத4 �> கழி6 

கான4_ெப.(கான4_ெப.) $ேதவா.3.3509.2 



 மானி� விழி மைலமகேளா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) அAயா◌ா 

$ேதவா.3.3509.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நில2_ெப.(நில2_ெப.) மல��ேசாைல, தி. 

ேவ7ட6��யாேர $ேதவா.3.3509.4 

 +ைற உல2 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) �Aச?க% இடறி! ேபா/ 

$ேதவா.3.3510.1 

 நைற உல2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ந�ந<ழ4 

கீ> அம.% $ேதவா.3.3510.2 

 இைற பயிG% இராவண� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப,+% 

இ.ப+ ேதாள $ேதவா.3.3510.3 

 திற4_ெப.(திற4_ெப.) அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அட�,தா.% தி. ேவ7ட6��யாேர $ேதவா.3.3510.4 

 அ.மைற நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) 'க,தாD% அகலிட% ந<� ஏ3றாD% 

$ேதவா.3.3511.1 

 இ.வ.% ஆ/ அள!1 அAய எA உ. ஆ/ 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� $ேதவா.3.3511.2 

 வ.1னலி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ*தி மறிதிைர ஆ� �ட�! பவள, 

$ேதவா.3.3511.3 

 தி. உ.வி4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3றா� தி. ேவ7ட6��யாேர 

$ேதவா.3.3511.4 

 இக>*+ உைர6�% சமண�கT% இ�% ேபா�ைவ� சா6கிய.% $ேதவா.3.3512.1 

 1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா! பாவிக# ெசா4 

ெகா#ேள�மி� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) எ�ன $ேதவா.3.3512.2 

 நிக>*+ இல?� ெவ�மணலி� நிைற, +�ட! பிைற6க3ைற $ேதவா.3.3512.3 



 திக>*+ இல?� ெச8சைடயா� தி. ேவ7ட6��யாேர $ேதவா.3.3512.4 

 ெத�திைர ேச� வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

உ�,த_ெப.எ�.(உ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. ேவ7ட6��யாைர 

$ேதவா.3.3513.1 

 த�டைல �> கலி6 காழி, தமி> ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3513.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) தமி> Q4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப,+% 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� ேபா/ $ேதவா.3.3513.3 

 உ�� உ�!1 இ4 வானவேரா� உய�வான,+ இ.!பாேர $ேதவா.3.3513.4 

 �ர� உல�_ெப.(உல�_ெப.) நர�க# பயி4 தரணிதல% 'ர� 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அரண மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) '! 

$ேதவா.3.3514.1 

 1ர% எAய விர2 வைக சர விைச ெகா# கர%_ெப.(கர%_ெப.) உைடய பரம� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3514.2 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) அ.ள வர4 'ைறயி� நிர4 நிைற ெகா#வ. �.திசிர 

உைரயினா4 $ேதவா.3.3514.3 

 பிரம� உய� அர� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# சரண இைண பரவ வள� 

பிரம1ரேம $ேதவா.3.3514.4 

 தாE மி� ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) இைசெகா� ஆE விய� ேபEம+ 

காE%_ெப.எ�.(கா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அளவி4 

$ேதவா.3.3515.1 

 ேகாE% Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) ந<# நயனி ேகா� இ4 பி� மாணி ம+ 

நாE%_ெப.எ�.(நாE_வி.+உ%_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைகேய $ேதவா.3.3515.2 

 ஏE கா8 "� அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) இய4 ெகா# மாணி பதி-ேச� அமர�ேகா� $ேதவா.3.3515.3 



 ேவEவிைன ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) நக� காணி4 திவி காண ந� ேவE1ரேம 

$ேதவா.3.3515.4 

 பக4_ெப.(பக4_ெப.) ஒளிெச/ நக மணிைய 'ைக மலைர நிக> சரண அக2 

'னிவ�6� $ேதவா.3.3516.1 

 அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) மலி சகல கைல 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைரெச/ 'க%_ெப.('க%_ெப.) 

உைடய பகவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3516.2 

 பைக கைளN%_ெப.எ�.(கைள_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைகயி4 

அ@'க இைறைய மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.ள நிக� இ4 

இைமேயா◌ா $ேதவா.3.3516.3 

 1க உல�_ெப.(உல�_ெப.) 1கழ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திகழ நிக> அல� ெப.� 

1கலிநகேர $ேதவா.3.3516.4 

 அ% க� மதி க?ைக நதி ெவ?க� அரவ?க# எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இதழி, $ேதவா.3.3517.1 

 +?க மல� த?� சைட அ?கி நிக� எ?க# இைற 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ% $ேதவா.3.3517.2 

 ெவ?கதி� விள?� உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) எ?�% எதி� ெபா?� எA 1ல�க# 

கைளேவா◌ா $ேதவா.3.3517.3 

 ெவ? �. விள?கி_வி.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உைமப?க� 

சரண?க# பணி ெவ?�. அேத $ேதவா.3.3517.4 

 ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) இய41_ெப.(இய41_ெப.) காண வனவாண இய4 ேபணி 

எதி� பாணமைழ ேச� $ேதவா.3.3518.1 

 ணி அற நாணி அற ேவE சிைல ேபணி அற நாணி விசய� $ேதவா.3.3518.2 



 பாணி அம� "ண அ.# மாE பிரமாணி இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) 'ைறயி4 $ேதவா.3.3518.3 

 பாணி உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆள மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆணி� மலி ேதாணி நிக� ேதாணி1ரேம $ேதவா.3.3518.4 

 :நிராமய பராபர 1ராதன பரா2 சிவ ராக அ.# : எ�@ $ேதவா.3.3519.1 

 இரா2% எதிராய+ பரா/ நிைன 1ராண� அமராதி பதி ஆ% $ேதவா.3.3519.2 

 அராமிைச இராத எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) த. ஆய அர பராயண வராக உ. வா 

$ேதவா.3.3519.3 

 தராயைன விரா/ எA பரா/ மி� தரா/ ெமாழி விராய பதிேய $ேதவா.3.3519.4 

 அரைண உ@ 'ரண� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) மரண% 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) இரண% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) அர% மலி 

பைட6 $ேதவா.3.3520.1 

 கர%_ெப.(கர%_ெப.) விசி@ விரக� அம� கரண� உய� பர� ெநறி ெகா# கரன+ 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3520.2 

 பர2 அ'+ விரவ விட4 1ரள% உ@% அரைவ அA சிர% அAய 

அ�_�7.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ3.) $ேதவா.3.3520.3 

 சிர% அரன சரண% அைவ பரவ இ. கிரக% அம� சிர1ர% அேத $ேதவா.3.3520.4 

 அற%_ெப.(அற%_ெப.) அழி2_ெப.(அழி2_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ெத@ 

1யவ� விற4_ெப.(விற4_ெப.) அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி@வி விர4_ெப.(விர4_ெப.) மா $ேதவா.3.3521.1 

 மைறயி� ஒலி 'ைற 'ர4ெச/ பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயிற� உற அ.T% 

இைறவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3521.2 

 �ைற2 இ4 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிைறைத உழி மைற 

அமர� நிைற அ.ள 'ைறெயா� வ.% $ேதவா.3.3521.3 



 1றவ� எதி� நிைற நில2_ெப.(நில2_ெப.) ெபாைறய� உட4_ெப.(உட4_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.T 1றவ% அ+ேவ 

$ேதவா.3.3521.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) பயில ம�_ெப.(ம�_ெப.) பகிA வ� பிரம� எ� ெபா8ய 

ப� பைட ெகா# மா4 $ேதவா.3.3522.1 

 க� பா8N% ஒ�1 ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

C�ெபா.#க# த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1க> ெகா# க�ட� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3522.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) பா8N% ஒ�1 

ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) C�1 சக� 1� பயில 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) படர அ�_�7.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ3.) $ேதவா.3.3522.3 

 ச�ைப ெமாழி ப�ப 'னி க� பழி ெச/ ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) கைள ச�ைப 

நகேர $ேதவா.3.3522.4 

 பாழி உைற ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) நிக� பா> அமண� �:% உடலாள� உணரா 

$ேதவா.3.3523.1 

 ஏழி� இைச யாழி� ெமாழி ஏைழ அவ#_பதி.ெப.(அ_�7.+அ#_பட�.ெப�.ஒ..) 

வா:% இைற தா:% இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3523.2 

 கீ> இைச ெகா# ேம4 உலகி4 வா> அர�_ெப.(அர�_ெப.) �> 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) வாழ அரD6� $ேதவா.3.3523.3 

 ஆழிய சி4காழி ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏ> உலகி4 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வள� காழி நகேர $ேதவா.3.3523.4 

 ந�� அர2 க�� என அைச�� மதி உ�சியி� மிைல�� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ைகயா4 $ேதவா.3.3524.1 

 ெம/� சிர% அைண�� உலகி4 நி�ச% இ� பி�ைச அம� பி�ச� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3524.2 



 ம�ச% மத%_ெப.(மத%_ெப.) ந�சி மதம� சி@மிைய� ெச/ தவ அ�ச விரத6 

$ேதவா.3.3524.3 

 ெகா�ைச 'ர2 அ�ச� பணிய �ர�க# ந�சி மிைட ெகா�ைசநகேர $ேதவா.3.3524.4 

 ஒ:க4 அA+ அழி கலியி4 உழி உல�_ெப.(உல�_ெப.) பழி ெப.� வழிைய 

நிைனயா $ேதவா.3.3525.1 

 ':+ உடலி4 எ:% மயி�க# த:2% 'னி�:விெனா� ெக:2 சிவைன, 

$ேதவா.3.3525.2 

 ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலகி4 இ:�% மல% 

அழிN% வைக க:2% உைர க:மல நக� $ேதவா.3.3525.3 

 ப:+ இ4 இைற எ:+% ெமாழி தமி> விரக� வழிெமாழிக# ெமாழி 

தைகயேவ. $ேதவா.3.3525.4 

 வாள வா8 ேகாள 1லி_ெப.(1லி_ெப.) கீ# அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உA 

தாளி� மிைச நாT% மகி>வ� $ேதவா.3.3526.1 

 ஆTமவ� ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) அநக� ேபா# அயில ேகாள 

களி@_ெப.(களி@_ெப.) ஆளி வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) இ4 

$ேதவா.3.3526.2 

 ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) அமர� தாள% மத� Fளி 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) மிளி� �ளி வள� 

ெபா� $ேதவா.3.3526.3 

 காள'கி4 LT% இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) கீள விA தாள கயிலாயமைலேய 

$ேதவா.3.3526.4 

 13@ அர2 ப3றிய ைக ெந3றிய+ ம3@ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) க� ஒ3ைற 

விைடய� $ேதவா.3.3527.1 

 ெச3ற+ எயி4 உ3ற+ உைம அ3றவ�க# ந4-+ைணவ� 

உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) நக�தா� $ேதவா.3.3527.2 



 :�3@% மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெப3ற+ ஒளி ெச3றெமா� 

�3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இல+ எ3@ : என வினா/ $ேதவா.3.3527.3 

 க3றவ�க# ெசா4-ெதாைகயி� '3@% ஒளி 

ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கயிலாயமைலேய 

$ேதவா.3.3527.4 

 சி?க அைர ம?ைகய�க# த?களன ெச?ைக நிைற ெகா?�மல� �/ 

$ேதவா.3.3528.1 

 :எ?க# விைன ச?ைக அைவ இ?� அகல : அ?க% ெமாழி எ?�% உள ஆ/ 

$ேதவா.3.3528.2 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ெநா?க ஒளி வி?கி மிளி� 

ெதா?கெலா� த?க_�ைற.எ�.(த?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அயேல 

$ேதவா.3.3528.3 

 க?ைகெயா� ெபா?� சைட எ?க# இைற த?� கயிலாயமைலேய 

$ேதவா.3.3528.4 

 '�ய_�ைற.எ�.('�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சைட பி�ய+ 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) வ�ய ம: உைடய� ெச� உைடய 

தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.3.3529.1 

 ெவ�ய விைன ெகா�ய� ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ� 

சி4பலி ெநா�ய மகி> அ�க# இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3529.2 

 ெகா�ய_ெப.அ.(ெகா�ய_ெப.அ.) �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) உைடய விைட க�ய 

+�ய�யிெனா�% இ�யி� அதிர $ேதவா.3.3529.3 

 க�ய �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) ெந�ய 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ம�ய அத� அ� ெகா# 

கயிலாயமைலேய $ேதவா.3.3529.4 

 �ட?ைகயி� Cட?� எA 

ெதாட�*+_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 



எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விட%_ெப.(விட%_ெப.) கிள� பட% 

ெகா# அரவ% $ேதவா.3.3530.1 

 மட?� ஒளி பட�*திட நட% த. விட?கன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) த�'கி4 

ேபா/, $ேதவா.3.3530.2 

 தட?கட4 ெதாட�*+_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட� 

Cட?�வ இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகாள 

மிைட*த_ெப.எ�.(மிைட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ரலா4 $ேதவா.3.3530.3 

 க�?_ெப.அ.(க�%_ெப.அ.) கலி� 'ட?� அைள Cட?� அர2 ஒ�?� 

கயிலாயமைலேய $ேதவா.3.3530.4 

 ஏத% இல "தெமா� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) +ைண ஆதி 'த4 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) விகி�த� $ேதவா.3.3531.1 

 கீதெமா� ந<திபல ஓதி மறவா+ பயி4 நாத� நக�தா� $ேதவா.3.3531.2 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) ெபாதி ேபா+ விட ஊ+ சிைற மீ+ +ளி Fத4 

நலிய_�ைற.எ�.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3531.3 

 காத4_ெப.(காத4_ெப.) மி� ேசாதி கிள� மா+ மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ேகா+ 

கயிலாயமைலேய $ேதவா.3.3531.4 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பல 

ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) உல2 1�தைலய� 

+�றெலா�% ஒ�றி உடேன $ேதவா.3.3532.1 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமர� எ�@% இைறவ� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பணிகி�ற நக�தா� $ேதவா.3.3532.2 

 +�@ மல� ெபா�திக> ெச/ ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) விைர 

ெத�றெலா� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கமழ_�ைற.எ�.(கம>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3532.3 



 க�@_ெப.(க�@_ெப.) பி� +�@ களி@_ெப.(களி@_ெப.) எ�@ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) '� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கயிலாயமைலேய 

$ேதவா.3.3532.4 

 ம.!1_ெப.(ம.!1_ெப.) இைட ெந.!1_ெப.(ெந.!1_ெப.) எ: த.6ெகா� ெச.� 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப.,த_ெப.எ�.(ப._வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) களிறி� $ேதவா.3.3533.1 

 ெபா.!1 இைட வி.!1_ெப.(வி.!1_ெப.) உற இ.6ைகைய ஒ.6� உட� 

அர6க� உணரா+ $ேதவா.3.3533.2 

 ஒ.,திைய ெவ.6� உற ெவ.7டG% ெந.6� என நி.,த விரலா4 

$ேதவா.3.3533.3 

 க.,+ இல ஒ.,தைன எ.,+_ெப.(எ.,+_ெப.) இற ெநா8,த கயிலாய 

மைலேய $ேதவா.3.3533.4 

 பா8ய திைர ெபா8ய 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வா8ய 1லி_ெப.(1லி_ெப.) உA 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைட பா8ைச உைடய� $ேதவா.3.3534.1 

 வா8ய வைள அAய கணி உ.விெனா� 1Aவினவ� பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) இ4 

நக�தா� $ேதவா.3.3534.2 

 ெபா8ய எA உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெதா8ய உ. பா82 த.% அ.ைம_ெப.(அ.ைம_ெப.) அதனா4 $ேதவா.3.3534.3 

 கா8யவD% அAய மைற 1AயவD% ம.2 கயிலாயமைலேய $ேதவா.3.3534.4 

 அ�ட� ெதா: ச�� பணி க�� அ�ைம 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைற +�ட மதிேயா� 

$ேதவா.3.3535.1 

 இ�ைட 1ைன2�ட சைட '�டதர ச�ட இ.#க�ட� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3535.2 



 ��� அமண வ�ட� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ம�ைட ைகயி4 உ�� 

உளறி மி�� சமய% $ேதவா.3.3535.3 

 க�டவ�க# ெகா�டவ�க# ப��% அறியாத கயிலாயமைலேய 

$ேதவா.3.3535.4 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வைர 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

த*த_ெப.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைர ச*தனெமா� உ*தி அகிG% 

$ேதவா.3.3536.1 

 க*தமல� ெகா*திெனா� ம*திபல சி*+ கயிலாயமைலேம4 $ேதவா.3.3536.2 

 எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) அ� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அE� ச*தெமா� ெச*தமி> 

இைச*த_ெப.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1கலி! $ேதவா.3.3536.3 

 ப*த� உைர சி*ைத ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைன ைந*+ பரேலாக% 

எளிேத $ேதவா.3.3536.4 

 வானவ�க# தானவ�க# வாைதபட வ*த+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) மா 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) விட%_ெப.(விட%_ெப.) $ேதவா.3.3537.1 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அ'+ 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#1A*த 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேம2% மைல த�ைன வினவி4 $ேதவா.3.3537.2 

 ஏன% இனமானிெனா� கி#ைள_ெப.(கி#ைள_ெப.) திைன 

ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 

கவணினா4 $ேதவா.3.3537.3 

 கானவ�_ெப.(கான%_ெப.+அ�_பட�.ப�.) த% மா மகளி�_ெப.) கனக% 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வில� காள,திமைலேய $ேதவா.3.3537.4 



 '+ சின வி4 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) 1ர% L�@% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ெநா� வைரயி� Lள எA ெச/ $ேதவா.3.3538.1 

 ச+ர� மதி ெபாதி சைடய� ச?கர� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைலத�ைன 

வினவி4 $ேதவா.3.3538.2 

 எதி� எதிர ெவதி� பிைணய எ: ெபாறிக# 

சிதற_�ைற.எ�.(சித@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஏன% 

உ:த_ெப.எ�.(உ:_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3538.3 

 கதி� மணியி� வள� ஒளிக# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) 

அகல_�ைற.எ�.(அக4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நில2_ெப.(நில2_ெப.) 

காள,திமைலேய $ேதவா.3.3538.4 

 வ4ைல வ. காளிைய வ�,+ :வலி 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மி� தா.கைன 

ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) $ேதவா.3.3539.1 

 ெகா4 : என வி�,+_வி.எ�.(வி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# 1A*த 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேம2% மைல 

Fறி_வி.எ�.(F@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வினவி4 $ேதவா.3.3539.2 

 ப4பல இ.?_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) கனி ப.?கி 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ�டைவ 

ெந.?கி_வி.எ�.(ெந.?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) 

ஆ/ $ேதவா.3.3539.3 

 க4 அதிர நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க. ம*தி 

விைளயா� காள,திமைலேய $ேதவா.3.3539.4 

 ேவ/ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) உைம ஒ�பாக% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக விைட ஏறி சைடேம4 $ேதவா.3.3540.1 



 �ய மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ��கா�4 நட% ஆ� 

மைல த�ைன வினவி4 $ேதவா.3.3540.2 

 வா/ கலச% ஆக வழிபா� ெசN% ேவட� மல� 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நயன% $ேதவா.3.3540.3 

 கா/ கைணயினா4 இட*+ ஈச� அ� F� காள,திமைலேய $ேதவா.3.3540.4 

 மைலயி� மிைச தனி4 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ேபா4 வ.வ+ 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) மதகா8ைய மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபா4 அலற6 

$ேதவா.3.3541.1 

 ெகாைல ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைம அ8ச உA 

ேபா�,த சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேம2% மைல 

Fறி_வி.எ�.(F@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வினவி4 $ேதவா.3.3541.2 

 அைல ெகா# 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அ.வி பல�ைனக# வழி 

இழிய_�ைற.எ�.(இழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அய4 நில2_ெப.(நில2_ெப.) '+ 

ேவ/ $ேதவா.3.3541.3 

 கலகெலன ஒளி ெகா# கதி� ',த%_ெப.(',த%_ெப.) அைவ சி*+ 

காள,திமைலேய $ேதவா.3.3541.4 

 பா� அக%_ெப.(அக%_ெப.) 

விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பகீரத� அ.*தவ% 

'ய�ற_ெப.எ�.('ய4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பணி க�� 

$ேதவா.3.3542.1 

 ஆ� அ.# 1A*+ அைல ெகா# க?ைக சைட ஏ3ற அர� மைலைய வினவி4 

$ேதவா.3.3542.2 

 வா� அத� இ.?_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) �றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) ேசவலி4 ம�,+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எA,த விறகி4 $ேதவா.3.3542.3 

 கா� அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) இ.%_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) 1ைக வி�%1 கம>கி�ற 

காள,திமைலேய $ேதவா.3.3542.4 



 ஆ.% எதிராத வலி ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சல*தரைன ஆழி அதனா4 $ேதவா.3.3543.1 

 ஈ.% வைக ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#1A*தவ� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைலத�ைன வினவி4 

$ேதவா.3.3543.2 

 ஊ.%_ெப.எ�.(ஊ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அரவ%(%) ஒளி ெகா# மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமி>*தைவ உலாவி வரலா4 $ேதவா.3.3543.3 

 கா� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) க�*+ கனக%(%) என விள?� காள,திமைலேய 

$ேதவா.3.3543.4 

 எA அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) �Aமயி� இராவணைன ஈ� 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# 

விரலா4 $ேதவா.3.3544.1 

 ெபா8ய வைர ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேம2% 

மைல ெப3றி வினவி4 $ேதவா.3.3544.2 

 வா8ய சிைல ேவ�வ�க# ஆடவ�க# ந<� வைர ஊ� வரலா4 $ேதவா.3.3544.3 

 கா8யிெனா� வா8 உ:ைவ அA இன'% ெவ.2 காள,திமைலேய 

$ேதவா.3.3544.4 

 :இன+ அளவி4 இவன+ அ� இைணN% '� அறி+%: என இகG% 

இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) $ேதவா.3.3545.1 

 தன+ உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய சகல 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேம2% மைலத�ைன வினவி4 $ேதவா.3.3545.2 

 1னவ�_ெப.(1னவ�_ெப.) 1னமயி4 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாதெரா� 

ைம*த.% மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

1ண.%_ெப.எ�.(1ண�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாள $ேதவா.3.3545.3 



 கனக% என மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) அணி ேவ?ைகக# நிலா2 

காள,திமைலேய $ேதவா.3.3545.4 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கவள% பல ெகா# ைகயெரா� 

ெம/யி4 இ� ேபா�ைவயவ.% $ேதவா.3.3546.1 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) அறியாத வைக 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேம2% 

மைல நா� வினவி4 $ேதவா.3.3546.2 

 ��றி4 மலி +�@ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ளி� ச*தி� 'றி 

தி�@_வி.எ�.(தி�_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) �லவி $ேதவா.3.3546.3 

 க�றிெனா� ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பி� 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விைளயா� காள,திமைலேய 

$ேதவா.3.3546.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக 

நட% ஆ� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேம2 காள,திமைலைய $ேதவா.3.3547.1 

 மாடெமா� மாளிைகக# ந<� வள� ெகா�ைசவய% ம�D 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $ேதவா.3.3547.2 

 நா� பல ந<� 1க> ஞானச%ப*த�-உைர ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தமிழி� 

$ேதவா.3.3547.3 

 பாடெலா�_ெப.(பாட4_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) பா�% இைச வ4லவ�க# ந4ல� 

பரேலாக% எளிேத $ேதவா.3.3547.4 

 ஏன எயி@_ெப.(எயி@_ெப.) ஆ� அரெவா� எ�1 வா8 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) "�� இைளஞரா/ $ேதவா.3.3548.1 

 கான வா8 ந<� உ:ைவ அத# உைடய பட� சைடய� காணி என4 ஆ% 

$ேதவா.3.3548.2 



 ஆன 1க> ேவதிய�க# ஆ�தியி� மீ+ 1ைக ேபாகி அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.3.3548.3 

 வான%_ெப.(வான%_ெப.) உ@ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மிைச மா� பட L�% 

மயிலா�+ைறேய $ேதவா.3.3548.4 

 அ% த�மதி ெச8சைடய� அ% க� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ெகா�ைறெயா�_ெப.(ெகா�ைற_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழக� ஆ% $ேதவா.3.3549.1 

 எ%த% அ�க7� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தான% அ+ ேவ��4 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� பதி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ% 

$ேதவா.3.3549.2 

 க*த% மலி ச*திெனா� கா� அகிG% வாA வ. காவிANளா4 $ேதவா.3.3549.3 

 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைர உ*தி எதி� ம*தி மல� 

சி*+% மயிலா�+ைறேய $ேதவா.3.3549.4 

 ேதாளி� மிைச வா8 அரவ% ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அழல வ <6கி மி� ேநா6� 

அAயரா/ $ேதவா.3.3550.1 

 Lைள ப� ெவ�தைலயி4 உ�� '+கா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 'த4வ� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3550.2 

 பாைள ப� ைப?க'� ெச?கனி உதி�,திட 

நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கம> " $ேதவா.3.3550.3 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) �திெகா#ள மட4_ெப.(மட4_ெப.) விAய 

மண%_ெப.(மண%_ெப.) நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மயிலா�+ைறேய $ேதவா.3.3550.4 

 ஏத% இல� அAய மைற மைலய� மக#_ெப.(மக#_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இல?� 

Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) $ேதவா.3.3551.1 



 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) தடமா�1 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக உைறகி�ற ெப.மான+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.3551.2 

 காத4_ெப.(காத4_ெப.) மி� கIைவெயா� மIவ4 அைவ 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ. காவிANளா4 

$ேதவா.3.3551.3 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) மறிதிைரக# 1க ெவறிய ெவறி 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மயிலா�+ைறேய 

$ேதவா.3.3551.4 

 " விA க+!பி� மடம?ைகய� அக%ெதா@% 

நட*+_வி.எ�.(நட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பலி ேத� $ேதவா.3.3552.1 

 பா விA இைச6� உAய பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயிG% பரம� பழைம என4 ஆ% 

$ேதவா.3.3552.2 

 காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) Cைர,+ இ.கைர6�% மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி*த 

வா8வ�� கவ $ேதவா.3.3552.3 

 மா விA ம+6 கிழிய ம*தி �திெகா#T% மயிலா�+ைறேய $ேதவா.3.3552.4 

 கட%_ெப.(கட%_ெப.) திக> க.?களி@ 

உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைமN% அ8ச 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநா6� அAயரா/ $ேதவா.3.3553.1 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

L இைல ந4ேவ4 உைடய ேவதிய� 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3553.2 

 ெதாட�*+_வி.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒளி� 

கிட*த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+*,_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ேசாதி மி� ெதா�ைட எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 



ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) +வ�வா/ 

$ேதவா.3.3553.3 

 மட*ைதய� �ைட*த 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வாச% 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மயிலா�+ைறேய 

$ேதவா.3.3553.4 

 அIவ(,) திைசயா.% அ�யா.% உள� ஆக அ.# 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ�க# ேம4 $ேதவா.3.3554.1 

 எIவ%_ெப.(எIவ%_ெப.) அற ைவகG% 

இர?கி_வி.எ�.(இர?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எA ஆ�% எம+ ஈச� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3554.2 

 கIைவெயா� காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ. ெத�கைர 

நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கம>" $ேதவா.3.3554.3 

 மIவெலா� மாதவி மய?கி_வி.எ�.(மய?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மண%_ெப.(மண%_ெப.) நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மயிலா�+ைறேய $ேதவா.3.3554.4 

 இல?ைக நக� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) '� ஒ.பதிெனா� இ.ப+ 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா8ய விரலா4 $ேதவா.3.3555.1 

 வில?கலி4 அட�,+ அ.#1A*தவ� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

வின2தி�கேள4 $ேதவா.3.3555.2 

 கல?க4 Cைர உ*தி எதி� வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கய%_ெப.(கய%_ெப.) L>கி மல� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மகிழா $ேதவா.3.3555.3 



 மல?கி வ. காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) 

நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபாழிகி�ற மயிலா�+ைறேய 

$ேதவா.3.3555.4 

 ஒ�திறலி� நா�'கD% மாG% மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேந� உணராத வைகயா4 $ேதவா.3.3556.1 

 அ�ட% உற அ?கி உ. ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அரனார+ 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3556.2 

 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) இைர 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெகளி@ ஆ� உட� 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கிள�வா/ அ@த4 ேச� 

$ேதவா.3.3556.3 

 வ�ட4_ெப.(வ�ட4_ெப.) மண4_ெப.(மண4_ெப.) ெக�� மடநாைர 

விைளயா�% மயிலா�+ைறேய $ேதவா.3.3556.4 

 மி�� திற4_ெப.(திற4_ெப.) அமணெரா� சா6கிய.% அல� �3ற 

மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) திறேலா� $ேதவா.3.3557.1 

 இ�ைட ��ெகா�ட சைட எ?க# ெப.மான+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3557.2 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) திைர 

பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ:� காவிAய ெத�கைர 

நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கம>" $ேதவா.3.3557.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைவ கிைள6க ம+ 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ:� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மயிலா�+ைறேய $ேதவா.3.3557.4 



 நிண%_ெப.(நிண%_ெப.) த. மயான% நில%_ெப.(நில%_ெப.) 

வான%_ெப.(வான%_ெப.) மதியாத+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) �லெமா� ேப/6 

$ேதவா.3.3558.1 

 கண%_ெப.(கண%_ெப.) ெதா: கபாலி கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா/,த+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

காத�ைமயினா4 $ேதவா.3.3558.2 

 மண%_ெப.(மண%_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மலி காழி மைற ஞானச%ப*த� 

மயிலா�+ைறைய! $ேதவா.3.3558.3 

 1ண�*த_ெப.எ�.(1ண�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி>ப,+% இைசயா4 

உைரெச/வா� ெப@வ� ெபா�Dலகேம $ேதவா.3.3558.4 

 ேகாைழ மிட@ ஆக கவி ேகாT% இல ஆக இைச 

F�%_ெப.எ�.(F�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைகயா4 $ேதவா.3.3559.1 

 ஏைழ அ�யா� அவ�க# யாைவ ெசான ெசா4 மகி:% ஈச� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3559.2 

 தாைழ இளந<� 'திய_ெப.அ.('+_ெப.) கா/ க'கி� 

வ <ழ_�ைற.எ�.(வ <>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிைர தா@ 

சிதறி_வி.எ�.(சித@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3559.3 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) உதி� வ <> கனிக# ஊறி வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) ெசN% ைவகாவிேல $ேதவா.3.3559.4 

 அ�ட% உ@ ேம.வைர அ?கி கைண நா�_ெப.(நா�_ெப.) அர2 அ+ ஆக 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3560.1 

 வி�டவ� த% '!1ர% எA,த விகி�த�(�) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) 

வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3560.2 



 1�டா8க% மா மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) 16� விைளயா� 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> தட%_ெப.(தட%_ெப.) எலா% $ேதவா.3.3560.3 

 வ��� இைச பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) மிழ3@ 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ைவகாவிேல $ேதவா.3.3560.4 

 ஊன% இல� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உய� ந4-தவ% 

ெம/ க3@ அைவ உண�*த_ெப.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�யா◌ா $ேதவா.3.3561.1 

 ஞான% மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதாழ நாT% அ.# 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வல நாத� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ% $ேதவா.3.3561.2 

 ஆன வய4_ெப.(வய4_ெப.) �>த.% ம4 �ழி அ.ேக ெபாழி4க# ேதா@% 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3561.3 

 வான மதிேயா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ந<# 'கி4க# 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அண2% ைவகாவிேல 

$ேதவா.3.3561.4 

 இ�ன உ. இ�ன நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) எ�@ அறிவேத4 அA+ ந<திபல2% 

$ேதவா.3.3562.1 

 த�ன உ. ஆ% என மி�,த தவ� ந<திெயா� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) அம�2 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3562.2 

 '�ைன விைன ேபா% வைகயினா4 ':+ 

உண�*+_வி.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 'ய4கி�ற 'னிவ� 

$ேதவா.3.3562.3 

 ம�ன இ.ேபா+% ம.வி, 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-



வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) ைவகாவிேல 

$ேதவா.3.3562.4 

 ேவதெமா� ேவ#வி பல ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

மி�,+ விதி ஆ@ சமய% $ேதவா.3.3563.1 

 ஓதிN% உண�*+% உள ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெதாழ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#ெச/ 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3563.2 

 ேமதைகய ேகதைகக# 1�ைனெயா� ஞாழ4_ெப.(ஞாழ4_ெப.) அைவ 

மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) அழகா4 $ேதவா.3.3563.3 

 மாதவி மண%_ெப.(மண%_ெப.) கமழ_�ைற.எ�.(கம>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ��பல பா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ைவகாவிேல $ேதவா.3.3563.4 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மணிக�ட� நைம ஆ# உைடய ஞான 'த4வ� $ேதவா.3.3564.1 

 ெச8சைட இைட! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) கர*த சிவேலாக� அம�கி�ற 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3564.2 

 அ% �டெரா� ஆ@பத% ஏழி� இைச எ� அAய வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 

உள ஆ/ $ேதவா.3.3564.3 

 ம8செரா� மாத�பல.% ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

ைவகாவிேல $ேதவா.3.3564.4 

 நாT% மி� பாடெலா�_ெப.(பாட4_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ஞான% மி� 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மல� வ4ல வைகயா4 $ேதவா.3.3565.1 

 ேதாளிெனா� ைக �ளிரேவ ெதா:மவ�6� அ.#ெச/ ேசாதி 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3565.2 



 ந<ளி வள� ேசாைலெதா@% நாளிபல +�@ கனி 

நி�ற+_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ..) உதிர $ேதவா.3.3565.3 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) �திெகா#ள ம+ நாற மல� 

விAN%_ெப.எ�.(விA_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) 

ைவகாவிேல $ேதவா.3.3565.4 

 ைக இ.பேதா� ெம/ கல?கிட வில?கைல 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ேயா� $ேதவா.3.3566.1 

 ஐ-இ.சிர?கைள ஒ.?� உட� ெநா8,த அழக� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3566.2 

 ைகயி� மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நல 

காைலெயா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பலவித% $ேதவா.3.3566.3 

 ைவயக%_ெப.(ைவயக%_ெப.) எலா% ம.வி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ைவகாவிேல $ேதவா.3.3566.4 

 அ*த% 'த4-ஆதி ெப.மா� அமர�ேகாைன அய� மாG% இவ�க# 

$ேதவா.3.3567.1 

 எ*ைதெப.மா� இைறவ� எ�@ ெதாழ 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.#ெச/ ஈச� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3567.2 

 சி*ைத ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா�% அ�யா� ெபா� 

ெம/ "சி எ: ெதா�ட� அவ�க# $ேதவா.3.3567.3 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பல ச*த மல� '*தி அைணN% 

பதி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ைவகாவிேல $ேதவா.3.3567.4 



 ஈச� எைம ஆ# உைடய எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப.மா� இைறவ� எ�@ 

தைனேய $ேதவா.3.3568.1 

 ேப�த4_ெப.(ேப�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) ெசயா அமண� 1,த� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) அைணயா 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3568.2 

 ேதச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எலா% ம.வி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பரவி, திகழ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1கேழா� $ேதவா.3.3568.3 

 வாசமல� ஆன பல �வி அைணN% பதி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ைவகாவிேல 

$ேதவா.3.3568.4 

 '3@% நைம ஆ# உைடய '6க� 'த4வ�_ெப.('த4வ�_ெப.) தி. 

ைவகாவி4 அதைன $ேதவா.3.3569.1 

 ெச3ற மலி� ஆ� சிர1ர, தைலவ�-ஞானச%ப*த�-உைரெச/ $ேதவா.3.3569.2 

 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ஈ�-ஐ*+% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லவ� உ.,திர� என! 

$ேதவா.3.3569.3 

 ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமரேலாக% 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா>வ� பிAயா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) 1கெழாேட 

$ேதவா.3.3569.4 

 வி?� விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) மி� கைடசிய�க# பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

விைளயாட4 அரவ% $ேதவா.3.3570.1 

 ம?�ெலா� ந<#ெகா�க# மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) மலி ந<� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) மாகற4 உளா� $ேதவா.3.3570.2 



 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) விAெகா�ைறெயா� க?ைக வள� 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) அணி ெச8சைடயினா� $ேதவா.3.3570.3 

 ெச?க� விைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) அ� ேச�பவ�க# த<விைனக# 

த<.%_ெப.எ�.(த<�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உடேன $ேதவா.3.3570.4 

 கைலயி� ஒலி ம?ைகய�க# பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஒலி 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) கவி� 

எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.3.3571.1 

 மைலயி� நிக� மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) உய� ந<#ெகா�க# 

வ <�%_ெப.எ�.(வ <�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மலி மாகற4 உளா� 

$ேதவா.3.3571.2 

 இைலயி� மலி ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) Cைனய �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) வல� 

ஏ*தி எA1� சைடயிD# $ேதவா.3.3571.3 

 அைல ெகா# 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஏ*+ ெப.மா�-அ�ைய 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைன அகG% மிகேவ 

$ேதவா.3.3571.4 

 காைலெயா� +*+பிக# ச?� �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) யா> 'ழ2 காம.2 சீா 

$ேதவா.3.3572.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வழிபா� 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாதவ�க# 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மகி> மாகற4 உளா� 

$ேதவா.3.3572.2 

 ேதாைல உைட ேபணி அத�ேம4 ஒ� �ட� நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

அைசயா_எதி�.ம.ெப.எ�.(அைச_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அழகிதா! 

$ேதவா.3.3572.3 



 பாைல அன ந<@ 1ைனவா�-அ�ைய 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைன பைறN% உடேன 

$ேதவா.3.3572.4 

 இ?� கதி� ',திெனா� ெபா�மணிக# உ*தி எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெம/N# 

உடேன $ேதவா.3.3573.1 

 ம?ைகய.% ைம*த�கT% ம�D 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஆ� மகி> மாகற4 

உளா� $ேதவா.3.3573.2 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) வள� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) �ளி�தி?க# 

அணி ெச8சைடயினா�-அ�ையேய $ேதவா.3.3573.3 

 C?க# விைன த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வழிபா� Cகரா எ:மிேன 

$ேதவா.3.3573.4 

 +8� ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) 

ந<?க_�ைற.எ�.(ந<?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒளி 

ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம+ வா� 

கழனிவா/ $ேதவா.3.3574.1 

 ம8� மலி "%ெபாழிலி4 மயி4க# நட% 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) மலி மாகற4 உளா� $ேதவா.3.3574.2 

 வ8ச மதயாைன உA ேபா�,+ மகி>வா� ஒ� ம:வாள� 

வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3574.3 

 ந8ச% இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) க�ட% உைட நாத�-அ�யாைர நலியா 

விைனகேள $ேதவா.3.3574.4 

 ம�D% மைறேயா�கெளா� ப4ப�ம மா தவ�க# 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உட� ஆ/ $ேதவா.3.3575.1 



 இ�ன வைகயா4 இனி+ இைற8சி இைமேயாA4 எ: மாகற4 உளா� 

$ேதவா.3.3575.2 

 மி�ைன விA 1�சைடயி� ேம4 மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) க?ைகெயா� 

தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) எனேவ $ேதவா.3.3575.3 

 உ�Dமவ� ெதா4விைனக# ஒ4க உய� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) ஏற4 எளிேத $ேதவா.3.3575.4 

 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) விைன ெநறிக# 

ெசல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணN% ேம4விைனக# 

வ <7ட4 உ@வ <ா $ேதவா.3.3576.1 

 ைம ெகா# விA கான4_ெப.(கான4_ெப.) ம+ வா� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

மாகற4 உளா�-எழி4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� $ேதவா.3.3576.2 

 ைகய கா8 கா4வைரயி4 ேமல+ உA-ேதா4 உைடய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3576.3 

 ஐய�-அ� ேச�பவைர அ8சி அைடயா விைனக# அகG% மிகேவ 

$ேதவா.3.3576.4 

 �� +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) ந<#ெகா�க# ேமகெமா� ேதா/வன ெபா� 

மாடமிைசேய $ேதவா.3.3577.1 

 மா� ப� ெச/ைக மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மாதவ�க# ஓதி 

மலி மாகற4 உளா� $ேதவா.3.3577.2 

 :பா�பத இ�ைச வா8 ந�� அர2 க�ைச உைட ேபணி அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆ� $ேதவா.3.3577.3 

 "� ெபா� ஈச� : என ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைன 

நி3ற4 இல 

ேபா�%_ெப.எ�.(ேபா_வி.+6_ெபா..உ..+உ%_ெப.எ�.�றி.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உடேன $ேதவா.3.3577.4 



 �ய விAதாமைரக# ெந/த4_ெப.(ெந/த4_ெப.) க:ந<� 

�வைள_ெப.(�வைள_ெப.) ேதா�ற_�ைற.எ�.(ேதா�@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ம+ உ� $ேதவா.3.3578.1 

 பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா8வ�� பலப� 'ரG% ஓைச 

பயி4 மாகற4 உளா� $ேதவா.3.3578.2 

 சாய விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இராவண� 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� $ேதவா.3.3578.3 

 ஆய 1க> ஏ,+% அ�யா�க# விைன ஆயின2% அக4வ+ எளிேத 

$ேதவா.3.3578.4 

 காலி� நல ைப?கழ4க# ந<# '�யி� ேம4 உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) 

கா'றவினா◌ா $ேதவா.3.3579.1 

 மாG% மலராD% அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

எA ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உய� மாகற4 உளா� 

$ேதவா.3.3579.2 

 நாG% எA ேதாG% உA மா மணிய நாகெமா� 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உட� ஆ/ $ேதவா.3.3579.3 

 ஆG% விைட ஊ�தி உைட அ�க# அ�யாைர அைடயா விைனகேள 

$ேதவா.3.3579.4 

 கைட ெகா# ெந�மாட% மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) கம> வ <தி மலி காழியவ�ேகா� $ேதவா.3.3580.1 

 அைடN%_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைகயா4 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அரைன அ� F� ச%ப*த�-

உைரயா4 $ேதவா.3.3580.2 



 மைட ெகா# 1னேலா� வய4_ெப.(வய4_ெப.) F� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

மாகற4 உளா� அ�ையேய $ேதவா.3.3580.3 

 உைடய தமி> ப,+% உண�வா� அவ�க# ெதா4விைனக# ஒ4�% உடேன 

$ேதவா.3.3580.4 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) மைற �ட4 மதி ப4வைள ஒ�பாக% 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@_ெப.(L�@_ெப.) ஒ� கைணயா4 $ேதவா.3.3581.1 

 Fட எAR7� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) கா7� நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) F7� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> பைழைசN# $ேதவா.3.3581.2 

 மாட மழபா� உைற ப7��ர% ேமய க� க7� அரவினா◌ா $ேதவா.3.3581.3 

 ேவட% நிைல ெகா�டவைர வ <�ெநறி கா7� விைன வ <�மவேர $ேதவா.3.3581.4 

 ந<A� மலி 1�சைடய� ந<# அர2 க�ைச அ+ ந�� இைலய+ ஓ� $ேதவா.3.3582.1 

 FA� மலி �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏ*தி உைட 

ேகாவண'% மானி� உA-ேதா4 $ேதவா.3.3582.2 

 காA� மலி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) விAதா� கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேமய 

நக�தா� $ேதவா.3.3582.3 

 பாA� மலி சீ� பைழைச ப7��ர% ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

விைன ப3@ அழிNேம $ேதவா.3.3582.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) மடவா�க# 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஆ�வ+ 

ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) க� ஆ� ம@� எலா% $ேதவா.3.3583.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) நா@ பைழயாைற மழபா� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய மலி சீ�! $ேதவா.3.3583.2 

 பாைல அன ந<@ 1ைன மா�ப� உைற ப7��ரேம பர2வா◌ா $ேதவா.3.3583.3 



 ேமைல ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) மா4கட4க# ேபா4 

ெப.கி_வி.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி�Eலக% ஆTமவேர 

$ேதவா.3.3583.4 

 க�ணி� மிைச ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இழிவி!ப 'க%_ெப.('க%_ெப.) ஏ,+_ஏவ.(ஏ,+_வி.) கம> ெச8சைடயினா� 

$ேதவா.3.3584.1 

 ப�ணி�மிைச நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பல பாணி பட 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வல பா4 மதியினா� $ேதவா.3.3584.2 

 ம�ணி� மிைச ேந� இ4 மழபா� மலி ப7��ரேம ம.2வா◌ா $ேதவா.3.3584.3 

 வி�ணி� மிைச வா:% இைமேயாெரா� உட� 

ஆத4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ேமவ4_ெதா.ெப.(ேம2_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) எளிேத $ேதவா.3.3584.4 

 ம.வ 'ழ2 அதிர மழபா� மலி ம,த விழ2 ஆ�6க வைர ஆ� $ேதவா.3.3585.1 

 ப.வ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ப� கவ� ெச/ ப7��ர% ேமய பட� 1� 

சைடயினா� $ேதவா.3.3585.2 

 ெவ.வ மதயாைன உA ேபா�,+ உைமைய அ8ச வ. ெவ#விைடயினா� 

$ேதவா.3.3585.3 

 உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) எA கழ4க# ெதாழ உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

உைடயாைர அைடயா விைனகேள $ேதவா.3.3585.4 

 மைறயி� ஒலி கீதெமா� பா�வன "த% அ� ம.வி விர2 ஆ� $ேதவா.3.3586.1 

 பைறயி� ஒலி ெப.க நிக> ந7ட% அம� ப7��ர% ேமய பனி F� $ேதவா.3.3586.2 

 பிைறயிெனா� ம.விய+ ஒ� சைடயி� இைட ஏ3ற 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

ேதா3ற% நிைல ஆ% $ேதவா.3.3586.3 

 இைறவ� அ� 'ைற 'ைறயி� ஏ,+மவ� த<,ெதாழி4க# இ4ல� மிகேவ 

$ேதவா.3.3586.4 



 பிறவி பிணி L!பிெனா� நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இைமேயா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ேபண4 உ@வா◌ா $ேதவா.3.3587.1 

 +றவி எD% உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) உைடயா�க# ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

வ <தி அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய ெதா� சீ� $ேதவா.3.3587.2 

 இைறவ� உைற ப7��ர% ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ:வா�க# விைன ஏ+% இல ஆ/ $ேதவா.3.3587.3 

 நறவ விைரயாG% ெமாழியாG% வழிபா� மறவாத அவேர $ேதவா.3.3587.4 

 ேநச% மி� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) வலவ� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைறவ� மைலைய 

ந<6கியிடG% $ேதவா.3.3588.1 

 ந<ச� விற4_ெப.(விற4_ெப.) வா7� வைர உ3ற+ உணராத நிர%பா மதியினா� 

$ேதவா.3.3588.2 

 ஈச� உைற ப7��ர% ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ:வா�க# விைன ஏ+% இல ஆ/ $ேதவா.3.3588.3 

 நாச% அற ேவ��தலி� ந�ண4 எளி+ ஆ% அமர� வி�Eலகேம 

$ேதவா.3.3588.4 

 �ய மலராD% ெந�யாD% 

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

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ேதா3ற% நிைலயி� 

$ேதவா.3.3589.1 

 ஏய வைகயா� அதைன யா� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அறிவா� அணி 

ெகா# மா�பி� அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) $ேதவா.3.3589.2 

 பாய_�ைற.எ�.(பா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நல ந<@ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அணிவா� உைமதேனா�% உைற ப7��ரேம 

$ேதவா.3.3589.3 



 ேமயவன+ ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�N% 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எளி+ 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நல ேம4 உலகேம 

$ேதவா.3.3589.4 

 த�6கிைன இ�6கி மடவா�க# இ� பி�ட%_ெப.(பி�ட%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�� உழ4த.% $ேதவா.3.3590.1 

 க�!ெபா� உட4_ெப.(உட4_ெப.) கவச� க,+ ெமாழி காத4_ெப.(காத4_ெப.) 

ெச/திடா+ கம> ேச� $ேதவா.3.3590.2 

 மைட6 கய4_ெப.(கய4_ெப.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெகா# மழபா� நக� ந<� 

பைழயாைற அதD# $ேதவா.3.3590.3 

 பைட6� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கர,த� மி� ப7��ர% 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைன ப3@ அ@தேல 

$ேதவா.3.3590.4 

 ம*த% மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மழபா� நக� ந<� பைழயாைற அதD# 

$ேதவா.3.3591.1 

 ப*த% உய� வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) நல ப7��ர% ேமய பட� 1�சைடயைன 

$ேதவா.3.3591.2 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மைறேயா� இனி+ வா> 1கலி ஞானச%ப*த� 

அணி ஆ� $ேதவா.3.3591.3 

 ெச*தமி>க# ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி+ 

ெச!ப வல ெதா�ட� விைன நி3ப+ இலேவ $ேதவா.3.3591.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) பயி4 வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) 'ைட ஓ� கல� 

L�%_ெப.எ�.(L�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உைட 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 1லிேதா4 $ேதவா.3.3592.1 

 ேத� பலி ஊ� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைட ேவட% மி� ேவதிய� 

தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) பதிதா� $ேதவா.3.3592.2 



 நாடக%_ெப.(நாடக%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம(8)ைஞ 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அA ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) ைக% 

மறி!ப நல%_ெப.(நல%_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3592.3 

 ேச� மி� ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) அன% ஊ� மகி> மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

மிைட ேதU� அ+ேவ $ேதவா.3.3592.4 

 ேகா# அர2 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ந� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ.6� வனி ெகா6� இறெகா�% $ேதவா.3.3593.1 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2 த�சலமக# �ல2 ெச8சைட வர,+ இைறவ� 

ஊ� $ேதவா.3.3593.2 

 ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) அர2 ெகா?ைக இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம?ைகய�க# 

�?�ம% விைர6�% மண%_ெப.(மண%_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3593.3 

 ேத# அர2 ெத�ற4 ெத. எ?�% நிைற2 ஒ�றி வ. ேதU� அ+ேவ 

$ேதவா.3.3593.4 

 ப� தட2 ெசா4லி�_நி.எ�.(ெசா4_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) மைல வ4லி உைம 

ப?க� எைம ஆT% இைறவ� $ேதவா.3.3594.1 

 எ� தட2 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) இைற8� கழேலா� இனி+ 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.3594.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) தட2 வா� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

உ�,த_ெப.எ�.(உ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நற2 ஆ� மல� 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விைர ஆ� $ேதவா.3.3594.3 

 ெச� தட2% மாளிைக ெசறி*+_வி.எ�.(ெசறி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தி. 

ஒ�றி வள� ேதU� அ+ேவ $ேதவா.3.3594.4 

 மா� இ4 மன%_ெப.(மன%_ெப.) ேநச� தம+ ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) வள� 

�லதர� ேமைல இைமேயா◌ா $ேதவா.3.3595.1 



 ஈச� மைற ஓதி எA ஆ� மி� பா�பத� ேம2 பதிதா� $ேதவா.3.3595.2 

 வாசமல� ேகா+ �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) வாசக'% மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) "ைவ ெமாழிN% $ேதவா.3.3595.3 

 ேதச ஒலி வ <ைணெயா� கீத% அ+ வ <தி நிைற ேதU� அ+ேவ $ேதவா.3.3595.4 

 கான%_ெப.(கான%_ெப.) உ@ மா� மறிய� ஆைன உA ேபா�ைவ 

கன4_ெப.(கன4_ெப.) ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 1Aேவா� 

$ேதவா.3.3596.1 

 ஏன எயி@_ெப.(எயி@_ெப.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) வள� மா�பி� இைமேயா� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

ஊ� $ேதவா.3.3596.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அண2 �த% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) மகி> மாதவி பலா_ெப.(பலா_ெப.) நிலவி வா◌ா 

$ேதவா.3.3596.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ'+ உ�� வா8வ�� ம.# பா� வ. ேதU� அ+ேவ 

$ேதவா.3.3596.4 

 ஆறிெனா� கீ@மதி ஏ@ சைட ஏற� அைடயா� நக�க# தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

$ேதவா.3.3597.1 

 சீ@மைவ ேவ@பட ந<@ ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<ற� 

நைம ஆT% அர� ஊ� $ேதவா.3.3597.2 

 வ <@ மல� ஊ@% ம+ ஏறி வள�2 ஆய விைளகி�ற கழனி� $ேதவா.3.3597.3 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) ப� ெச?கய4 விளி!ப இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) வ. ேதU� அ+ேவ $ேதவா.3.3597.4 

 க�றி எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ�றி நிக> +�@ 1ர% 

அ�@ அவிய நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நைகெச/ 

$ேதவா.3.3598.1 



 எ� தன+ ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைல 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) தன த*ைத_ெப.(த*ைத_ெப.) அம� இ�ப நக�தா� 

$ேதவா.3.3598.2 

 '�A4_ெப.('�றி4_ெப.) மிைச 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பலவி� கனிக# 

தி�@_வி.எ�.(தி�_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) கறைவ6 �.ைளக# 

$ேதவா.3.3598.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) +ளி ஒ�ற விைளயா� வள� 

ேதU� அ+ேவ $ேதவா.3.3598.4 

 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) மலிகி�ற ெத� இல?ைக அைரய� மலி 1ய?க# 

ெநா8ய $ேதவா.3.3599.1 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) மலிகி�ற விர4_ெப.(விர4_ெப.) ஒ�றினி4 அட�,த 

பரம� தன+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3599.2 

 ேபாத% மலிகி�ற மடவா�க# நட% ஆடெலா� ெபா?�% 'ரவ% 

$ேதவா.3.3599.3 

 ேசத% மலிகி�ற கர%_ெப.(கர%_ெப.) ெவ�றி ெதாழிலாள� 1A ேதU� அ+ேவ 

$ேதவா.3.3599.4 

 வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) அ�ன 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) அ�ணெலா� ��ண% மலி 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) மல�ேம4 $ேதவா.3.3600.1 

 ந� அவD% எ� அAய வி�ணவ�க# க�ணவ� நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

ெகா# பதிதா� $ேதவா.3.3600.2 

 வ�ண வன C� இைடயி� எ� அAய அ�ன நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

இ�ெமாழியினா◌ா $ேதவா.3.3600.3 



 தி�ண வண மாளிைக ெசறி*த_ெப.எ�.(ெசA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இைச யா> ம.2 ேதU� அ+ேவ $ேதவா.3.3600.4 

 ெபா�ச% அம� பி�ைச பயி4 அ�_�7.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ3.) சமE% எ�ச% அ@ 

ேபாதிய.% ஆ% $ேதவா.3.3601.1 

 ெமா�ைச பயி4 இ�ைச க� பி�ச� மி� ந�� அரவ� ெமா�ச நக�தா� 

$ேதவா.3.3601.2 

 ைம� சி4 'கி4_ெப.('கி4_ெப.) ைவ�ச ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

$ேதவா.3.3601.3 

 +?க% மி� ெபா?� அர2 த?� சைட ந?க# இைற +�@ 

�ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3602.1 

 ெச?கய4க� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) உைம ந?ைக ஒ.ப?க�-அம� ேதU� 

அத�ேம4 $ேதவா.3.3602.2 

 ைப?கமல% அ?� அணி ெகா# தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) 1கலி ஞானச%ப*த� 

உைரெச/ $ேதவா.3.3602.3 

 ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) மலி ெச*தமி>க# ப,+% 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) வ4லவ�க# ச?ைக இலேர $ேதவா.3.3602.4 

 எ% தம+ சி*ைத பிAயாத ெப.மா� என இைற8சி இைமேயா◌ா $ேதவா.3.3603.1 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) +திெச/ய வள� �பெமா� த<ப% 

மலி வா/ைம_ெப.(வா/ைம_ெப.) அதனா4 $ேதவா.3.3603.2 

 அ*தி அம� ச*தி பல அ��சைனக# 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அம�கி�ற அழக� 

$ேதவா.3.3603.3 

 ச*த% மலி �*தள% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாதிெனா� ேம2 பதி 

ச�ைபநகேர $ேதவா.3.3603.4 



 அ?க% விA +,தி அர2 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) விர2 ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) 

அம� மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) அழக� $ேதவா.3.3604.1 

 ப?கய 'க,+_ெப.('க%_ெப.+அ,+_சாA.) அAைவேயா� பிAயா+ பயி4கி�ற 

பதிதா� $ேதவா.3.3604.2 

 ெபா?� பரைவ, திைர ெகாண�*+ பவள,திர# 

ெபாலி*த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அயேல $ேதவா.3.3604.3 

 ச?� 1A இ!பி தரள,திர# பிற?� ஒளி ெகா# ச�ைபநகேர $ேதவா.3.3604.4 

 ேபா:% மதி தா:% நதி ெபா?� அர2 த?� 1A 1�சைடயின� $ேதவா.3.3605.1 

 யா> இ�ெமாழி மாைழவிழி ஏைழ இளமாதிெனா� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பதிதா� $ேதவா.3.3605.2 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) வள� ஞாழ4_ெப.(ஞாழ4_ெப.) மகி> ம�D 1ைன 

+�D ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) மா� மட4_ெப.(மட4_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3605.3 

 தாைழ 'கி> ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) மி� த*த%_ெப.(த*த%_ெப.) என உ*+ 

த� ச�ைபநகேர $ேதவா.3.3605.4 

 ெகா7ட 'ழ2 இ7ட அ� வ7டைணக# க7ட நட% ஆ� �ல2% $ேதவா.3.3606.1 

 ப7ட% Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) க7� மல� ம7� மலி பாைவெயா� ேம2 பதிதா� 

$ேதவா.3.3606.2 

 வ7டமதி த7� ெபாழிG# தம+ வா/ைம_ெப.(வா/ைம_ெப.) வ:வாத 

ெமாழியா◌ா $ேதவா.3.3606.3 

 ச7ட கைல எ7� ம.2 எ7�% வள� த,ைத பயி4 ச�ைபநகேர $ேதவா.3.3606.4 

 ப� அ?� எ:2 பாடலிெனா� ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) 

பிAயாத பரேம7� பகவ� $ேதவா.3.3607.1 



 அண?� எ:2 பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) உைட 

ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) உைட அ�ப� ெப.மான+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.3607.2 

 இண?� எ:வி ஆ� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) ந<� விைர ஆ� 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) எலா% $ேதவா.3.3607.3 

 தண% ெக:வி ஏ� அல� ெகா# தாமைரயி4 அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) வள� 

ச�ைபநகேர $ேதவா.3.3607.4 

 பால� உயி�ேம4 அண2 கால� உயி� பாற உைதெச/த பரம� $ேதவா.3.3608.1 

 ஆG% மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ேபா4 இயலி ஆயிைழதேனா�% அம�2 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ% $ேதவா.3.3608.2 

 ஏல% மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இனவ�� மல� ெக�� நற2 உ�� 

இைசெசய $ேதவா.3.3608.3 

 சாலி வய4_ெப.(வய4_ெப.) ேகால% மலி ேச4 

உகள_�ைற.எ�.(உகT_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) வள� 

ச�ைபநகேர $ேதவா.3.3608.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெபா/ அதனா4 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விழாெதாழியிD% 

விைள2தா� மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைட $ேதவா.3.3609.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெபா/ அதனா4 வள%_ெப.(வள%_ெப.) இலாெதாழியிD% 

தம+ வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) வ:வா� $ேதவா.3.3609.2 

 உ�ப கரவா� உலகி� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பலேதா@% நிைல ஆன பதிதா� 

$ேதவா.3.3609.3 

 ச�ைபநக� ஈச� அ� தா:% அ�யா� தம+ த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ+ேவ 

$ேதவா.3.3609.4 



 வைர6�ல மக7� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ம@6க% வ.வி,த மதி இ4 வலி 

உைட $ேதவா.3.3610.1 

 அர6கன+ உர6 கரசிர,+ உற அட�,+ அ.#1A*த அழக� $ேதவா.3.3610.2 

 இ.6ைக அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அ.6க� 'தலான இைமேயா� 

�:மி ஏ> விழவினி4 $ேதவா.3.3610.3 

 த.6�ல% ெந.6�% மலி த�ெபாழி4க# ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) 

அன ச�ைபநகேர $ேதவா.3.3610.4 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) வைர ேபால நிக> ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) உ. ந<# 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேந� உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3611.1 

 மாG% மலராD% அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

வள� த< உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) ஆன வரத� $ேதவா.3.3611.2 

 ேசG% இன ேவG% அன க�ணிெயா� ந�E பதி �> 1ற2_ெப.(1ற2_ெப.) 

எலா% $ேதவா.3.3611.3 

 சாலி மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �யி4_ெப.(�யி4_ெப.) 1#ளிெனா� 

கி#ைள_ெப.(கி#ைள_ெப.) பயி4 ச�ைபநகேர $ேதவா.3.3611.4 

 ேபாதிய�க# பி��ய�க# ேபா+ வ:வாத வைக உ�� பலெபா/ 

$ேதவா.3.3612.1 

 ஓதி அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச/வ+ ஒ�@% இைல 

ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உண�வ <� உைரமிேனா 

$ேதவா.3.3612.2 

 ஆதி எைம ஆ# உைடய அAைவெயா� பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) இலி 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பதிதா� $ேதவா.3.3612.3 

 சாதிமணி ெத�திைர ெகாண�*+ வய4_ெப.(வய4_ெப.) 1க எறிெகா# 

ச�ைபநகேர $ேதவா.3.3612.4 



 வாA� மலி ெகா?ைக உைம ந?ைகெயா� ச?கர� 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அம.% ஊ� $ேதவா.3.3613.1 

 சாA� 'ர4 ெத�கட4 வி�%1 உற 'ழ?�_ஏவ.('ழ?�_வி.) ஒலி ெகா# 

ச�ைபநக�ேம4 $ேதவா.3.3613.2 

 பாA� மலிகி�ற 1க> நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி> 

ஞானச%ப*த� உைரெச/ $ேதவா.3.3613.3 

 சீA� மலி ெச*தமி>க# ெச!1மவ� ேச�வ� சிவேலாக ெநறிேய. $ேதவா.3.3613.4 

 க4 ெபாலி �ர,தி� எA கானி� இைட மாநட% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� மடவா◌ா $ேதவா.3.3614.1 

 இ4 பலி ெகாள! 1�+% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப.மான+ 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� 1விேம4 $ேதவா.3.3614.2 

 ம4 ெபாலி கலி6 கட4_ெப.(கட4_ெப.) மைல6�வ� என, திைர ெகாழி,த 

மணிைய $ேதவா.3.3614.3 

 வி4 ெபாலி Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) இைட கனிைகமா� 

கவ.%_ெப.எ�.(கவ._வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேவதவனேம 

$ேதவா.3.3614.4 

 ப�� இைர பய!1ணா8யி4 கனகமா4 வைரைய ந7� அரவிைன6 

$ேதவா.3.3615.1 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கயிறி� கைடய 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட 

�ழக� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3615.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைர நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) ெபாழிலி� மாதவியி� மீ+ 

அண2 ெத�ற4 ெவறி ஆ� $ேதவா.3.3615.3 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைரக# ெச%பவள% உ*+ கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெமாழி ேவதவனேம 

$ேதவா.3.3615.4 

 கா� இய4 ெம4_ெப.அ.(ெம4_ெப.அ.) ஓதி நதிமாைத '� வா� சைடயி4 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைலயா◌ா $ேதவா.3.3616.1 

 நாA ஒ.பா4 மகி:% ந%ப� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

எ�ப� ெந�மாட% ம@கி4 $ேதவா.3.3616.2 

 ேத� இய4 விழாவி� ஒலி தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) பணில% 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) படக% நாT% இைசயா4 $ேதவா.3.3616.3 

 ேவா8 மலி வா��ழ4 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) இைச 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ஒலி ேவதவனேம $ேதவா.3.3616.4 

 ந<@ தி.ேமனியி� மிைச,+ ஒளி ெபற, தடவி 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இடபேம $ேதவா.3.3617.1 

 ஏறி உலக?க# ெதா@% பி�ைச Cக� இ�ைசய� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பதி ஆ% $ேதவா.3.3617.2 

 ஊ@ ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) இ�தமி> இய4 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேத.% 

மடமாத� உட� ஆ� $ேதவா.3.3617.3 

 ேவ@ திைச ஆடவ�க# Fற இைச ேத.% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ேவதவனேம 

$ேதவா.3.3617.4 

 க,திAைக +,திA கற?� +� த6ைகெயா� இட6ைக படக% $ேதவா.3.3618.1 

 எ,தைன உல!1 இ4 க.வி,திர# அல%ப இைமேயா�க# பரச $ேதவா.3.3618.2 

 ஒ,+ அற மிதி,+ நட% இ7ட ஒ.வ�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ப� உலகி4 $ேதவா.3.3618.3 



 ெம/, தைகய_�ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ப,தெரா� சி,த�க# 

மிைட*+ உகT%_ெப.எ�.(உகT_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவதவனேம $ேதவா.3.3618.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதி வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மல� +�@ சைட 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�ழல_�ைற.எ�.(�ழ4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3619.1 

 காைலயி4_ெப.(காைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கதி� தாரைக மட?க அன4 

ஆ�% அர� ஊ� $ேதவா.3.3619.2 

 ேசாைலயி� மர?க#ெதா@% மி�� இனவ�� ம+ உ�� இைசெசய 

$ேதவா.3.3619.3 

 ேவைல ஒலிச?� திைர வ?க �றவ% ெகாண.% ேவதவனேம $ேதவா.3.3619.4 

 வ8சக மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) வ4 

அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) அ�@ அவிய வா� சிைல 

வைள,+_வி.எ�.(வைள_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3620.1 

 அ8� அக%_ெப.(அக%_ெப.) அவி,த அமர�6� அமர� ஆதி ெப.மான+ 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3620.2 

 கி8�க இத>6கனிக# ஊறிய ெசIவாயவ�க# பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயில 

$ேதவா.3.3620.3 

 வி8� அக இய6க� 'னிவ6கண% 

நிைற*+_வி.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மிைட ேவதவனேம 

$ேதவா.3.3620.4 

 '�, தைலக# ப,+ உைட '.7� உ. அர6கைன ெந.6கி விரலா4 

$ேதவா.3.3621.1 



 அ�,தல% '� ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அலமர 

க.ைண ைவ,தவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) பல+ய� $ேதவா.3.3621.2 

 ெக�,தைல நிைன,+_வி.எ�.(நிைன_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அற%_ெப.(அற%_ெப.) இய3@த4 

கிள�*+_வி.எ�.(கிள�_ெப.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 1லவாண� 

வ@ைம_ெப.(வ@ைம_ெப.) $ேதவா.3.3621.3 

 வி�,தைல மதி,+ நிதி ந4�மவ� ம4� பதிேவதவனேம $ேதவா.3.3621.4 

 வாசமல� ேமவி உைறவாD% ெந�மாG% அறியாத ெநறிைய6 $ேதவா.3.3622.1 

 F�த4 ெசயாத அம� ஆதெரா� ேதர� �@காத அர� ஊ� $ேதவா.3.3622.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா� கனக% ந<� கட4_ெப.(கட4_ெப.) 

ஓ� திைர வா� +வைல_ெப.(+வைல_ெப.) ேம4 $ேதவா.3.3622.3 

 வ <� வைலவாண� அைவ வாA விைல_ெப.(விைல_ெப.) 

ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

ேவதவனேம $ேதவா.3.3622.4 

 ம*த 'ரவ% கட4_ெப.(கட4_ெப.) வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெக:2 காழிபதி 

ம�D க2ணி $ேதவா.3.3623.1 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா� ந<@ அணிN% 

ேவதவன% ேம2 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இ� அ.ளினா4 $ேதவா.3.3623.2 

 ச*த% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமிழி� இ� 

இைச என! பர2 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உலகி4 $ேதவா.3.3623.3 

 ப*த� உைர ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெமாழிவா�க# பயி4வா�க# உய� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலகேம $ேதவா.3.3623.4 

 ெபா� இய4 ெபா.!1 அைரய� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ப?க� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) த?� சைடேம4 

$ேதவா.3.3624.1 



 வ�னிெயா� ம,தமல� ைவ,த விற4_ெப.(விற4_ெப.) வி,தக� 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3624.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) இளவாைள �திெகா#ள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வ#ைள 

பட� அ#ள4_ெப.(அ#ள4_ெப.) வய4வா/ $ேதவா.3.3624.3 

 ம�னி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேமதிக# 

ப�*+_வி.எ�.(ப�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைன ேச� உதவி மாணி�ழிேய 

$ேதவா.3.3624.4 

 ேசாதி மி� ந<@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெம/ "சி 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ேதா4 உைட 

1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ெத.ேவ $ேதவா.3.3625.1 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) மைனேதா@% இைச பா� வசி 

ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அரனா� மகி>2 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3625.2 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) மலி தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

கமழ_�ைற.எ�.(கம>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 'ர4 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பழன%_ெப.(பழன%_ெப.) மி6� $ேதவா.3.3625.3 

 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) மலி ேவைல 1ைட �> உலகி4 ந<� உதவி மாணி�ழிேய 

$ேதவா.3.3625.4 

 அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க� உைம 

மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) அவ#_பதி.ெப.(அ_�7.+அ#_பட�.ெப�.ஒ..) அ8சி 

ெவ.வ சின%_ெப.(சின%_ெப.) உைட6 $ேதவா.3.3626.1 

 க%ப மதயாைன உAெச/த அரனா� 

க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேமய இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ% $ேதவா.3.3626.2 



 வ%1 மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 1ைட 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ந<�_வி.எ�.(ந<�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.3.3626.3 

 உ%பரவ�ேகா� நகர% எ�ன மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம� 

உதவி மாணி�ழிேய $ேதவா.3.3626.4 

 நி,த%_ெப.(நி,த%_ெப.) நியம, ெதாழில� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெந�மா4 �றள� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மிக2% $ேதவா.3.3627.1 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஒ.6கி வழிபா� 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவேலாக� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3627.2 

 ெகா,+ அல� மல�!ெபாழிலி4 ந<� �லம8ைஞ நட% 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

க�� $ேதவா.3.3627.3 

 ஒ,த_�ைற.எ�.(ஒ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா8வ��க# உலாவி இைச 

பா� உதவி மாணி�ழிேய $ேதவா.3.3627.4 

 மா� இ4 மதி �� சைட மா '�ய� வ4 அ�ர�_ெப.(அ�ர�_ெப.) ெதா4-நகர% 

'� $ேதவா.3.3628.1 

 நாச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நல வானவ�கT6� 

அ.#ெச/ ந%ப� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3628.2 

 வாச% மலி ெம��ழ4 மட*ைதய�க# மாளிைகயி4 ம�னி 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3628.3 



 ஊச4_ெப.(ஊச4_ெப.) மிைச ஏறி இனி+ ஆக இைச பா� உதவி மாணி�ழிேய 

$ேதவா.3.3628.4 

 ம*த மல� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வழிபா� 

ெசN% மாணி உயி� வIவ மன%_ெப.(மன%_ெப.) ஆ/ $ேதவா.3.3629.1 

 வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கால� 

உயி� மாள உைத ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மணிக�ட� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3629.2 

 ச*திெனா� கா� அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) �ம*+ தட மா 

மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெக�ல% $ேதவா.3.3629.3 

 உ*+ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மண%_ெப.(மண%_ெப.) ஆ� உதவி மாணி�ழிேய $ேதவா.3.3629.4 

 எ� ெபா8ய வானவ�க# நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

+திெச/ய இைறேய க.ைண ஆ/ $ேதவா.3.3630.1 

 உ�1 அAய ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அதைன உ�� உலக%_ெப.(உலக%_ெப.) 

உ/ய_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# உ,தம� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3630.2 

 ப� பயிG% வ��பல ெக�� ம+ உ�� நிைற ைப%ெபாழிலி� வா/ 

$ேதவா.3.3630.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) பலவி� இ�கனி 

ெசாA*+_வி.எ�.(ெசாA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

நா@ உதவி மாணி�ழிேய $ேதவா.3.3630.4 

 எ�ண% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இ�றி எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 

ைகைல மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) 



எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திற4_ெப.(திற4_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.3.3631.1 

 தி�ணிய_ெப.அ.(தி�ணிய_ெப.அ.) அர6கைன ெநா8,+ அ.#1A*த 

சிவேலாக� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3631.2 

 ப� அம.% ெம�ெமாழியினா� பைண'ைல! பவளவா/ 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� $ேதவா.3.3631.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) மட*ைதய� �ைட*+ 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஆ� உதவி மாணி�ழிேய $ேதவா.3.3631.4 

 ேந�% அயேனா� தி.மாG% உணரா வைக 

நிமி�*+_வி.எ�.(நிமி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) '�ேம4 $ேதவா.3.3632.1 

 ஏ� உல2 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) மதம,த% இதழி� சைட எ% ஈச� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3632.2 

 மா� உல2 ம4லிைக_ெப.(ம4லிைக_ெப.) �.*+_ெப.(�.*+_ெப.) 

ெகா�மாதவி ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) �ரவி� $ேதவா.3.3632.3 

 ஊ� உல2 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) விA தா+_ெப.(தா+_ெப.) மலி ேச� உதவி 

மாணி�ழிேய $ேதவா.3.3632.4 

 ெமா7ைட அம� ஆத� '+ ேதர� மதி இ(4)லிக# 'ய�றன ப�% 

$ேதவா.3.3633.1 

 '7ைடக# ெமாழி*த ெமாழி 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/யாத_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச/_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

'த4வ�_ெப.('த4வ�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.3633.2 

 ம7ைட மலி தாைழ இளந<� 'திய_ெப.அ.('+_ெப.) வாைழயி4 

வி:*த_ெப.எ�.(வி:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அதா84 $ேதவா.3.3633.3 



 ஒ7ட மலி "க% நிைர தா@ உதிர ஏ@ உதவி மாணி�ழிேய. $ேதவா.3.3633.4 

 உ*தி வ. த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெக�ல% ஓ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> 

உதவி மாணி�ழிேம4 $ேதவா.3.3634.1 

 அ*தி மதி ��ய_ெப.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ%மாைன அ� 

ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அணி காழி நகரா� 

$ேதவா.3.3634.2 

 ச*த% நிைற த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமி> ெதா8*+ உண.% 

ஞானச%ப*தன+ ெசா4 $ேதவா.3.3634.3 

 '*தி இைச ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெமாழிவா�க# 

உைடயா�க# ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வான நிலேன $ேதவா.3.3634.4 

 ந<@ வா8 ஆ� அரெவா� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) மன2 எ�1 நிைர "�ப� 

இடப% $ேதவா.3.3635.1 

 ஏ@வ� யாவ.% இைற8� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஆதிய� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.3635.2 

 தா@ விA "க% மலி வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) விைர நாற இைணவாைள 

ம�வி4 $ேதவா.3.3635.3 

 ேவ@ பிAயா+ விைளயாட_�ைற.எ�.(விைளயா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வள%_ெப.(வள%_ெப.) ஆ.% வய4_ெப.(வய4_ெப.) ேவதி��ேய $ேதவா.3.3635.4 

 ெசா4 பிA2_ெப.(பிA2_ெப.) இலாத மைற பா� நட% ஆ�வ� 

ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ஆைன உAைவ $ேதவா.3.3636.1 

 ம4 1A 1ய,+ இனி+ ேம2வ� எ*நாT% வள� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ெதாழ, $ேதவா.3.3636.2 

 +/!1 அAய ந8ச% அ'+ ஆக '� அயி�றவ� இய�ற ெதா� சீா 

$ேதவா.3.3636.3 



 ெவ31 அைரய� ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ப?க� நக� 

எ�ப� தி. ேவதி��ேய $ேதவா.3.3636.4 

 ேபா:% மதி "� அர2 ெகா�ைறமல� +�@ சைட ெவ�றி 1க ேம4 

$ேதவா.3.3637.1 

 வா:% நதி தா:% அ.ளாள� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஆ� மிடற� 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) இைமேயா� $ேதவா.3.3637.2 

 �:% இரவாள� தி.மா�பி4 விA Qல� வா8ேதால� உைடேம4 

$ேதவா.3.3637.3 

 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ%_ெப.) உA ேபா�ைவயின� ேம2 பதி எ�ப� தி. ேவதி��ேய 

$ேதவா.3.3637.4 

 காட� கா8 கால� கன4_ெப.(கன4_ெப.) ைகய� அன4 ெம/ய� 

உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெச/ய� ெசவியி4 $ேதவா.3.3638.1 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உைடயா�க# அ�யா�க# மலேரா� 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பணிவா◌ா $ேதவா.3.3638.3 

 ேவட% ஒளி ஆன ெபா� "சி இைச ேம2 தி. ேவதி��ேய $ேதவா.3.3638.4 

 ெசா6க� +ைண மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) எயி4 உ6� அற 'னி*+ ெதா:% 

Lவ� மகிழ, $ேதவா.3.3639.1 

 த6க அ.# ப6க%_ெப.(ப6க%_ெப.) உற ைவ,த அரனா� இனி+ 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நக�தா� 

$ேதவா.3.3639.2 

 ெகா6� அரவ% உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ெவ3றி_ெப.(ெவ3றி_ெப.) நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) ப3றி 

வா8வ�� இைச �லா $ேதவா.3.3639.3 



 மி6� அமர� ெம�சி இனி+ அ�ச%_ெப.(அ�ச%_ெப.) இட� 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4�_ஏவ.(ந4�_வி.) 

ேவதி��ேய $ேதவா.3.3639.4 

 ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தி. ேமனிமிைச ெவ�ெபா� 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க.மா� உAைவ ேபா�,+ 

$ேதவா.3.3640.1 

 :ஐய% இ�% : எ�@ மடம?ைகெயா� அக%_ெப.(அக%_ெப.) திAN% 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3640.2 

 ைவய% விைல_ெப.(விைல_ெப.) மாறி�D% ஏ@ 1க> மி6� இழி2 இலாத 

வைகயா◌ா $ேதவா.3.3640.3 

 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) ெமாழி த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

1லவ.6� உைர ெசயாத அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேவதி��ேய 

$ேதவா.3.3640.4 

 உ�னி இ.ேபா+% அ� 

ேபE%_ெப.எ�.(ேபE_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�யா� த% இட� 

ஒ4க அ.ள $ேதவா.3.3641.1 

 +�னி_வி.எ�.(+�D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

நா4வ.ட� ஆ4நிழ4 இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

+ைணவ� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3641.2 

 க�னியெரா� ஆடவ�க# மா மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ. ம?கல% 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3641.3 

 மி� இயG% C� இைட ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ம?ைகய�_ெப.(ம?ைகய�_ெப.) இய3@ பதி ேவதி��ேய $ேதவா.3.3641.4 



 உர6 கர%_ெப.(கர%_ெப.) ெந.!1_ெப.(ெந.!1_ெப.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெந.6கி வைர ப3றிய ஒ.,த� 

'�ேதாள $ேதவா.3.3642.1 

 அர6கைன அட�,தவ� இைச6� இனி+ 

ந4கி_வி.எ�.(ந4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ.# அ?கண� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3642.2 

 '.6� இத>_ெப.(இத>_ெப.) மட6ெகா� மட*ைதய.% ஆடவ.% ெமா/,த 

கலைவ $ேதவா.3.3642.3 

 விைர6 �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) மிக6 கம> வி�_ெப.(வி�_ெப.) இைச உலா2 

தி. ேவதி��ேய $ேதவா.3.3642.4 

 "வி� மிைச அ*தணெனா� ஆழி ெபாலி அ?ைகயD% ேநட எA ஆ/ 

$ேதவா.3.3643.1 

 :ேத2% இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அ4ல� இனி யாவ� : என 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திக>கி�றவ� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3643.2 

 பாவல�க# ஓைச இய4 ேக#வி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அறாத 

ெகாைடயாள� பயி42 ஆ% $ேதவா.3.3643.3 

 ேம2 அAய ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) ெந�மாட% வள� வ <தி நிக> 

ேவதி��ேய $ேதவா.3.3643.4 

 வ8ச(அ)மண� ேதர� மதிேகட� த% மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) 

அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இலாதவ� ெமாழி $ேதவா.3.3644.1 

 த8ச% என எ�@% உணராத அ�யா� க.+ ைசவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.3644.2 

 அ8�1ல� ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) அ@வைக! 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ெதா8*+ எ: இைச6 கிளவியா4 $ேதவா.3.3644.3 



 ெவ8சின% ஒழி,தவ�க# ேமவி நிக>கி�ற தி. ேவதி��ேய. $ேதவா.3.3644.4 

 க*த% மலி த�ெபாழி4 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) மிைட 

காழி வள� ஞான% உண� ச% $ேதவா.3.3645.1 

 ப*த� மலி ெச*தமிழி� மாைலெகா� ேவதி�� ஆதி கழேல $ேதவா.3.3645.2 

 சி*ைத ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ�க# ந4லவ�க# 

எ�ன நிக>2 எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைமேயா◌ா 

$ேதவா.3.3645.3 

 அ*த உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆTம+ேவ சரத% ஆைண நமேத $ேதவா.3.3645.4 

 எ�@% அAயா� அயலவ�6� இய4 இைச!ெபா.#க# 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) என+ உ# $ேதவா.3.3646.1 

 ந�@% ஒளியா� ஒளி சிற*த_ெப.எ�.(சிற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா� 

'�6 கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) ந�E% இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.3646.2 

 ஒ�றிய மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) அ�ய� 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைமேயா� 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந<� அரவ% ஆ� 

$ேதவா.3.3646.3 

 ��@க# ெந.?கி_வி.எ�.(ெந.?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விA 

த�டைல மிைட*+ வள� ேகாகரணேம $ேதவா.3.3646.4 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மட ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ப?� இட%_ெப.(இட%_ெப.) மி�,+ இடப% ஏறி அமர� $ேதவா.3.3647.1 

 வாைதபட வ�கட4 எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�ட சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) வா:% 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3647.2 



 மாதெரா�% ஆடவ�க# வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

இைற8சி நிைற மா மல�க#_ெப.(மல�க#_ெப.) �/ $ேதவா.3.3647.3 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வா8வ�� இைச ெகா# கீத% 'ர4கி�ற வள� 

ேகாகரணேம $ேதவா.3.3647.4 

 'ைற, திற%_ெப.(திற%_ெப.) உற! ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ெதா8*+ 

'னிவ�6� அ.ளி ஆல நிழ4வா/ $ேதவா.3.3648.1 

 மைற, திற%_ெப.(திற%_ெப.) அற,ெதா�தி க�� சமய?கைள வ�,தவ� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3648.2 

 +ைற,+ைற மி�,+ அ.வி � மல� �ம*+ வைர உ*தி மதைக6 

$ேதவா.3.3648.3 

 �ைற,+ அைறயிட6 கா8 1A*+ இட@ சார4_ெப.(சார4_ெப.) மலி 

ேகாகரணேம $ேதவா.3.3648.4 

 இைல, தைல_ெப.(தைல_ெப.) மி�,த பைட எ�கர% 

விள?க_�ைற.எ�.(விள?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எA வ <சி '�ேம4 

$ேதவா.3.3649.1 

 அைல, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெதா�,த 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெச8சைடயி4 

ைவ,த அழக� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3649.2 

 மைல,தைல வ�,த 'ைழேதா@% உைழ வா#_ெப.(வா#_ெப.) அAக# 

ேகழ4_ெப.(ேகழ4_ெப.) களி@_ெப.(களி@_ெப.) $ேதவா.3.3649.3 

 ெகாைல,தைல மட!பி�க# F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

விைளயா� நிக> ேகாகரணேம $ேதவா.3.3649.4 

 ெதாைட,தைல மைல,+ இதழி +�னிய எ.6� அலா8 வ�னி '�யி� 

$ேதவா.3.3650.1 

 சைட,தைல மிைல�சிய தேபாதன� எ% ஆதி பயி4கி�ற பதி ஆ% 

$ேதவா.3.3650.2 



 பைட, தைல_ெப.(தைல_ெப.) பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மறவாளெரா� ேவட�க# பயி�@ �:மி $ேதவா.3.3650.3 

 �ைட,+ அைல நதி! ப�ய நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பழி த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந4�_ஏவ.(ந4�_வி.) ேகாகரணேம 

$ேதவா.3.3650.4 

 ந<@ தி. ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மிைச ஆ� நிைற வா� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஒலிெசய $ேதவா.3.3651.1 

 ஏ@ விைளயாட_�ைற.எ�.(விைளயா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைசெகா�� 

இ� பலி6� வ.% ஈச� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3651.2 

 ஆ@ சமய?கT% வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ� 

ேபணி அர� ஆகம% மிக6 $ேதவா.3.3651.3 

 F@ வன%_ெப.(வந%_ெப.) ஏ@ இரதி 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ய� க%ப% வ. ேகாகரணேம 

$ேதவா.3.3651.4 

 க4லவட% ெமா*ைத �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) தாள% மலி ெகா6கைரய� அ6� 

அைரமிைச $ேதவா.3.3652.1 

 ப4ல பட நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) விA ேகாவணவ� ஆT% நக� எ�ப� அயேல 

$ேதவா.3.3652.2 

 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மட மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) அர� நாம'% நவி3றிய 

தி.,த% ':க $ேதவா.3.3652.3 

 ெகா4ல விட ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) அக4தர 1க4_ெப.(1க4_ெப.) ெகா�,+ 

அ.T ேகாகரணேம $ேதவா.3.3652.4 

 வைர,தல% ெந.6கிய '.7� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) நிற,தவன வா/க# 

அலற $ேதவா.3.3653.1 



 விர4-தைல உகி�� சிறி+ ைவ,த ெப.மா� இனி+ ேம2% 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3653.2 

 1ைர, தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெக�,த_ெப.எ�.(ெக�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 'னிவாண� ெபாலி2 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விைன 

த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அத�ேம4 $ேதவா.3.3653.3 

 �ைர,+ அைல கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) பணிய ஓம% வில�% 1ைக ெச/ 

ேகாகரணேம $ேதவா.3.3653.4 

 வி4லிைமயினா4 விற4_ெப.(விற4_ெப.) அர6க� உயி� ெச3றவD% 

ேவத'தேலா� $ேதவா.3.3654.1 

 இ4ைல உள+ எ�@ இகலி ேநட எA 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உய�கி�ற பர� ஊ� 

$ேதவா.3.3654.2 

 எ4ைல_ெப.(எ4ைல_ெப.) இ4 வைர,த கட4வ7ட'% இைற8சி நிைற வாச% 

உ.வ6 $ேதவா.3.3654.3 

 ெகா4ைலயி4 இ.?_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) �றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) த% 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 1ல�,தி வள� ேகாகரணேம $ேதவா.3.3654.4 

 ேநச% இ4 மன� சமண� ேதர�க# நிர*த ெமாழி ெபா/க# அக4வி,+ 

$ேதவா.3.3655.1 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ெகா# மன,ைத_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) 

அ�யா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) தம6� அ.T% அ?கண� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) $ேதவா.3.3655.2 

 பாச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவனியி4 ெபய�க# ப,+ 

உைடய ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) அவைன $ேதவா.3.3655.3 

 Fச வைக க�� பி� அவ3� அ.#க# ந4க வல ேகாகரணேம $ேதவா.3.3655.4 



 ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) அர2 

ஈD%_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விA 

சார4_ெப.(சார4_ெப.) '� 

ெந.?கி_வி.எ�.(ெந.?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வள� ேகாகரணேம 

$ேதவா.3.3656.1 

 ஈட% இனி+ ஆக உைறவா� அ�க# ேபணி அணி காழி நகரா� $ேதவா.3.3656.2 

 நா�ய தமி>6கிளவி இ� இைச ெச/ ஞானச%ப*த�-ெமாழிக# $ேதவா.3.3656.3 

 பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வல ப,த� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) எ,திைசN% ஆ#வ� பரேலாக% எளிேத 

$ேதவா.3.3656.4 

 சீ� ம.2 ேதசிெனா� ேதச% மலி ெச4வ மைறேயா�க# பணிய $ேதவா.3.3657.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ம.2 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அணி 

தா>சைடயினா� அம� சய% ெகா# பதிதா� $ேதவா.3.3657.2 

 பா� ம.2 ப?கய% உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) �> பழன%_ெப.(பழன%_ெப.) 

ந<ட_�ைற.எ�.(ந<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.ேக $ேதவா.3.3657.3 

 கா� ம.2 ெவ�களப மாளிைக கவி� ெப.� வ <ழிநகேர $ேதவா.3.3657.4 

 ப7ட 'ழ2 இ7ட பணில,திெனா� ப4மைறக# ஓ+ பணி 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.3658.1 

 சி7ட�க# சய,+திக# ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/ தழ4 ெகா# ேமனியவ� ஊ� $ேதவா.3.3658.2 

 ம7� உல2 ெச?கமல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) ெச*ெந4 

வள� ம�D ெபாழி4வா/ $ேதவா.3.3658.3 

 வி7� உல2 ெத�ற4 விைர நா@ பதி ேவதிய�க# வ <ழிநகேர $ேதவா.3.3658.4 



 ம�_ெப.(ம�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) �ர�6� வள%_ெப.(வள%_ெப.) 

மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) பதி ம3@% உள ம� உயி�கT6� $ேதவா.3.3659.1 

 எ� இழி2 இ4 இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) நிக>2 

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இல?� அ@பத% $ேதவா.3.3659.2 

 ப� இழி2 இலாத வைக பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மடம8ைஞ நட% ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� $ேதவா.3.3659.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமான% உைட 

வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) பிரா� ம.2 வ <ழிநகேர $ேதவா.3.3659.4 

 ெச*தமிழ� ெத/வமைற நாவ� ெச: ந�கைல ெதா8*த அவேரா� 

$ேதவா.3.3660.1 

 அ*த% இ4 �ண,தவ�க# அ��சைனக# 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அம�கி�ற அர� ஊ� 

$ேதவா.3.3660.2 

 ெகா*+ அல� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) பழன ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) �ளி�-

த�1ன4 வள%_ெப.(வள%_ெப.) ெப.கேவ $ேதவா.3.3660.3 

 ெவ* திற4_ெப.(திற4_ெப.) 

விள?கி_வி.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வள� ேவதிய� வி.%1 

பதி வ <ழிநகேர $ேதவா.3.3660.4 

 "தபதி ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1ராண'னி 

1�ணிய ந4மாைத ம.வி $ேதவா.3.3661.1 

 ேபத% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இலாத வைக 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ,த ெப.மான+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3661.2 



 மாதவ�க# அ�ன மைறயாள�க# வள�,த மலி ேவ#வி அதனா4 

$ேதவா.3.3661.3 

 ஏத% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இலாத வைக இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) 

அம�கி�ற எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வ <ழிநகேர $ேதவா.3.3661.4 

 ம�ணி4_ெப.(ம�_ெப.+இ4_இட.ேவ.) மைறேயா� ம.2 ைவதிக'% மா 

தவ'% ம3@% உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) $ேதவா.3.3662.1 

 எ� இ4 ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆயைவ பைட,த இைமேயா�க# 

ெப.மான+ இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3662.2 

 ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ. நாவல�க# 

நா#ெதா@% வள�6க நிக>கி�ற 1க> ேச� $ேதவா.3.3662.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உல2 மாளிைக 

ெந.?கி_வி.எ�.(ெந.?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வள� ந<# 1Aைச 

வ <ழிநகேர $ேதவா.3.3662.4 

 ம*திர ந4மாமைறயிேனா� வள� ேவ#விமிைச மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) 

1ைக ேபா/ $ேதவா.3.3663.1 

 அ*தர-வி�%1 அணவி அ31த% என! 

பட.%_ெப.எ�.(பட�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆழி இ.#வா/ 

$ேதவா.3.3663.2 

 ம*தர ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாளிைக நிலா2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<� 

கதி�வி7ட ஒளி ேபா/ $ேதவா.3.3663.3 

 ெவ*தழ4 விள6� என வி.%பின� தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) பதி வ <ழிநகேர 

$ேதவா.3.3663.4 

 ஆன வலியி� தச'க� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அர?க அணி ஆழிவிரலா4 

$ேதவா.3.3664.1 



 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அம� உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�.தி!1னலி4 வ <>தர உண�*த_ெப.எ�.(உண�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பர� ஊ� $ேதவா.3.3664.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

ெச?கனக மாளிைக திக>*த மதிேலா� $ேதவா.3.3664.3 

 ஆன தி. உ3@ வள� அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) 

நிைற*த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அணி வ <ழிநகேர 

$ேதவா.3.3664.4 

 ஏன உ. ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

இட*த இைமேயாD% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) அ�ன உ.வ%_ெப.(உ.வ%_ெப.) 

$ேதவா.3.3665.1 

 ஆனவD% ஆதியிெனா� அ*த% அறியாத அழ4ேமனியவ� ஊ� 

$ேதவா.3.3665.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அண2% மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

ம.?�_ெப.(ம.?�_ெப.) அல� 

ெந.?கிய_ெப.எ�.(ெந.?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வள%_ெப.(வள%_ெப.) 

ெகா# ெபாழி4வா/ $ேதவா.3.3665.3 

 ேவன4 அம�2 எ/திட விள?� ஒளியி� மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) 1க> 

வ <ழிநகேர $ேதவா.3.3665.4 

 ��� அமண� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ேகால% மி� பலீிெயா� ���ைக 

பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3666.1 

 எ� திைசN% இ4ல+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெத/வ%_ெப.(ெத/வ%_ெப.) 

உள+ எ�ப� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ன 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3666.2 



 ப�ைட_ெப.அ.(ப��_ெப.) அய� அ�னவ�க# பாவைன வி.%1 பர� ேம2 

பதி சீா $ேதவா.3.3666.3 

 ெவ�தரள வா#_ெப.(வா#_ெப.) நைக ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மாத�க# 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வ <ழிநகேர $ேதவா.3.3666.4 

 ம,த% மலி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வள� வா�சைடயி4 ைவ,த பர� 

வ <ழிநக� ேச� $ேதவா.3.3667.1 

 வி,தகைன ெவ?�.வி4 ேவதிய� வி.%1 தமி> மாைலக# வலா� 

$ேதவா.3.3667.2 

 சி,திர விமான% அம� ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) மலிகி�ற சிவேலாக% 

ம.வி $ேதவா.3.3667.3 

 அ,த� �ண,தவ�க# ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அDேபாகெமா� ேயா� அவரேத $ேதவா.3.3667.4 

 ச?� அம.% '�ைக மட மாைத ஒ.பா4 உட� 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3668.1 

 அ?க% உட4ேம4 உற அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பிணி த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3668.2 

 எ?க# ெப.மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) என, த�% 'ைன6 கடலி� 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) $ேதவா.3.3668.3 

 +?க மணி_ெப.(மணி_ெப.) இ!பிக# கைர6� வ. ேதாணி1ர% ஆேம 

$ேதவா.3.3668.4 

 ச4லா8(யி) யா> 'ழவ% ெமா*ைத �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) தாள% அ+ 

இய%ப_�ைற.எ�.(இய%1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3669.1 



 க4 அAய மாமைலய� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஒ.பாக% நிைலெச/+ 

$ேதவா.3.3669.2 

 அ4 எA ைக ஏ*தி நட% ஆ� சைட அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.3.3669.3 

 ெசா4ல(அ)Aய ெதா�ட� +திெச/ய வள� ேதாணி1ர% ஆேம $ேதவா.3.3669.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அர2 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வள� 

1�சைடயி� ேம4 மதிய% ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3670.1 

 ப�� அர2 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அைரயி4 ஆ�,த பரேம7� பழி த<ர6 

$ேதவா.3.3670.2 

 க�� அரவ ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) கடலி� ந8ச% அ'+ உ�ட 

கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) ஊ� $ேதவா.3.3670.3 

 ெதா�ட� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) மி�� வழிபா� ம4� 

ேதாணி1ர% ஆேம $ேதவா.3.3670.4 

 ெகா4ைல விைட ஏ@ உைடய ேகாவணவ� நா_ெப.(நா_ெப.) அண2% 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.3.3671.1 

 ஒ4ைல உைடயா� அைடயலா� அரண%_ெப.(அரண%_ெப.) 

ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) அழ4 விைள,த $ேதவா.3.3671.2 

 வி4ைல உைடயா� மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி.%1 பதி 

ேமவி வள� ெதா�ட� $ேதவா.3.3671.3 

 ெசா4ைல அைட2 ஆக இட� த<�,+ அ.# ெச/ ேதாணி1ர% ஆேம 

$ேதவா.3.3671.4 

 ேதN% மதிய% சைட இல?கிட 

வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) மலி கானி4 $ேதவா.3.3672.1 



 காN% அ� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) கா8யி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உAைவ 

ேபா�,தவ� நிைன!பா� $ேதவா.3.3672.2 

 தா/_ெப.(தா/_ெப.) என நிைற*த+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) த�ைமயின� 

ந�ைமெயா� வா>2 $ேதவா.3.3672.3 

 �ய மைறயாள� 'ைற ஓதி நிைற ேதாணி1ர% ஆேம $ேதவா.3.3672.4 

 ப3றல� த% '!1ர% எA,+ அ� பணி*தவ�க# ேமைல6 $ேதவா.3.3673.1 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஒழி,+_வி.எ�.(ஒழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.T ெகா#ைகயின� 

ெவ#ளி4 '+கானி4 $ேதவா.3.3673.2 

 ப3றவ� இைச6கிளவி பாAட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% ஆ�% $ேதவா.3.3673.3 

 +3ற சைட அ,த� உைறகி�ற பதி ேதாணி1ர% ஆேம $ேதவா.3.3673.4 

 ப� அம.% நா4மைறய� Q4 'ைற 

பயி�ற_ெப.எ�.(பயி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி.மா�பி4 

$ேதவா.3.3674.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அம.% ேமனியின� த% ெப.ைம_ெப.(ெப.ைம_ெப.) 

ேப�%_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�யா� ெம/, 

$ேதவா.3.3674.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) அம.% வ4விைனக# 

த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/த4_ெதா.ெப.(ெச/_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) உைடயா� ஊ� $ேதவா.3.3674.3 

 +�ெணன வி.%1 சா8ைய,ெதாழில� ேதாணி1ர% ஆேம $ேதவா.3.3674.4 

 ெத�திைச இல?ைக அைரய� திைசக# வ <ர%_ெப.(வ <ர%_ெப.) விைளவி,+ 

$ேதவா.3.3675.1 



 ெவ�றி ெச/ 1ய?கைள அட�,+ அ.T% வி,தக� இட%_ெப.(இட%_ெப.) சீ� 

$ேதவா.3.3675.2 

 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இைச இய4 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வள� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

$ேதவா.3.3675.3 

 +�@ ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

மலி +%பி_ெப.(+%பி_ெப.) 'ர4 ேதாணி1ர% ஆேம $ேதவா.3.3675.4 

 நா3ற%_ெப.(நா3ற%_ெப.) மி� மா மலா8�ேம4 அயD% நாரணD% நா� 

$ேதவா.3.3676.1 

 ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) அதனா4 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அள!1 அAய வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) எA 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3676.2 

 ஊ3ற% மி� கீ> உல�%_ெப.(உல�_ெப.+உ%_சாA.) ேம4 

உல�%_ெப.(உல�_ெப.+உ%_சாA.) 

ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ: த�ைம, 

$ேதவா.3.3676.3 

 ேதா3ற% மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நாT% அAயா� 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) ேதாணி1ர% ஆேம $ேதவா.3.3676.4 

 L� +வ� ஆைடயின� ேவட% நிைல கா7�% அம� ஆத� $ேதவா.3.3677.1 

 ேக�பல ெசா4லி�வ� அ% ெமாழி 

ெக�,+_வி.எ�.(ெக�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடவினா� 

அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) $ேதவா.3.3677.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) பதி ஆக நட% ஆ� மடமாெதா� இ. காதி4 $ேதவா.3.3677.3 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) �ைழ ெப/தவ� தம6� 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) ேதாணி1ர% ஆேம $ேதவா.3.3677.4 



 +8� இ.ளி4 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நட% ஆ� மி� 

ேதாணி1ர% ேமய $ேதவா.3.3678.1 

 ம8சைன வண?� தி. ஞானச%ப*தன ெசா4மாைல $ேதவா.3.3678.2 

 த8ச% என நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச ெமாழி*த 

அ�யா�க# த�மா3ற% $ேதவா.3.3678.3 

 வ8ச% இல� ெந8�_ெப.(ெந8�_ெப.) இ.T% 

நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ.# 

ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வள�வாேர $ேதவா.3.3678.4 

 ெகா%1_ெப.(ெகா%1_ெப.) இAய வ��_ெப.(வ��_ெப.) உல2 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 1AQெலா� �லாவி $ேதவா.3.3679.1 

 த% பா8சிேனா� ��ந<@ தடவ*+ இடப% ஏறி $ேதவா.3.3679.2 

 க%1_ெப.(க%1_ெப.) அAய ெச%ெபா� ெந�மாட மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) க4வைர 

வி4 ஆக $ேதவா.3.3679.3 

 அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) எAய எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெப.மா� உைறவ+ அவளிவணJேர $ேதவா.3.3679.4 

 ஓைமயன க#ளியன வாைகயன Fைக 'ர4 ஓைச $ேதவா.3.3680.1 

 ஈம% எA �> �டைல வாச% '+கா� நட% ஆ� $ேதவா.3.3680.2 

 �/ைம உைட அ6ெகா� அரவ% விரவி மி6� ஒளி +ள?க $ேதவா.3.3680.3 

 ஆைமெயா� "E% அ�க# உைறவ+ அவளிவணJேர $ேதவா.3.3680.4 

 ந<@ உைடய மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) இமவா� 

மக#_ெப.(மக#_ெப.) ஒ�பாக% நிைலெச/+ $ேதவா.3.3681.1 

 F@ உைடய ேவடெமா� F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ேகால% $ேதவா.3.3681.2 



 ஏ@ உைடயேரD% இ�கா� இரவி4 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நட% ஆ�% $ேதவா.3.3681.3 

 ஆ@ உைடய வா�சைடயினா� உைறவ+ அவளிவணJேர $ேதவா.3.3681.4 

 :பிணிN% இல� ேக�% இல� ேதா3ற% இல�: எ�@ உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ேபணி! $ேதவா.3.3682.1 

 பணிN% அ�யா�களன பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) அற இ� அ.# 

பய*+_வி.எ�.(பய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3682.2 

 +ணி உைடய ேதாG% உைட ேகாவண'% நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெதா?க $ேதவா.3.3682.3 

 அணிN% அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆக உைடயா� உைறவ+ அவளிவணJேர 

$ேதவா.3.3682.4 

 �ழலி� வா8வ�� 'ர4 ெம4லியன ெபா�மல�க# 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3683.1 

 :கழலி� மிைச இ�ைட 1ைனவா� கட2#: எ�@ அமர� F�, 

$ேதவா.3.3683.2 

 ெதாழG% வழிபா�% உைடயா� +ய.% ேநாN% இல� ஆவ� $ேதவா.3.3683.3 

 அழG% ம: ஏ*+ ைகயினா� உைறவ+ அவளிவணJேர $ேதவா.3.3683.4 

 +8ச4 இலரா/ அமர� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3684.1 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) மிட@ உ�� கா8+ ஆய ெவளி+ 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ந%ப� 

$ேதவா.3.3684.2 



 ம8� உற நிமி�*+_வி.எ�.(நிமி�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைம ந�?க 

அகல,ெதா� அளாவி $ேதவா.3.3684.3 

 அ8ச மதேவழ உAயா� உைறவ+ அவளிவணJேர $ேதவா.3.3684.4 

 F� அரவ% ெமா*ைத �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) யா> 'ழவிேனா�% இைச 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3685.1 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) அரவ% ஆ� பட� அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேப� இடபேமா�% 

$ேதவா.3.3685.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அரவ% ஆ� கன4_ெப.(கன4_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இரவி4 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நட% ஆ� $ேதவா.3.3685.3 

 ஆ� அரவ% ஆ�,த ெப.மா� உைறவ+ அவளிவணJேர $ேதவா.3.3685.4 

 :ஒ.வைரN% ேம4 வலி ெகாேட�: என 

எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விறேலா� :இ! 

$ேதவா.3.3686.1 

 ெப.வைரயி� ேம4 ஒ� ெப.மாD% உளேனா : என ெவ��ட 

$ேதவா.3.3686.2 

 க.வைரN% ஆ>கடG% அ�ன திற4_ெப.(திற4_ெப.) ைகக# உைடேயாைன 

$ேதவா.3.3686.3 

 அ. வைரயி4 ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அட�,தா� 

உைறவ+ அவளிவணJேர $ேதவா.3.3686.4 

 ெபாறி வா8ய நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) உய� ெபா?� அைண 

அைண*த_ெப.எ�.(அைண_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1கேழாD% 

$ேதவா.3.3687.1 



 ெவறி வா8ய வ��_ெப.(வ��_ெப.) அைறய வி�ட மல�ேம4 

வி:மிேயாD% $ேதவா.3.3687.2 

 ெசறி2 அAய ேதா3றெமா� ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சிறிேதN% $ேதவா.3.3687.3 

 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய� ஆய ெப.மா� உைறவ+ அவளிவணJேர 

$ேதவா.3.3687.4 

 கழி அ.� ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக அ�% மீ�க# 

கவ�வா.% $ேதவா.3.3688.1 

 வழி அ.� சார ெவயி4_ெப.(ெவயி4_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�சி4_ெப.(அ�சி4_ெப.) 

உ#கி வ.வா.% $ேதவா.3.3688.2 

 பழி அ.கினா� ஒழிக_விய?.வி.'.(ஒழி_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) 

பா�ைமெயா� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% $ேதவா.3.3688.3 

 அழி அ.வி ேதா/*த_ெப.எ�.(ேதா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� 

உைறவ+ அவளிவணJேர $ேதவா.3.3688.4 

 ஆன ெமாழி ஆன திறேலா� பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அவளி வணJ� ேம4 $ேதவா.3.3689.1 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெமாழி ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

ெமாழிக# ஆய 1க> ேதாணி1ர ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) $ேதவா.3.3689.2 

 ஞான ெமாழிமாைல பல நா� 1க> ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3689.3 

 ேதன ெமாழிமாைல 1க>வா� +ய�க# த<ய+ இல� தாேம $ேதவா.3.3689.4 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இAய வி�ட மல� ம4� சைட தாழ விைட ஏறி 

$ேதவா.3.3690.1 



 ப�� எA ைக ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரம� 

பதி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�ப� அத� அயேல $ேதவா.3.3690.2 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) இAய நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) இைர ேதர வைரேம4 

அ.வி ',த%_ெப.(',த%_ெப.) $ேதவா.3.3690.3 

 ெத�திைரக# ேமாத_�ைற.எ�.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விA ேபா+ 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. நJேர 

$ேதவா.3.3690.4 

 ப4 வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைர யா,+ வைரம?ைக ஒ.பாக% $ேதவா.3.3691.1 

 ம4 வள� 1ய,தி4 அைணவி,+ மகி:% பரம� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.3691.2 

 ெசா4 வள� இைச6கிளவி பா� மடவா� நட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3691.3 

 ெச4வ மைறேயா�க# 'ைற ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. நJேர 

$ேதவா.3.3691.4 

 ந<� வைர ேம. வி4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆக நிக> 

நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அழ4 அ%பா4 $ேதவா.3.3692.1 

 Fடல�க# L எயி4 எA,த �ழக� �ல2 சைடேம4 $ேதவா.3.3692.2 

 ஏ� உல2 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நிமல� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3692.3 

 ேச� உல2 தாமைரக# ந<� வய4_ெப.(வய4_ெப.) ஆ� தி. நJேர 

$ேதவா.3.3692.4 



 க.� 1A மிடற� கா8காட� எA ைக அதனி4 ஏ*தி $ேதவா.3.3693.1 

 அ.� வ. கா8யி� உA-அதள� பட அரவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 

$ேதவா.3.3693.2 

 '.�_ெப.('.�_ெப.) விA ெபாழிலி� மண%_ெப.(மண%_ெப.) நாற 

மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) ஆல மர%_ெப.(மர%_ெப.) ஏறி, $ேதவா.3.3693.3 

 தி.� சின ம*தி கனி சி*த ம+ வா� தி. நJேர $ேதவா.3.3693.4 

 ெபா� ெகா# தி. மா�ப� 1A Qல� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெபா?� அர2 

த?�%_ெப.எ�.(த?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3694.1 

 '� ெகா# சைட தாழ விைட ஏ@ 'தலாள� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3694.2 

 இ� ெகா# 'ழ2 ஓைச எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ஆ� ெச/ெதாழிலாள� விழ 

ம4க_�ைற.எ�.(ம4�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3694.3 

 ெச� ெகா# விைன அகல_�ைற.எ�.(அக4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மன%_ெப.(மன%_ெப.) இனியவ�க# ேச� தி. நJேர $ேதவா.3.3694.4 

 13@ அரவ� ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ஒ� க� ஒ3ைற விைட ஊ�வ� 

அைடயாள% $ேதவா.3.3695.1 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ப3றிய ப4"த% இைச 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நைசயாேல $ேதவா.3.3695.2 

 க3ற மைற உ3@ உண�வ� ப3றல�க# '3@% எயி4 மாள� $ேதவா.3.3695.3 

 ெச3றவ� இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெந.6� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ஆ� தி. 

நJேர $ேதவா.3.3695.4 

 ெபா?� அரவ� அ?க% உட4ேம4 அணிவ� ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) இ� 

பி�ைச $ேதவா.3.3696.1 



 த% கரவ% ஆக உழித*+ ெம/ +ல?கிய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3ற� 

$ேதவா.3.3696.2 

 க?ைக அரவ% விர2 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) சைட அ�க# 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 $ேதவா.3.3696.3 

 ெச?கய4 வதி6 �திெகாT% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� தி. நJேர $ேதவா.3.3696.4 

 ஏ@ 1க> ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத� 

இல?ைகயவ� ேகாைன அ. வைரயி4 $ேதவா.3.3697.1 

 சீறி அவD6� அ.T% எ?க# சிவேலாக� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3697.2 

 F@% அ�யா�க# இைச பா� வல% 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அய.% அ.வி� $ேதவா.3.3697.3 

 ேச@_ெப.(ேச@_ெப.) கம� ஆன அழிய, திக>த.% தி. நJேர $ேதவா.3.3697.4 

 மாG% மல�ேம4 அயD% ேந� 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) எA ஆய 

$ேதவா.3.3698.1 

 ேகால% உைடயா� உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) ேகா+ இ4 1கழா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3698.2 

 நாGமைற அ?க% 'த4 ஆ@% எA L�@தழ4 ஓ%1% $ேதவா.3.3698.3 

 சீல% உைடயா�க# ெந�மாட% 

வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. நJேர 

$ேதவா.3.3698.4 

 கீ@%_ெப.எ�.(கீ@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உைட ேகாவண% 

இலாைமயி4 உேலாவிய தவ,த� $ேதவா.3.3699.1 



 பா@% உட4_ெப.(உட4_ெப.) L� +வ� ஆைடய�க# ேவட% அைவ பாேர4 

$ேதவா.3.3699.2 

 ஏ@ மடவாெளா� இனி+ ஏறி '� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� 

$ேதவா.3.3699.3 

 ேத@% மன வார% உைடயா� �� ெசN% தி. நJேர. $ேதவா.3.3699.4 

 திைரக# இ.கைரN% வ. ெபா�னி நில2% தி. நJ�ேம4 $ேதவா.3.3700.1 

 பர� த. பாணிைய நல%_ெப.(நல%_ெப.) திக> ெச/ ேதாணி1ர நாத� 

$ேதவா.3.3700.2 

 உைரெச/ தமி> ஞானச%ப*த�-இைச மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெமாழிவா� 

ேபா/ $ேதவா.3.3700.3 

 விைர ெச/ மல� �வ_�ைற.எ�.(�2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விதி ேபE 

கதிேப@ ெப@வாேர $ேதவா.3.3700.4 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) இய4 உ.வின� 

ெப.கிய_ெப.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

விரவிய பிைற6 $ேதவா.3.3701.1 

 க�ணிய� க� நைட_ெப.(நைட_ெப.) விைடயின� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ெதா:% 

அ�யவ� $ேதவா.3.3701.2 

 ந�ணிய பிணி ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.#1Aபவ� 

நE� உய� பதி $ேதவா.3.3701.3 

 1�ணிய மைறயவ� நிைற 1க> ஒலி மலி 1றவேம $ேதவா.3.3701.4 

 ெகா6� உைட இறெகா� பிைறெயா� �ளி�சைட '�யின� $ேதவா.3.3702.1 

 அ6� உைட வட'% ஒ� அரவ'% அல� அைரமிைசயினி4 $ேதவா.3.3702.2 

 தி6� உைட ம.விய உ.வின� திக> மைலமகெளா�% $ேதவா.3.3702.3 



 16� உட� உைறவ+ 1+மல� விைர கம> 1றவேம $ேதவா.3.3702.4 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) இய4 �A�ழ4 வா8வைள இள'ைல உைம 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) $ேதவா.3.3703.1 

 ப?� இய4 தி. உ. உைடயவ� பர�ெவா� இரைல ெம/ $ேதவா.3.3703.2 

 த?கிய_ெப.எ�.(த?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கரதல% உைடயவ� விைடயவ� 

உைறபதி $ேதவா.3.3703.3 

 ெபா?கிய_ெப.எ�.(ெபா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா.கட4 ெகாள 

அத�மிைச உய� 1றவேம $ேதவா.3.3703.4 

 மாதவ% உைட மைறயவ� உயி� ெகாள வ. மறலிைய $ேதவா.3.3704.1 

 ேமத� தி.வ� இைற உற உயி� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) விலகினா� 

$ேதவா.3.3704.2 

 சாதக உ. இய4 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) இைட உைம ெவ. உற வ. 

$ேதவா.3.3704.3 

 ேபாதக உA-அத# ம.வின� உைற பதி-1றவேம $ேதவா.3.3704.4 

 காமைன அழ4 ெகாள விழிெச/+ க.தல� க�மதி4 $ேதவா.3.3705.1 

 �ம% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உற விற4_ெப.(விற4_ெப.) �ட� 

ெகாTவிய இைற ெதா� பதி $ேதவா.3.3705.2 

 ஓமெமா� உய�மைற பிற இயவைகதெனா� ஒளி ெக: $ேதவா.3.3705.3 

 "மக# அலெரா� 1ன4ெகா� வழிப� 1றவேம $ேதவா.3.3705.4 

 ெசா4-நய% உைடயவ� �.திக# 

க.திய_ெப.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதாழிலின� $ேதவா.3.3706.1 

 பி�ைனய� ந� உண� ெப.ைமய� தி.வ� ேபணிட $ேதவா.3.3706.2 

 '�ைனய 'த4விைன அற அ.ளின� உைற '+ பதி $ேதவா.3.3706.3 



 1�ைனயி� 'ைக ெநதி ெபாதி அவி> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி 

1றவேம $ேதவா.3.3706.4 

 வா8 த. 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# உைடயின� ம: எறி பைடயின� 

$ேதவா.3.3707.1 

 பிAத. ந�தைலவட% '�மிைச அணி ெப.ைமய� $ேதவா.3.3707.2 

 எAத.% உ.வின� இைமயவ� ெதா:வ+ ஒ� இய4பின� $ேதவா.3.3707.3 

 1Aத. �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) உைமெயா�% இனி+ உைற பதி 1றவேம 

$ேதவா.3.3707.4 

 வசி த.% உ.ெவா� மல�தைல உலகிைன வலிெசN% $ேதவா.3.3708.1 

 நிசிசர� உடெலா�_ெப.(உட4_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) '� 

ஒ.ப+% ெநா82 உற $ேதவா.3.3708.2 

 ஒசிதர ஒ.விர4 நி@வின� ஒளி வள� ெவளிெபா� $ேதவா.3.3708.3 

 ெபாசித. தி. உ. உைடயவ� உைற பதி 1றவேம $ேதவா.3.3708.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அக%_ெப.(அக%_ெப.) ம.விய ெசறித. 'ளா8 

ெச/தவிசினி4 $ேதவா.3.3709.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அக%_ெப.(அக%_ெப.) ம.விய 1ல�_ெப.(1ல�_ெப.) Cக�2 

உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) உைட ஒ.வD% $ேதவா.3.3709.2 

 வானக% வைர அக%_ெப.(அக%_ெப.) மறிகட4 நில�_ெப.(நில�_ெப.) எD% 

எ:வைக! $ேதவா.3.3709.3 

 ேபானக% ம.வின� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAயவ� பதி 1றவேம 

$ேதவா.3.3709.4 

 ேகாசர% Cக�பவ� ெகா:கிய +வ� அன +கிலின� $ேதவா.3.3710.1 

 பா�ர விைன த. பளக�க# பழி த. ெமாழியின� $ேதவா.3.3710.2 



 ந<சைர வி�%_ெப.எ�.(வி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இனி நிைன2 

உ@% நிமல�த% உைறபதி $ேதவா.3.3710.3 

 "�ர� மைற பயி4 நிைற 1க> ஒலி மலி 1றவேம $ேதவா.3.3710.4 

 ேபா+ இய4 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி 1றவ ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) நக� 

உைற 1னிதைன $ேதவா.3.3711.1 

 ேவதிய� அதிபதி மி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) தமி> ெக: விரகின� 

$ேதவா.3.3711.2 

 ஓதிய ஒ.ப+% உAய+ ஒ� இைச ெகாள உைரெசN% $ேதவா.3.3711.3 

 ந<திய� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இ. நில�_ெப.(நில�_ெப.) இைட நிக>த. 

பிறவிேய. $ேதவா.3.3711.4 

 ம7� ஒளி விAத. மல� நிைற �A�ழ4 மடவ�4_ெப.(மடவ�4_ெப.) 

$ேதவா.3.3712.1 

 ப7� ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) உைம அைம உ. 

ஒ.பாகமா $ேதவா.3.3712.2 

 க7� ஒளி� 1னெலா� க� அர2 உட� உைற '�மிைச $ேதவா.3.3712.3 

 வி7� ஒளி உதி� பிதி� மதியவ� பதி விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3712.4 

 எ� நிற_ெப.(நிற%_ெப.) வா8 வைள ெநறி�ழ4 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெமாழி 

இள'ைல! $ேதவா.3.3713.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) உ@% உடலின� 

ெப.கிய_ெப.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட4விட% மிடறின� 

$ேதவா.3.3713.2 

 க� உ@ Cதலின� க�ய+ ஒ� விைடயின� கனலின� $ேதவா.3.3713.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உ@ பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சைடயின� பதி 

விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3713.4 



 ைம, த� மத� விழி மைலமக# உ. ஒ.பாகமா $ேதவா.3.3714.1 

 ைவ,தவ� மதகா8 உAைவ ெச/தவ� தைம ம.வினா� $ேதவா.3.3714.2 

 ெத,ெதன இைச 'ர4 சா8ைதய� திக>த.% அரவின� $ேதவா.3.3714.3 

 வி,தக ந�தைல உைடயவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) விழிமிழைலேய 

$ேதவா.3.3714.4 

 ெசI_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அழ4 என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெப.கிய_ெப.எ�.(ெப.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ.வின� ெசறித. 

$ேதவா.3.3715.1 

 கI2 அழ4 அரவின� கதி� 'தி� ம:வின� ெதா: இலா $ேதவா.3.3715.2 

 'I அழ4 நிசிசர� விற4_ெப.(விற4_ெப.) அைவ அழிதர '+ 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) $ேதவா.3.3715.3 

 ெவI அழ4 ெகாள நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 'னிபவ� பதி 

விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3715.4 

 ைப?கண+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெப. மழைல ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

ஏ3றின� பலி எனா $ேதவா.3.3716.1 

 எ?கE% உழித�வ� இைமயவ� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% இய4பின� 

$ேதவா.3.3716.2 

 அ?கண� அமர�க# அ� இைண 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆரமா $ேதவா.3.3716.3 

 ெவ? கண அரவின� உைறத. பதி விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3716.4 

 ெபா� அன 1Aத. சைடயின� ெபா� அணி வ�வின� $ேதவா.3.3717.1 

 உ�னின� விைன அைவ கைளதைல ம.விய ஒ.வனா� $ேதவா.3.3717.2 



 ெத�ெனன இைச 'ர4 சா8ைதய� திக>த.% மா�பினி4 $ேதவா.3.3717.3 

 மி� என மிளி�வ+ ஒ� அரவின� பதி விழிமிழைலேய $ேதவா.3.3717.4 

 அ6கிெனா� அர2 அைர அணி திக> ஒளிய+ ஒ� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) "�� 

$ேதவா.3.3718.1 

 இ6� உக மலி தைல_ெப.(தைல_ெப.) கல� என இ� பலி ஏ�வ� $ேதவா.3.3718.2 

 ெகா6கைர �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) 'ழ விழெவா�% இைசவ+ ஒ� சா8ைதய� 

$ேதவா.3.3718.3 

 மி6கவ� உைறவ+ விைர கம> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) விழிமிழைலேய 

$ேதவா.3.3718.4 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ஒ�விர4 உற மைல அட� பலதைல ெநா8தர 

$ேதவா.3.3719.1 

 "தெமா� அ�யவ� 1ைன கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: 1கழின� $ேதவா.3.3719.2 

 ஓதெமா� ஒலிதிைர ப� கட4_ெப.(கட4_ெப.) விட%_ெப.(விட%_ெப.) உைட 

மிடறின� $ேதவா.3.3719.3 

 ேவதெமா� உ@ ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) மதியவ� பதி விழிமிழைலேய 

$ேதவா.3.3719.4 

 ந<� அணி மல� மிைச உைறபவ� நிைற கட4_ெப.(கட4_ெப.) உ@ +யி4 

$ேதவா.3.3720.1 

 நாரண� என இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) இ.வ.% ந@மல� அ� '� 

$ேதவா.3.3720.2 

 ஓ� உண�வின� ெசல4_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) உற4 

அ.%_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) உ.விெனா� ஒளி திக> $ேதவா.3.3720.3 



 வ <ர(அ)ண� உைறவ+ ெவறி கம> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) விழிமிழைலேய 

$ேதவா.3.3720.4 

 இ�ைசய� இனி+ என இ� பலி ப�தைல மகி>வ+ ஒ� $ேதவா.3.3721.1 

 பி�ைசய� ெப.ைமைய இைறெபா:+ அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) என 

உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) இல� $ேதவா.3.3721.2 

 ெமா�ைசய அமண.% 'ைட ப� +கில.% அழிவ+ ஒ� $ேதவா.3.3721.3 

 வி�ைசய� உைறவ+ விைர கம> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) விழிமிழைலேய 

$ேதவா.3.3721.4 

 உ�னிய அ.மைற ஒலியிைன 'ைற மி� பாட4ெச/ $ேதவா.3.3722.1 

 இ� இைசயவ� உைற எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

விழிமிழைலைய $ேதவா.3.3722.2 

 ம�னிய 1கலிN# ஞானச%ப*தன வ�தமி> $ேதவா.3.3722.3 

 ெசா�னவ� +ய� இல� விய� உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ@ கதி ெப@வேர 

$ேதவா.3.3722.4 

 'றி உ@ நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) ம4� 'கி>'ைல மைலமக# ெவ.வ '� 

$ேதவா.3.3723.1 

 ெவறி உ@ மதகா8 அத# பட உAெச/த விறலின� $ேதவா.3.3723.2 

 நறி உ@% இதழியி� மலெரா� நதி மதி ந�தைல $ேதவா.3.3723.3 

 ெசறி உ@ சைட'� அ�க# த% வள நக� ேசைறேய $ேதவா.3.3723.4 

 1ன%_ெப.(1ன%_ெப.) உைட ந@மல� பலெகா� ெதா:வ+ ஒ� 1Aவின� 

$ேதவா.3.3724.1 

 மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைட அ�யவ� ப� +ய� கைளவ+ ஒ� வா/ைமய� 

$ேதவா.3.3724.2 



 இன%_ெப.(இன%_ெப.) உைட மணியிெனா� அர�_ெப.(அர�_ெப.) இைல 

ஒளிெபற மிளி�வ+ ஒ� $ேதவா.3.3724.3 

 சின%_ெப.(சின%_ெப.) 'தி� விைட உைட அ�க# த% வள நக� ேசைறேய 

$ேதவா.3.3724.4 

 1Aத. சைடயின� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# அைரயின� ெபா� 14�% 

$ேதவா.3.3725.1 

 எA த.% உ.வின� இடப% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏ@வ� ஈ� உலா 

$ேதவா.3.3725.2 

 வா8 த. வைளயின� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மகி>தர மைனெதா@% $ேதவா.3.3725.3 

 திAத. சா8ைதய� உைறத. வள நக� ேசைறேய $ேதவா.3.3725.4 

 +� ப�% இைட உைட மடவ�4_ெப.(மடவ�4_ெப.) உட� 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாகமா $ேதவா.3.3726.1 

 இ�ப� �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) உைட விைடயின� பட% உைட அரவின� 

$ேதவா.3.3726.2 

 ெபா� ப�% உ.வின� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) உA ெபாலித.% அைரயின� 

$ேதவா.3.3726.3 

 ெச� ப� சைட'� அ�க# த% வள நக� ேசைறேய $ேதவா.3.3726.4 

 அ*தர%_ெப.(அ*தர%_ெப.) உழித. திA1ர% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெநா� 

அளவினி4 $ேதவா.3.3727.1 

 ம*தர வா8சிைல அத� இைட அர2 அAவாளியா4 $ேதவா.3.3727.2 

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

எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விடைலய� விட%_ெப.(விட%_ெப.) 

அணி மிடறின� $ேதவா.3.3727.3 



 ெச*தழ4 நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) உைட அ�க# த% வள நக� ேசைறேய 

$ேதவா.3.3727.4 

 ம,தர% உ@ திற4_ெப.(திற4_ெப.) மறவ�_ெப.(மறவ�_ெப.) த% வ�2ெகா� 

உ.2 உைட! $ேதவா.3.3728.1 

 ப,+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெபய� உைட விசயைன அைச2 ெச/ பா8சினா4 

$ேதவா.3.3728.2 

 அ,திர% அ.T% ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) அ�கள+ அணி கிள� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி $ேதவா.3.3728.3 

 சி,திர வள நக� ெசறி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசைறேய $ேதவா.3.3728.4 

 பா�ன� அ.மைற 'ைற'ைற ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) என அ. நட% 

$ேதவா.3.3729.1 

 ஆ�ன� உல�_ெப.(உல�_ெப.) இைட அல�ெகா�% அ�யவ� +திெசய 

$ேதவா.3.3729.2 

 வா�ன ப�தைல இ� பலி அ+ெகா� மகி>த.% $ேதவா.3.3729.3 

 ேசட� த% வள நக� ெசறி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசைறேய $ேதவா.3.3729.4 

 க7� உர%_ெப.(உர%_ெப.) அ+ெகா� கயிைல ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மைல 

நலி கர%_ெப.(கர%_ெப.) உைட $ேதவா.3.3730.1 

 நி7�ர� உடெலா�_ெப.(உட4_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

'� ஒ.ப+% ெநா8ெச/தா� $ேதவா.3.3730.2 

 ம7� உர%_ெப.(உர%_ெப.) மல� அ� அ�யவ� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# ெசN% $ேதவா.3.3730.3 



 சி7ட� த% வள நக� ெசறி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசைறேய $ேதவா.3.3730.4 

 ப�றிய� பறைவய� பா8� உைட வ�ெவா� பட�தர $ேதவா.3.3731.1 

 அ�றிய அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

அ�ெயா� '� அைவ அறிகிலா� $ேதவா.3.3731.2 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ. 1ைட பட 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) எA ந�ேவ ஒ� நிக> தர� $ேதவா.3.3731.3 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உய� ெவளி பட அ.ளிய 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) நக� ேசைறேய $ேதவா.3.3731.4 

 +க#_ெப.(+க#_ெப.) +@ விA +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) உைடயவ� அம� எD% 

வ�வின� $ேதவா.3.3732.1 

 விகட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ@ சி@ெமாழி அைவ 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) இல வினவிட4 $ேதவா.3.3732.2 

 'கி>த.% இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) அரெவா�% அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உற 

'+ நதி $ேதவா.3.3732.3 

 திக>த. சைட'� அ�க# த% வள நக� ேசைறேய $ேதவா.3.3732.4 

 க3ற ந4மைற பயி4 அ�யவ� அ� ெதா: கவி� உ@ $ேதவா.3.3733.1 

 சி3றிைடயவெளா�% இட%_ெப.(இட%_ெப.) என உைறவ+ ஒ� ேசைறேம4 

$ேதவா.3.3733.2 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ4 1கலிN# இக4 அ@ ஞானச%ப*தன 

$ேதவா.3.3733.3 

 ெசா4 -தக2 உற ெமாழிபவ� அழி2_ெப.(அழி2_ெப.) இல� +ய� த<.ேம 

$ேதவா.3.3733.4 



 தளி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள� ஒளி தன+ எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) த. திக> 

மைலமக# $ேதவா.3.3734.1 

 �ளி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள� ஒளி வன 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) இைண 

அைவ �லவலி� $ேதவா.3.3734.2 

 நளி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள� ஒளி ம.2% ந#ளாற� த% நாமேம 

$ேதவா.3.3734.3 

 மிளி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள� எA இ�4 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3734.4 

 ேபா+ அம�த. 1A�ழ4 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மைலமக# "� அணி 

$ேதவா.3.3735.1 

 சீத% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அணித. 'கி> இளவன'ைல 

ெசறிதலி� $ேதவா.3.3735.2 

 நாத% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) உ. 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந#ளாற� த% நாமேம $ேதவா.3.3735.3 

 மீ தம+ எAயினி4 இ�4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல 

ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3735.4 

 இ7� உ@% மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி இண� 1ண� வள� ஒளி 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) வட%_ெப.(வட%_ெப.) $ேதவா.3.3736.1 

 க7� உ@ கதி� இளவன'ைல இைணெயா� கலவலி� $ேதவா.3.3736.2 

 ந7� உ@ ெசறி வய4_ெப.(வய4_ெப.) ம.2 ந#ளாற� த% நாமேம 

$ேதவா.3.3736.3 

 இ7� உ@% எAயினி4 இ�4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல 

ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3736.4 

 ைம�� அணி வா8 அA நயனி ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மைலமக# 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ@ $ேதவா.3.3737.1 



 க�� அணி கதி� இளவன'ைல அைவெயா� கலவலி� $ேதவா.3.3737.2 

 ந�� அணி மிட@ உைட அ�க# ந#ளாற� த% நாமேம $ேதவா.3.3737.3 

 ெம�� அணி எAயினி4 இ�4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல 

ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3737.4 

 ப� இய4 மைலமக# கதி� வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ப. மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி 

நிற6 $ேதவா.3.3738.1 

 க� இய4 கலச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அன 

'ைல_ெப.('ைல_ெப.) இைணெயா� கலவலி� $ேதவா.3.3738.2 

 ந�ணிய �ளி�1ன4 1�+% ந#ளாற� த% நாமேம $ேதவா.3.3738.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) இய4 எAயினி4 இ�4 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3738.4 

 ேபா+ உ@ 1A�ழ4 மைலமக# இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வள� ெபா� அணி 

$ேதவா.3.3739.1 

 �+_ெப.(�+_ெப.) உ@ தளி� நிற_ெப.(நிற%_ெப.) வன'ைல அைவெயா� 

+ைததலி� $ேதவா.3.3739.2 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) உ@ நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) உைட அ�க# ந#ளாற� த% 

நாமேம $ேதவா.3.3739.3 

 மீ+ உ@% எAயினி4 இ�4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல 

ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3739.4 

 கா� மலி ெநறி1A �A�ழ4 மைலமக# கவி� உ@ $ேதவா.3.3740.1 

 சீ� மலித.% மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) திக>ெவா� 

ெசறிதலி� $ேதவா.3.3740.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) மலி ந�தைல உைடய ந#ளாற� த% நாமேம $ேதவா.3.3740.3 



 ஏ� மலி எAயினி4 இ�4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல 

ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3740.4 

 ம�னிய வள� ஒளி மைலமக# தளி� நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) மத%_ெப.(மத%_ெப.) 

மி� $ேதவா.3.3741.1 

 ெபா� இய4 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி கலச% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அன 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) 1ண�தலி� 

$ேதவா.3.3741.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) இய4 தச'க� ெநறிய ந#ளாற� த% நாமேம 

$ேதவா.3.3741.3 

 மி� இய4 எAயினி4 இ�4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல 

ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3741.4 

 கா� 'க மயி4_ெப.(மயி4_ெப.) இய4 மைலமக# கதி� வி�_ஏவ.(வி�_வி.) 

கன% மி� $ேதவா.3.3742.1 

 பா4 'க%_ெப.('க%_ெப.) அய4 பைண இைண 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) 

+ைணெயா� பயிறலி� $ேதவா.3.3742.2 

 நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) அA அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய ந#ளாற� த% 

நாமேம $ேதவா.3.3742.3 

 ேம4 'க எAயினி4 இ�4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல 

ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3742.4 

 அ,திர நயனி ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மைலமக# பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

உ@% அதிசய� $ேதவா.3.3743.1 

 சி,திர மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி திக> 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) இைணெயா� 

ெசறிதலி� $ேதவா.3.3743.2 



 1,தெரா� அமண� ெபா/ 

ெபய.%_ெப.எ�.(ெபய�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந#ளாற� த% நாமேம 

$ேதவா.3.3743.3 

 ெம/, திர# எAயினி4 இ�4 இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப:+ இைல 

ெம/%ைமேய $ேதவா.3.3743.4 

 சி3றிைட அAைவ த�_பதி.ெப.(த�_திA.) வன'ைல இைணெயா� ெசறித.% 

$ேதவா.3.3744.1 

 ந4-திற% உ@ க:மல நக� ஞானச%ப*தன $ேதவா.3.3744.2 

 ெகா3றவ� எதி� இைட எAயினி4 இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) Fறிய $ேதவா.3.3744.3 

 ெசா4-ெதா8 ஒ.ப+% அறிபவ� +ய� இல� �யேர $ேதவா.3.3744.4 

 ம,தக% அணி ெபற_�ைற.எ�.(ெப@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மல�வ+ ஒ� மதி 

1ைர Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) கர%_ெப.(கர%_ெப.) $ேதவா.3.3745.1 

 ஒ,+ அக%_ெப.(அக%_ெப.) நக மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிளி�வ+ ஒ� அரவின� ஒளி 

கிளா $ேதவா.3.3745.2 

 அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) தக2_ெப.(தக2_ெப.) அ� ெதாழ அ.# ெப@ 

கணெனா�% உைமயவ# $ேதவா.3.3745.3 

 வி,தக� உைறவ+ விA ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வள நக� விளமேர 

$ேதவா.3.3745.4 

 ப7� இலகிய 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) அAைவய� உலகினி4 இ� பலி 

$ேதவா.3.3746.1 

 ஒ7� இல� இைண மர வ�யின� உைம உ@ வ�வின� $ேதவா.3.3746.2 

 சி7� இல� அழகிய_ெப.அ.(அழ�_ெப.) ெபா�யின� விைடமிைச ேச�வ+ ஒ� 

$ேதவா.3.3746.3 



 வி7� இல� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஒளி ெபயரவ� உைறவ+ விளமேர 

$ேதவா.3.3746.4 

 அ% கதி� ஒளியின� அைர இைட மிளி�வ+ ஒ� அரெவா� $ேதவா.3.3747.1 

 ெச?கதி� அன நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) அைனய+ ஒ� ெச: மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மா�பின� $ேதவா.3.3747.2 

 ச?� அதி� பைற �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) 'ழவிெனா� இைச த. சா8ைதய� 

$ேதவா.3.3747.3 

 ெவ?கதி� உ@% ம: உைடயவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எனி4 விளமேர 

$ேதவா.3.3747.4 

 மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) என வள� 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) அைவ எA 

ெச/வ�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) விர2 சீ�! $ேதவா.3.3748.1 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) என அ.மைற உைர 

ெச/வ�_வி.'.(ெச/_வி.+I_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) ெபா8ய ப4 சா8ைதக# 

$ேதவா.3.3748.2 

 பாடல� ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �டைலயி4 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) உற நட% நவி4 $ேதவா.3.3748.3 

 ேவட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயவ� விய4_ெப.(விய4_ெப.) 

நக� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெசாலி4 விளமேர $ேதவா.3.3748.4 

 ப� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மழைல ெச/ யா> என ெமாழி உைம பாகமா6 

$ேதவா.3.3749.1 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல �ைர 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� ெதா:மவ� விைன �@கில� $ேதவா.3.3749.2 

 வி�தைல அமர�க# +தி ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ.#1A விறலின� $ேதவா.3.3749.3 



 ெவ�தைல பலி ெகாT% விமல� த% வள நக� விளமேர $ேதவா.3.3749.4 

 மைனக# ெதா@ இ� பலி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகா#வ� மதி 

ெபாதி சைடயின� $ேதவா.3.3750.1 

 கைன கட4_ெப.(கட4_ெப.) அ� விட%_ெப.(விட%_ெப.) அ'+ ெச/ கைற அணி 

மிடறின� $ேதவா.3.3750.2 

 'ைன ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ. மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) 

எA ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) பர2வா◌ா $ேதவா.3.3750.3 

 விைன ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.# 1A ெதாழிலின� 

ெச: நக� விளமேர $ேதவா.3.3750.4 

 ெநறி கம> த.% உைர உண�வின� 1ண�2_ெப.(1ண�2_ெப.) உ@ 

மடவ�4_ெப.(மடவ�4_ெப.) $ேதவா.3.3751.1 

 ெசறி கம> த. உ. உைடயவ� பைட பல பயி4பவ� $ேதவா.3.3751.2 

 ெபாறி கம> த. பட அரவின� விரவிய சைட மிைச $ேதவா.3.3751.3 

 ெவறி கம> த. மல� அைடபவ� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எனி4 விளமேர 

$ேதவா.3.3751.4 

 ெத�கட4 1ைட அணி ெந�மதி4 இல?ைகய� தைலவைன! $ேதவா.3.3752.1 

 ப� பட வைரதனி4 அட� ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைப?கழ4 வ�வின� $ேதவா.3.3752.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) அைட 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) திக> 

சைட 1�வ+ ஒ� ேச�வினா◌ா $ேதவா.3.3752.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) விட%_ெப.(விட%_ெப.) மலி அ�க# 

த% வள நக� விளமேர $ேதவா.3.3752.4 

 ெதா�� அைச2 உற வ. +ய� உ@ காலைன மா#2 உற $ேதவா.3.3753.1 



 அ�ட4 ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ.வைர ெவ. உற 

ஆ� அழ4 ஆயினா� $ேதவா.3.3753.2 

 ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) ெச/த. தி.மிடறின� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

எனி4 அளி இன%_ெப.(இன%_ெப.) $ேதவா.3.3753.3 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) இைச உ@ மல� ந@_ெப.அ.(ந@_ெப.அ.) ம+ விA 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) விளமேர $ேதவா.3.3753.4 

 ஒ#ளிய� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உலகினி4 உைர ெசN% ெமாழிபல 

$ேதவா.3.3754.1 

 ெகா#ளிய களவின� ���ைகயவ� தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) அறிகிலா� 

$ேதவா.3.3754.2 

 ப#ளிைய_ெப.(ப#ளி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ெம/ என6 க.த�மி� பா8ெவா� 

ேபEவ <ா $ேதவா.3.3754.3 

 ெவ#ளிய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சைடயின� வள நக� விளமேர 

$ேதவா.3.3754.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�ெபா� அணி அ�கைள 

விளம.# விகி�தைர $ேதவா.3.3755.1 

 சி*ைதN# இைடெபற உைர ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தமி> இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ெச:விய $ேதவா.3.3755.2 

 அ*தண�_ெப.(அ*தண�_ெப.) 1கலிN# அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம� அ.மைற 

ஞானச% $ேதவா.3.3755.3 

 ப*தன ெமாழி இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) உைர ெசNமவ� விைன 

பைறNேம $ேதவா.3.3755.4 

 தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) மா களி3@_ெப.(களி3@_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ம.!ெபா� திர# மணி� ச*த% உ*தி $ேதவா.3.3756.1 



 �.*+_ெப.(�.*+_ெப.) மா �ரவ'% �டச'% பலீிN% �ம*+ 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3756.2 

 நிர*+_வி.எ�.(நிர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா வய4_ெப.(வய4_ெப.) 1� 

ந<� ேகா7டா@ �> ெகா�ைச ேமவி! $ேதவா.3.3756.3 

 ெபா.*தினா� தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) அ� 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா> 

ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) 1க4_ெப.(1க4_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆேம $ேதவா.3.3756.4 

 ஏல% ஆ� இலவேமா� இனமல�, ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) ஆ/ எ?�% C*தி 

$ேதவா.3.3757.1 

 ேகால மா மிளெகா� ெகா:?_ெப.அ.(ெகா:%_ெப.அ.) கனி ெகா�ைறN% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேகா7டா@ 

$ேதவா.3.3757.2 

 ஆலியா வய4_ெப.(வய4_ெப.) 1�% அணித. ெகா�ைசேய ந�சி ேம2% 

$ேதவா.3.3757.3 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ஆ� க�டைன நிைன மட 

ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) அ8ச4 ந<ேய $ேதவா.3.3757.4 

 ெபா�D% மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி,+ எறி 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

கைரக# வா/ Cைரக# உ*தி $ேதவா.3.3758.1 

 க�னிமா� 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) கவர 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ@ ேகா7டா@ 

�ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3758.2 

 ம�னினா� மாெதா�% ம.2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகா�ைசேய ம.வி� 

நாT% $ேதவா.3.3758.3 

 '�ைன ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) ெதாட.% ஆ@ இ4ைல கா� 

ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) அ8ச4 ந<ேய $ேதவா.3.3758.4 



 க*த% ஆ� ேகதைக� ச*தன6கா� �> கதலி மாேட $ேதவா.3.3759.1 

 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா வ#ைளயி� பவ� அளி6 

�வைளைய� சா� ஓட $ேதவா.3.3759.2 

 ெகா*+ வா� �ழலினா� �தி ெகா# ேகா7டா@ �> ெகா�ைச ேமய 

$ேதவா.3.3759.3 

 எ*ைதயா� அ� நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ/ய4 

ஆ% ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) அ8ச4 ந<ேய $ேதவா.3.3759.4 

 மைற ெகாT% திறலினா� ஆ�தி! 1ைகக# வா�_ெப.(வா�_ெப.) அ�ட மி�� 

$ேதவா.3.3760.1 

 சிைற ெகாT% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அணி ெச: மதி திக> 

மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) ெகா�ைச த�பா4 $ேதவா.3.3760.2 

 உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) என 

மன%_ெப.(மன%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ெகாT% பிரமனா� சிர% 

அ@,த_ெப.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3760.3 

 இைறவன+ அ� இைண இைற8சி வா> ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) 

அ8ச4 ந<ேய $ேதவா.3.3760.4 

 �3ற'% ம6கT% ெதா6க அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) த6கைன� சா� அ�ேற 

$ேதவா.3.3761.1 

 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) மா4வைர உைம ந?ைகைய! 

ப?கமா உ#கினா� ஓ� $ேதவா.3.3761.2 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ4 அ�யவ� �:மிய வ <தி �> ெகா�ைச ேமவி 

$ேதவா.3.3761.3 

 ந4-தவ% அ.# 1A ந%பைன ந%பிடா/ நாT% 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.3761.4 



 ெகா�டலா� வ*திட ேகால வா� ெபாழி4களி4 

F�_வி.எ�.(F�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம*தி $ேதவா.3.3762.1 

 க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�கைழ 

பி�,+_வி.எ�.(பி�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏறி மா 'கி4தைன6 க+2 

ெகா�ைச $ேதவா.3.3762.2 

 அ�ட வானவ�கT% அமர.% 'னிவ.% பணிய ஆல%_ெப.(ஆல%_ெப.) 

$ேதவா.3.3762.3 

 உ�ட மா க�டனா� த%ைமேய உ#� ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) அ8ச4 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.3762.4 

 அட4 எயி3@_ெப.(எயி3@_ெப.) அர6கனா� ெந.6கி 

மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) எ�,+_வி.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�,த வா/க# $ேதவா.3.3763.1 

 உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தி.விர4 

ஊ�றினா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஒளி ெகா# ெவ#ள $ேதவா.3.3763.2 

 மட4_ெப.(மட4_ெப.) இைட! பவள'% ',த'% ெதா,+ வ� 

1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) மாேட $ேதவா.3.3763.3 

 ெபைடெயா�% �.�_ெப.(�.�_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) ெப.� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெகா�ைசேய ேபE ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) 

$ேதவா.3.3763.4 

 அரவினி4-+யி4 த.% அAN% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பிரமD% அ�@ 

அய�*+ $ேதவா.3.3764.1 

 �ைரகழ4 தி.'� அள2 இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அAயவ� 

ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) ெச%ெபா� $ேதவா.3.3764.2 

 விA ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இைட மி� மைலமக# மகி>தர 

வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3764.3 



 கா8ய ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மிட@ உைட6 கட2ளா� ெகா�ைசேய க.+ 

ெந8ேச_ெப.(ெந8�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.3764.4 

 க� மலி உட4_ெப.(உட4_ெப.) உைட அமண.% க8சி உ� சா6கிய.% 

$ேதவா.3.3765.1 

 இ�% அற உைரதைன இக>பவ� 

க.+%_ெப.எ�.(க.+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) ஈச� வாேனா� $ேதவா.3.3765.2 

 ந� உைற ந%பைன நா4மைறயவ� 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) 

$ேதவா.3.3765.3 

 உைடயவ� ெகா�ைசேய உ#கி வா> ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) 

அ8ச4 ந<ேய $ேதவா.3.3765.4 

 கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த% காலினா4 காலைன� 

ெச3றவ� க� ெகா# ெகா�ைச $ேதவா.3.3766.1 

 ஆ/*+_வி.எ�.(ஆ/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

என இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

அ�கைள ஆதா8,ேத $ேதவா.3.3766.2 

 ஏ/*த ெதா41க> மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எழி4மைற ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3766.3 

 வா/*த இ% மாைலக# வ4லவ� ந4ல� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலகி� ேமேல 

$ேதவா.3.3766.4 



 ஓ?கி_வி.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேம4 உழித.% ஒலி 

1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) க?ைகைய ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) சைடேம4 

$ேதவா.3.3767.1 

 தா?கினா� இ� பலி தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலனா6 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த% அ�க# 

$ேதவா.3.3767.2 

 பா?கினா4 உைமெயா�% பக4_ெப.(பக4_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

1க4_ெப.(1க4_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ைப%ெபாழி4 �> $ேதவா.3.3767.3 

 வ <?�_ஏவ.(வ <?�_வி.) ந<�, +.,தியா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) 

இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) உைறவ� ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3767.4 

 �@ ேச� �டைலயி4 �ட� எA ஆ�வ� +ள?� ஒளி ேச� $ேதவா.3.3768.1 

 ந<@ சா*+ என உக*+ அணிவ� ெவ�பிைற ம4� சைட'�யா� $ேதவா.3.3768.2 

 நா@ சா*+ இள'ைல அAைவேயா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பக4_ெப.(பக4_ெப.) அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

$ேதவா.3.3768.3 

 வ <@ ேச� +.,தியா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) 

உைறவ� ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3768.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வள� இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) மலெரா� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) 14� வா�சைட ேம4 $ேதவா.3.3769.1 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) வள� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 1க6 

க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% க�Eத4 கபாலியா� 

தா% $ேதவா.3.3769.2 

 இைழ வள� +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) அAைவேயா� 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பக4_ெப.(பக4_ெப.) 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� $ேதவா.3.3769.3 



 விைழ வள� +.,தியா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) 

இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) உைறவ� ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3769.4 

 க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) அன வா8சிைல! ெப.*தைக6 காமைன6 கவி� 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3770.1 

 �.%ெபா�_ெப.(�.%1_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ம4� � 

மல�6ெகா�ைற அ% �ட�� சைடயா� $ேதவா.3.3770.2 

 அ.%1 அன வன'ைல அAைவேயா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பக4_ெப.(பக4_ெப.) அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

$ேதவா.3.3770.3 

 வி.%1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) +.,தியா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) 

இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) உைறவ� ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3770.4 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) கிள� மதிய'% ெபா�மல�6 ெகா�ைறN% 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2% $ேதவா.3.3771.1 

 கள% ெகாள� சைட இைட ைவ,த எ% க�Eத4 கபாலியா�தா% 

$ேதவா.3.3771.2 

 +ள?� Q4 மா�பின� அAைவேயா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பக4_ெப.(பக4_ெப.) அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

$ேதவா.3.3771.3 

 விள?� ந<�, +.,தியா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) 

இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) உைறவ� ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3771.4 

 ெபாறி உலா% அ� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) உAைவய� வா8 அரா! "�� 

இல?�%_ெப.எ�.(இல?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3772.1 

 ெநறி உலா% பலி ெகாT% ந<�ைமய� சீ�ைமைய நிைன!1 அAயா� 

$ேதவா.3.3772.2 



 மறி உலா% ைகயின� ம?ைகேயா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பக4_ெப.(பக4_ெப.) அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

$ேதவா.3.3772.3 

 ெவறி உலா% +.,தியா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) 

இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) உைறவ� ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3772.4 

 1Aத. சைடயின� 1லிஉA அைரயின� ெபா� 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3773.1 

 திAத.% இய4பின� திA 1ர% L�ைறN% த< வைள,தா� $ேதவா.3.3773.2 

 வா8 த. வன'ைல ம?ைகேயா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பக4_ெப.(பக4_ெப.) அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

$ேதவா.3.3773.3 

 விAத. +.,தியா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) 

உைறவ� ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3773.4 

 ந<�� இல?�-அவி� ஒளி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) '� அர6க�-:இ* 

ந<#வைரைய6 $ேதவா.3.3774.1 

 கீ�� இட*தி�வ�: எ�@ எ:*தவ�-ஆ#விைன கீ>!ப�,தா� 

$ேதவா.3.3774.2 

 "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Q4 மா�பின� அAைவேயா� 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பக4_ெப.(பக4_ெப.) 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� $ேதவா.3.3774.3 

 ேவ��_ஏவ.(ேவ��_வி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) +.,தியா� 

இர2_ெப.(இர2_ெப.) இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) உைறவ� 

ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3774.4 

 கைரகட4 அர2 அைண6 கட2T% தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நா�'கD% 

$ேதவா.3.3775.1 



 �ைர கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அ� ெதாழ F� எA என நிற%_ெப.(நிற%_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� $ேதவா.3.3775.2 

 வைர ெக: மகெளா�% பக4_ெப.(பக4_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

1க4_ெப.(1க4_ெப.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) வ�ெபாழி4 �> $ேதவா.3.3775.3 

 விைர கம> +.,தியா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) 

இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) உைறவ� ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3775.4 

 அய% 'க%_ெப.('க%_ெப.) ெவயி4_ெப.(ெவயி4_ெப.) நிைல அமண.% 

��ட.% சா6கிய.% $ேதவா.3.3776.1 

 நய%_ெப.(நய%_ெப.) 'க உைரயின� ந�வன சா8ைதக# 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வா� $ேதவா.3.3776.2 

 கய4_ெப.(கய4_ெப.) அன வா8 ெந�?க�ணிேயா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

பக4_ெப.(பக4_ெப.) அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

$ேதவா.3.3776.3 

 விய4_ெப.(விய4_ெப.) நக�, +.,தியா� இர2_ெப.(இர2_ெப.) 

இட,+_ெப.(இட%_ெப.+அ,+_சாA.) உைறவ� ேவ#வி6��ேய $ேதவா.3.3776.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உலா% விA ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) விைர மண4-

+.,தி ேவ#வி6��N% $ேதவா.3.3777.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) உலா% ஒலிகழ4 ஆ�வா� அAைவேயா� உைற 

பதிைய $ேதவா.3.3777.2 

 ந� உலா% 1கலிN# அ.மைற ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3777.3 

 ப� உலா% அ.*தமி> பா�வா� ஆ�வா� பழி இலேர $ேதவா.3.3777.4 

 ேகா?கேம �ரவேம ெகா: மல�! 1�ைனேய ெகா�� 

'4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) $ேதவா.3.3778.1 

 ேவ?ைகேய ஞாழேல வி%' பாதிAகேள விரவி எ?�% $ேதவா.3.3778.2 



 ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) மா காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர அைட 

�ர?கா�+ைற $ேதவா.3.3778.3 

 வ <?�_ஏவ.(வ <?�_வி.) ந<�� சைட'� அ�களா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) என 

வி.%பினாேர $ேதவா.3.3778.4 

 ம*த% ஆ/ இழி_வி.(இழி_வி.) மத6களி3@ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம.!ெபா� 

ெபா.!பி� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.3779.1 

 ச*த% ஆ� அகிெலா� சாதியி� பல?கT% 

தைகய_�ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேமாதி_வி.எ�.(ேமா+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3779.2 

 உ*+ மா காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர அைட �ர?கா�+ைற 

$ேதவா.3.3779.3 

 எ*ைதயா� இைண அ� இைமயவ� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% இய4பினாேர 

$ேதவா.3.3779.4 

 ',+% மா மணிெயா� 'ைழ வள� ஆர'% 

'க*+_வி.எ�.('க_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) C*தி $ேதவா.3.3780.1 

 எ,+ மா காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர அைட �ர?கா�+ைற $ேதவா.3.3780.2 

 ம,த மாமலெரா� மதி ெபாதி சைட'� அ�க# த%ேம4 $ேதவா.3.3780.3 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ஆ% அ�யவ� சிவகதி ெப@வ+ தி�ண% அ�ேற 

$ேதவா.3.3780.4 

 கறிN% மா மிளெகா� கதலியி� பல?கT% 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) C*தி $ேதவா.3.3781.1 

 எறிN% மா காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர அைட �ர?கா�+ைற 

$ேதவா.3.3781.2 



 மறி உலா% ைகயின� மல� அ� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம.2% உ#ள6 $ேதவா.3.3781.3 

 �றியினா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) மிக6 F�வா� ந<�வா� 

உலகி� ஊேட $ேதவா.3.3781.4 

 ேகா� இைட� ெசாA*த_ெப.எ�.(ெசாA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அதெனா�% ெகா�ட4_ெப.(ெகா�ட4_ெப.) வா/வி�ட 

'�ந<ா $ேதவா.3.3782.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைட! பலீிN% கட@ உைட! ப�ட'% 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) C*தி $ேதவா.3.3782.2 

 ஓ� உைட6 காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர அைட �ர?கா�+ைற 

$ேதவா.3.3782.3 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உைட� சைட'� அ�களா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) என! 

ேபணினாேர $ேதவா.3.3782.4 

 ேகால மா மலெரா� �ப'% சா*த'% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3783.1 

 வாலியா� வழிபட! ெபா.*தினா� தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) மா?கனிக# உ*தி 

$ேதவா.3.3783.2 

 ஆG% மா காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர அைட �ர?கா�+ைற 

$ேதவா.3.3783.3 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) மாமணி மிட3@ அ�கைள நிைனய வ4விைனக# வ <ேட 

$ேதவா.3.3783.4 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) மாமணி நிற,+_ெப.(நிற%_ெப.+அ,+_சாA.) அர6கைன 

இ.ப+ கர,ெதா� ஒ4க $ேதவா.3.3784.1 



 வாலினா4 க7�ய வாலியா� வழிபட ம�D ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

$ேதவா.3.3784.2 

 ஏலேமா� இைல இலவ?கேம இ8சிேய ம8ச#_ெப.(ம8ச#_ெப.) உ*தி 

$ேதவா.3.3784.3 

 ஆலியா வ.1ன4 வடகைர அைட �ர?கா�+ைறேய $ேதவா.3.3784.4 

 ெபா.% திற4_ெப.(திற4_ெப.) ெப.?ைகமா 

உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைம அ8சேவ ஒ.?கி 

ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3785.1 

 ெப.*_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) திற,+_ெப.(திற%_ெப.+அ,+_சாA.) அந?கைன 

அந?கமா விழி,த+% ெப.ைமேபாG% $ேதவா.3.3785.2 

 வ.* திற4_ெப.(திற4_ெப.) காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர அைட 

�ர?கா�+ைற $ேதவா.3.3785.3 

 அ.*திற,+ இ.வைர அ4ல4 க�� 

ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�களாேர $ேதவா.3.3785.4 

 க7� அம� ேதர.% க�6க# தி� க:6கT% கசி2 ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) 

இ4லா! $ேதவா.3.3786.1 

 பி7ட� த% அற உைர ெகா#ளG% ெப. வைர! ப�ட% உ*தி $ேதவா.3.3786.2 

 எ7�% மா காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர அைட �ர?கா�+ைற� 

$ேதவா.3.3786.3 

 சி7டனா� அ� ெதாழ சிவகதி ெப@வ+ தி�ண% ஆேம $ேதவா.3.3786.4 

 தா> இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) காவிA_ெப.(காவிA_ெப.) வடகைர அைட 

�ர?கா�+ைற $ேதவா.3.3787.1 

 ேபா> இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) ெபாதி 1Aத. சைட'�! 1�ணியைன 

$ேதவா.3.3787.2 



 காழியா�-அ.மைற ஞானச%ப*தன க.+ பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

$ேதவா.3.3787.3 

 ேகாைழயா அைழ!பிD% F�வா� ந<�வா� உலகி� ஊேட $ேதவா.3.3787.4 

 ம.*+_ெப.(ம.*+_ெப.) அைவ ம*திர% ம@ைம ந�ெநறி அைவ ம3@% 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.3.3788.1 

 அ.*+ய� ெக�% அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) நாமேம சி*ைத ெச/ 

ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) ெந8சேம_ெப.(ெந8ச%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.3788.2 

 ெபா.*+_வி.(ெபா.*+_வி.) த�1றவினி4 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

ெபா� ெசாAதர +�@ ைப%"8 $ேதவா.3.3788.3 

 ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) ெச%ெபா�மல� தி. ெந4ேவலி உைற ெச4வ� 

தாேம $ேதவா.3.3788.4 

 :எ�@% ஓ� இய4பின�: என நிைன2 அAயவ� ஏ@ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஏறி� $ேதவா.3.3789.1 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா% ெச��சிய� 

மைனெதா@% பலிெகாT% இய41_ெப.(இய41_ெப.) அ+ேவ $ேதவா.3.3789.2 

 +�@ த�ெபாழி4 Cைழ*+ எ:விய ேகதைக!ேபா+ அைள*+ $ேதவா.3.3789.3 

 ெத�ற4 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலவிய தி. 

ெந4ேவலி உைற ெச4வ� தாேம $ேதவா.3.3789.4 

 ெபாறி கிள� அரவ'% ேபா> இளமதிய'% க?ைக எ�D% $ேதவா.3.3790.1 

 ெநறி ப� �ழலிைய� சைடமிைச� �லவி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ "சி 

$ேதவா.3.3790.2 

 கிறிபட நட*+_வி.எ�.(நட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ெமாழியவ� மன%_ெப.(மன%_ெப.) கவ�வ� ேபாG% 

$ேதவா.3.3790.3 



 ெசறி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. ெந4ேவலி உைற 

ெச4வ� தாேம $ேதவா.3.3790.4 

 கா� த� மைலமக# கதி� நிலா '@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ளேவN% $ேதவா.3.3791.1 

 "�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

1ற?கா� அர?கா நட% ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேபணி 

$ேதவா.3.3791.2 

 ஈ�� மா மாட?க# மாளிைக மீ+ எ: ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மதிய% 

$ேதவா.3.3791.3 

 த<��_வி.எ�.(த<��-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலவிய தி. ெந4ேவலி உைற 

ெச4வ� தாேம $ேதவா.3.3791.4 

 ஏன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெகா%ெபா�% எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக> 

ம,த'% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அர2% $ேதவா.3.3792.1 

 Fன4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தவ> சைடயின� 

ெகா4 1லி, ேதா4 உைடயா� $ேதவா.3.3792.2 

 ஆனி� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) உக*+ ஆ�வ� பா�வ� 

அ.மைறக# $ேதவா.3.3792.3 

 ேதனி4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� ெபாழி4-தி. ெந4ேவலி உைற ெச4வ� 

தாேம $ேதவா.3.3792.4 

 ெவ� த. தைலயின� ேவன4 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ3றின� விA 

சைடய� $ேதவா.3.3793.1 

 ெபா� அணி மா�பின� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அத# ஆைடய� ெபா?� அரவ� 

$ேதவா.3.3793.2 



 வ�2 உைட ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) ஓ�ப?கின� மாதைர 

ைமய4_ெப.(ைமய4_ெப.) ெச/வா◌ா $ேதவா.3.3793.3 

 ெச� ப� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி தி. ெந4ேவலி உைற ெச4வ� தாேம 

$ேதவா.3.3793.4 

 அ6� உலா% அைரயின� திைர உலா% '�யின� அ�க# அ�@ $ேதவா.3.3794.1 

 த6கனா� ேவ#விைய� சா�ய ச+ரனா� கதி� ெகா# ெச%ைம $ேதவா.3.3794.2 

 16க+ ஓ� 1Aவின� வா8 த. வ��_ெப.(வ��_ெப.) ப� 'ரG% ேசாைல, 

$ேதவா.3.3794.3 

 தி6� எலா% 1க> உ@% தி. ெந4ேவலி உைற ெச4வ� தாேம $ேதவா.3.3794.4 

 '*தி மா வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அ�@ 

எ�,தவ� '�க# ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ெநா8 தரேவ $ேதவா.3.3795.1 

 உ*தி மா மல� அ� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) Cதியா4 அட�,தா� $ேதவா.3.3795.2 

 க*த% ஆ�த. ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம*திக# பா/தர ம+, திவைல 

$ேதவா.3.3795.3 

 சி*+ "*+ைற கம> தி. ெந4ேவலி உைற ெச4வ� தாேம $ேதவா.3.3795.4 

 ைப?_ெப.அ.(ைப?_ெப.அ.) க�வா# அர2 அைணயவெனா� பனி மலேராD% 

காணா+ $ேதவா.3.3796.1 

 :அ?கணா அ.# : என அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 'ைற'ைற இைற8ச நி�றா� $ேதவா.3.3796.2 

 ச?க நா4மைறயவ� நிைறதர அAைவய� 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேபண $ேதவா.3.3796.3 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) விழ ம4� தி. ெந4ேவலி உைற 

ெச4வ� தாேம $ேதவா.3.3796.4 



 +வ� உ@ விA +கி4_ெப.(+கி4_ெப.) ஆைடய� ேவட% இ4 சமண� எ�D% 

$ேதவா.3.3797.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) உ@ சி@ ெசாைல அவ% என நிைனN% எ% 

அ�ணலா� தா% $ேதவா.3.3797.2 

 கவ� உ@ ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ம4� மாளிைக� �ளிைக மயி4க# ஆல 

$ேதவா.3.3797.3 

 திவ� உ@ மதி தவ> தி. ெந4ேவலி உைற ெச4வ� தாேம $ேதவா.3.3797.4 

 ெப.*_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மா மல�மிைச அய� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) அைனயவ� ேபE க4வி, 

$ேதவா.3.3798.1 

 தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) மா மைறயவ� தி. ெந4ேவலி உைற ெச4வ� த%ைம 

$ேதவா.3.3798.2 

 ெபா.*+_வி.(ெபா.*+_வி.) ந<�,தட% ம4� 1கலிN# ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3798.3 

 அ.*தமி> மாைலக# பா� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெக�% 

அ.விைனேய $ேதவா.3.3798.4 

 ப�N# ஆ� விைடயின� பா/ 1லி,ேதாலின� பாவநாச� $ேதவா.3.3799.1 

 ெபா� ெகா# மா ேமனிய� "த% ஆ� பைடயின� "ணQல� $ேதவா.3.3799.2 

 க� ெகா# மா மல� இ�% அ�யின� பி� நைட_ெப.(நைட_ெப.) ம?ைகேயா�% 

$ேதவா.3.3799.3 

 அ�களா� அ.# 1A*+ இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ%ப�மாகாள% தாேன 

$ேதவா.3.3799.4 

 ைகயி4 மா� ம:வின� க�விட% உ�ட எ% காளக�ட� $ேதவா.3.3800.1 



 ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா ேமனிய� ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 

அம� உைடதைல! பலி திAவா� $ேதவா.3.3800.2 

 ைவய% ஆ� ெபா+வினி4 மைறயவ� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ�% $ேதவா.3.3800.3 

 ஐய� மா ேதவிேயா� இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ%ப�மாகாள% தாேன 

$ேதவா.3.3800.4 

 பரவின அ�யவ� ப� +ய� ெக�!பவ� பா82 

இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) பா4 $ேதவா.3.3801.1 

 கரவின� கன4_ெப.(கன4_ெப.) அன உ.வின� ப�தைல! பலிெகா� ஏ�% 

$ேதவா.3.3801.2 

 இரவின� பக4_ெப.(பக4_ெப.) எAகா� இைட 

ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவட� "E% $ேதவா.3.3801.3 

 அரவின� அAைவேயா� இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ%ப�மாகாள% தாேன 

$ேதவா.3.3801.4 

 ந<3றின� ந<�ட_ெப.எ�.(ந<#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�சைடயின� 

பைடயின� நிமல� ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) $ேதவா.3.3802.1 

 ஏ3றின� எA 1A கர,தின� 1ர,+ உளா� உயிைர வI2% $ேதவா.3.3802.2 

 F3றின� ெகா�யிைட 'னி2_ெப.('னி2_ெப.) உற 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வ.% �ல2 க?ைக $ேதவா.3.3802.3 

 ஆ3றின� அAைவேயா� இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ%ப�மாகாள% தாேன 

$ேதவா.3.3802.4 

 1ற,தின� அக,+ உள� ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 



அ:+_வி.எ�.(அ:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% அ�ப� சி*ைத, 

$ேதவா.3.3803.1 

 திற,தின� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இலா� ெச+மதி, த6க� 

த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேவ#வி ெச3ற $ேதவா.3.3803.2 

 மற,தின� மாதவ� நா4வ.6� ஆலி� கீ> அ.# 1A*த $ேதவா.3.3803.3 

 அற,தின� அAைவேயா� இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ%ப�மாகாள% தாேன 

$ேதவா.3.3803.4 

 பழக மா மல� பறி,+_வி.எ�.(பறி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�ைட 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8�வா� பா4 

ெசறி*த_ெப.எ�.(ெசA_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3804.1 

 �ழகனா� �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) 

1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+வா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) Fட 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3804.2 

 கழகனா� கா8 உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� க?காள� 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) காளி ஏ,+% $ேதவா.3.3804.3 

 அழகனா� அAைவேயா� இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ%ப�மாகாள% தாேன 

$ேதவா.3.3804.4 

 எ?�% ஆ/ இ.*தவ� அ.*தவ 'னிவ.6� அளி,+ உக*தா� $ேதவா.3.3805.2 

 ெபா?� மா 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) 

பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அAசிலி� வடகைர தி.,த% 

ேபணி $ேதவா.3.3805.3 

 அ?க% ஆ@ ஓ+வா� இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ%ப�மாகாள% தாேன 

$ேதவா.3.3805.4 



 ெபா. சிைல மதனைன! ெபா�பட விழி,தவ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

இல?ைக6 $ேதவா.3.3806.1 

 �Aசிைல6 �லவைர6 கீ> உற அட�,தவ� ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) Fறி4 

$ேதவா.3.3806.2 

 ெப. சிைல நல மணி_ெப.(மணி_ெப.) பலீிேயா� ஏல'% ெப.க C*+% 

$ேதவா.3.3806.3 

 அரசிலி� வடகைர அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம� அ%ப�மாகாள% தாேன 

$ேதவா.3.3806.4 

 வா8 அரா அத� மிைச, +யி�றவ� தாD% மா மல� உளாD% $ேதவா.3.3807.1 

 எAயரா அணி கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஒ�ணா வைக உய�*+_வி.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பி�D% 

$ேதவா.3.3807.2 

 பிAய� ஆ% அ�யவ�6� அணியரா/ பணி2 இலாதவ.6� எ�@% 

$ேதவா.3.3807.3 

 அAயரா/ அAைவேயா� இ.!1 இட%_ெப.(இட%_ெப.) அ%ப�மாகாள% தாேன 

$ேதவா.3.3807.4 

 சா6கிய6கயவ� வ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறி6ைகய.% ெபா/யினா4 Q4 

$ேதவா.3.3808.1 

 ஆ6கிய ெமாழி அைவ பிைழயைவ ஆதலி4 வழிப�வ <� $ேதவா.3.3808.2 

 வ <6கிய அர2 உைட6 க�ைசயா� இ�ைச ஆனவ�க7� 

எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) $ேதவா.3.3808.3 

 ஆ6கிய அர� உைற அ%ப�மாகாளேம அைடமி� ந<ேர $ேதவா.3.3808.4 

 ெச%ெபா� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழி,+ எ: திைர வ.1ன4 அAசி4 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3809.1 



 அ%ப� மாகாளேம ேகாயிலா அண?கிேனா� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாைன $ேதவா.3.3809.2 

 க%பி� ஆ� ெந�மதி4 காழிN# ஞானச%ப*த� 

ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3809.3 

 ந%பி நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெமாழிபவ�6� இ4ைல ஆ% விைன 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெப@வ� தாேம $ேதவா.3.3809.4 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3810.1 

 ��ண ெவ�ெபா� அணிவ <ேர $ேதவா.3.3810.2 

 ��ண ெவ�ெபா� அணிவ <� உம ெதா: கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) $ேதவா.3.3810.3 

 எ�ண_�ைற.எ�.(எ�E_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� இட� இலேர 

$ேதவா.3.3810.4 

 ேவதிய� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3811.1 

 ஆதிய அ.மைறயேீர $ேதவா.3.3811.2 

 ஆதிய அ.மைறய�ீ உைம அல�ெகா� $ேதவா.3.3811.3 

 ஓதிய� உண�2_ெப.(உண�2_ெப.) உைடேயாேர $ேதவா.3.3811.4 

 விள?� த�ெபாழி4 அணி ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3812.1 

 இள%பிைற அணி சைடயேீர $ேதவா.3.3812.2 

 இள%பிைற அணி சைடய�ீ உம+ இைண அ� $ேதவா.3.3812.3 

 உள% ெகாள உ@ பிணி இலேர $ேதவா.3.3812.4 



 வி��_ெப.(வி��_ெப.) அல� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3813.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� வள� சைடயேீர $ேதவா.3.3813.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம� வள� சைடய�ீ உைம வா>,+% 

அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) $ேதவா.3.3813.3 

 ெதா�ட�க# +ய� பிணி இலேர $ேதவா.3.3813.4 

 மி6கவ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3814.1 

 அ6கிெனா� அர2 அைச,த<ேர $ேதவா.3.3814.2 

 அ6கிெனா� அர2 அைச,த<� உம+ அ� இைண $ேதவா.3.3814.3 

 த6கவ� உ@வ+ தவேம $ேதவா.3.3814.4 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�ெபா� அணி ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3815.1 

 அ*த% இ4 ெப.ைமயின <ேர $ேதவா.3.3815.2 

 அ*த% இ4 ெப.ைமயின <� உைம அல�ெகா� $ேதவா.3.3815.3 

 சி*ைத ெச/ேவா� விைன சிைதேவ $ேதவா.3.3815.4 

 விழ ம4� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3816.1 

 அழ4 ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ?ைகயின <ேர 

$ேதவா.3.3816.2 

 அழ4 ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ?ைகயின <� 

உைம அல�ெகா� $ேதவா.3.3816.3 

 ெதாழ அ4ல4 ெக�வ+ +ணிேவ $ேதவா.3.3816.4 



 வி,தக மைறயவ� ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3817.1 

 ம,த ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மல� 1ைனவ <ேர $ேதவா.3.3817.2 

 ம,த ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மல� 1ைனவ <� உம+ அ� ெதா:% $ேதவா.3.3817.3 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயவ� தி.ேவ 

$ேதவா.3.3817.4 

 ேமலவ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3818.1 

 ஆல ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மணிமிட3ற<ேர $ேதவா.3.3818.2 

 ஆல ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மணிமிட3ற<� உம+ அ� ெதா:% $ேதவா.3.3818.3 

 சீல% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயவ� தி.ேவ $ேதவா.3.3818.4 

 விைர ம4� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி ெவ?�. 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3819.1 

 அைர ம4� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அதள <ேர $ேதவா.3.3819.2 

 அைர ம4� 1லி_ெப.(1லி_ெப.) அதள <� உம+ அ� இைண $ேதவா.3.3819.3 

 உைர ம4� 1கழவ� உய�ேவ $ேதவா.3.3819.4 

 எ� திைச6�% 1க> இ�ன%ப� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3820.1 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இைச6�%_ெப.எ�.(இைச_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சைடயேீர $ேதவா.3.3820.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இைச6�%_ெப.எ�.(இைச_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சைடய�ீ உைம வா>,+வா◌ா $ேதவா.3.3820.3 



 ெதா�� 

இைச6�%_ெப.எ�.(இைச_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெதாழிலாேர $ேதவா.3.3820.4 

 யா> நர%பி� இைச இ�ன%ப� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3821.1 

 தா>த. சைட'�யேீர $ேதவா.3.3821.2 

 தா>த. சைட'�ய�ீ உைம� சா�பவ� $ேதவா.3.3821.3 

 ஆ>+ய� அ.விைன இலேர $ேதவா.3.3821.4 

 இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) Cதலிெயா� இ�ன%ப� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3822.1 

 வள மதி வள� சைடயேீர $ேதவா.3.3822.2 

 வள மதி வள� சைடய�ீ உைம வா>,+வா◌ா $ேதவா.3.3822.3 

 உள% மதி மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைடயாேர $ேதவா.3.3822.4 

 இ� �ர4_ெப.(�ர4_ெப.) இைச 'ர4 இ�ன%ப� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3823.1 

 க� கம> சைட'�யேீர $ேதவா.3.3823.2 

 க� கம> சைட'�ய�ீ உம கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ெதா:% $ேதவா.3.3823.3 

 அ�யவ� அ.விைன இலேர $ேதவா.3.3823.4 

 இைமயவ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% 

இ�ன%ப� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3824.1 

 உைம ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) F@ உைடயேீர $ேதவா.3.3824.2 

 உைம ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) F@ உைடய�ீ உைம உ#�வா◌ா $ேதவா.3.3824.3 

 அைமகில� ஆகில� அ�ேப $ேதவா.3.3824.4 



 எ� அ.%_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) 1க> உைட இ�ன%ப� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3825.1 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ.8_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) சைட'�யேீர 

$ேதவா.3.3825.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அ.8_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) சைட'�ய�ீ உைம� 

சா�பவ� $ேதவா.3.3825.3 

 வி�ணவ�_ெப.(வி�ணவ�_ெப.) அைட2 உைடேயாேர $ேதவா.3.3825.4 

 எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) இ�ன%ப� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3826.1 

 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) திக> ேமனியின <ேர $ேதவா.3.3826.2 

 நிழ4_ெப.(நிழ4_ெப.) திக> ேமனியின <� உைம நிைனபவ� $ேதவா.3.3826.3 

 �ழறிய ெகா�விைன இலேர $ேதவா.3.3826.4 

 ஏ,த(அ).% 1க> அணி இ�ன%ப� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3827.1 

 ��,தைன, ெதாைல2 ெச/த<ேர $ேதவா.3.3827.2 

 ��,தைன, ெதாைல2 ெச/த<� உைம, ெதா:பவ� $ேதவா.3.3827.3 

 F�,த ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) �ண%_ெப.(�ண%_ெப.) உைடேயாேர 

$ேதவா.3.3827.4 

 இய4 உேளா� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ:% 

இ�ன%ப� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3828.1 

 அயD% மா4 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAயேீர $ேதவா.3.3828.2 

 அயD% மா4 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய�ீ உம+ அ� ெதா:% $ேதவா.3.3828.3 



 இய4 உளா� ம@பிற!1 இலேர $ேதவா.3.3828.4 

 ஏ� அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி இ�ன%ப� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3829.1 

 ேத� அம� சிைத2 ெச/த<ேர $ேதவா.3.3829.2 

 ேத� அம� சிைத2 ெச/த<� உைம� ேச�பவ� $ேதவா.3.3829.3 

 ஆ� +ய� அ.விைன இலேர $ேதவா.3.3829.4 

 ஏ� அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி இ�ன%ப� ஈசைன $ேதவா.3.3830.1 

 நா� அம� ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3830.2 

 நா� அம� ஞானச%ப*தன ந4-தமி> $ேதவா.3.3830.3 

 பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� பழி இலேர $ேதவா.3.3830.4 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெவெண/ வி:+ 

ெப/+_வி.எ�.(ெப/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�தி� நா#ெதா@% 

$ேதவா.3.3831.1 

 ெந4ெவெண/ ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<ேர 

$ேதவா.3.3831.2 

 ெந4ெவெண/ ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<� உைம 

நா#ெதா@% $ேதவா.3.3831.3 

 ெசா4 வண% இ�வ+ ெசா4ேல $ேதவா.3.3831.4 

 நி�சG% அ�யவ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: 

ெந4ெவெண/6 $ேதவா.3.3832.1 

 க�� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அர2 அைச,த<ேர $ேதவா.3.3832.2 

 க�� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அர2 அைச,த<� உைம6 கா�பவ� $ேதவா.3.3832.3 

 அ�செமா� அ.விைன இலேர $ேதவா.3.3832.4 



 நிைர விA ெதா41க> ெந4ெவெண/ 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3833.1 

 அைர விA ேகாவண,த<ேர $ேதவா.3.3833.2 

 அைர விA ேகாவண,த<� உைம அல�ெகா� $ேதவா.3.3833.3 

 உைர விA!ேபா� உய�*ேதாேர $ேதவா.3.3833.4 

 ந<� ம4� ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 1க> ெந4ெவெண/ 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3834.1 

 ஊ� ம4கி உைறய_�ைற.எ�.(உைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4^ேர 

$ேதவா.3.3834.2 

 ஊ� ம4கி உைறய_�ைற.எ�.(உைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4^� உைம 

உ#�த4 $ேதவா.3.3834.3 

 பா� ம4� 1கழவ� ப�ேப $ேதவா.3.3834.4 

 ந<� இள%_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி ெந4ெவெண/ 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3835.1 

 ஆ� இள%_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) பா!1 அைச,த<ேர $ேதவா.3.3835.2 

 ஆ� இள%_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) பா!1 அைச,த<� உைம அ�ெபா� 

$ேதவா.3.3835.3 

 பா� உள% உைடயவ� ப�ேப $ேதவா.3.3835.4 

 ெந3றி_ெப.(ெந3றி_ெப.) ஒ� க� உைட ெந4ெவெண/ 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3836.1 

 ெப3றி ெகா# பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Cத^ேர $ேதவா.3.3836.2 

 ெப3றி ெகா# பிைறCத^� உைம! ேபEத4 $ேதவா.3.3836.3 

 க3@ அறிேவா�க# த% கடேன $ேதவா.3.3836.4 



 நிைறயவ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: 

ெந4ெவெண/ ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3837.1 

 கைற அணி மிட@ உைடயேீர $ேதவா.3.3837.2 

 கைற அணி மிட@ உைடய�ீ உைம6 கா�பவ� $ேதவா.3.3837.3 

 உைறவ+% உ% அ�6கீேழ $ேதவா.3.3837.4 

 ெந.6கிய ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி ெந4ெவெண/ ேமவி அ�@ 

$ேதவா.3.3838.1 

 அர6கைன அைச2 ெச/த<ேர $ேதவா.3.3838.2 

 அர6கைன அைச2 ெச/த<� உைம அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3838.3 

 இ.6க வ4லா� இட� இலேர $ேதவா.3.3838.4 

 நிைர விA சைட'� ெந4ெவெண/ ேமவி அ�@ $ேதவா.3.3839.1 

 இ.வைர இட�க# ெச/த<ேர $ேதவா.3.3839.2 

 இ.வைர இட�க# ெச/த<� உைம இைசெவா� $ேதவா.3.3839.3 

 பரவ வ4லா� பழி இலேர $ேதவா.3.3839.4 

 ந<6கிய 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அணி ெந4ெவெண/ 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3840.1 

 சா6கிய� சம� ெக�,த<ேர $ேதவா.3.3840.2 

 சா6கிய� சம� ெக�,த<� உைம� சா�வ+ $ேதவா.3.3840.3 

 பா6கிய% உைடயவ� ப�ேப $ேதவா.3.3840.4 

 நில%_ெப.(நில%_ெப.) ம4� ெதா41க> ெந4ெவெண/ ஈசைன $ேதவா.3.3841.1 



 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ம4� ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3841.2 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) ம4� ஞானச%ப*தன ெச*தமி> $ேதவா.3.3841.3 

 ெசால ம4�வா� +ய� இலேர $ேதவா.3.3841.4 

 திட% மலி மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) அணி சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3842.1 

 பட% மலி அர2 உைடயேீர $ேதவா.3.3842.2 

 பட% மலி அர2 உைடய�ீ உைம! பணிபவ� $ேதவா.3.3842.3 

 அைடவ+% அம.ல� அ+ேவ $ேதவா.3.3842.4 

 சி3றிைட உட� மகி> சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3843.1 

 �3றிய_ெப.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட'�யேீர 

$ேதவா.3.3843.2 

 �3றிய_ெப.எ�.(�3@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட'�ய�ீ உம ெதா: 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) $ேதவா.3.3843.3 

 உ3றவ� உ@ பிணி இலேர $ேதவா.3.3843.4 

 ெத#ளிய 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அணி சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3844.1 

 +#ளிய மா� உைடயேீர $ேதவா.3.3844.2 

 +#ளிய மா� உைடய�ீ உம ெதா: கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) $ேதவா.3.3844.3 

 உ#Tத4_ெதா.ெப.(உ#T_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நல%_ெப.(நல%_ெப.) உ@ேம 

$ேதவா.3.3844.4 



 ெச*ெநல வய4_ெப.(வய4_ெப.) அணி சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3845.1 

 ஒ�னல� 1ர% எA,த<ேர $ேதவா.3.3845.2 

 ஒ�னல� 1ர% எA,த<� உைம உ#�வா◌ா $ேதவா.3.3845.3 

 ெசா4-நல% உைடயவ� ெதா�ேட $ேதவா.3.3845.4 

 ெச3றினி4 மலி 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3846.1 

 ெப3றி ெகா# பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) '�யேீர $ேதவா.3.3846.2 

 ெப3றி ெகா# பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) '�ய�ீ உைம! ேபணி ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) 

$ேதவா.3.3846.3 

 அ3றவ� அ.விைன இலேர $ேதவா.3.3846.4 

 ெச?கய4 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அணி சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3847.1 

 ம?ைகைய இட%_ெப.(இட%_ெப.) உைடயேீர $ேதவா.3.3847.2 

 ம?ைகைய இட%_ெப.(இட%_ெப.) உைடய�ீ உைம வா>,+வா◌ா $ேதவா.3.3847.3 

 ச?ைக அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இல� நல� தவேம $ேதவா.3.3847.4 

 ெசறி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

த:விய_ெப.எ�.(த:வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3848.1 

 ெவறி கம> சைட'�யேீர $ேதவா.3.3848.2 

 ெவறி கம> சைட'�ய�ீ உைம 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெம/* $ேதவா.3.3848.3 

 ெநறி உண�ேவா� உய�*ேதாேர $ேதவா.3.3848.4 



 திைசயவ� ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ: சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3849.1 

 தச'க� உர%_ெப.(உர%_ெப.) ெநா8,த<ேர $ேதவா.3.3849.2 

 தச'க� உர%_ெப.(உர%_ெப.) ெநா8,த<� உைம� சா�பவ� $ேதவா.3.3849.3 

 வைச அ@ம+ வழிபாேட $ேதவா.3.3849.4 

 ெச. வைர வய4_ெப.(வய4_ெப.) அம� சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3850.1 

 இ.வைர அைச2 ெச/த<ேர $ேதவா.3.3850.2 

 இ.வைர அைச2 ெச/த<� உைம ஏ,+வா◌ா $ேதவா.3.3850.3 

 அ.விைனெயா� +ய� இலேர $ேதவா.3.3850.4 

 ெச/,தைல! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) அணி சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3851.1 

 1,தெரா� அம� 1ற,த<ேர $ேதவா.3.3851.2 

 1,தெரா� அம� 1ற,த<� உைம! ேபா3@த4 $ேதவா.3.3851.3 

 ப,த�க# த% உைட! பா8ேச $ேதவா.3.3851.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி சி@�� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3852.1 

 மா� அம� கர%_ெப.(கர%_ெப.) உைடயேீர $ேதவா.3.3852.2 

 மா� அம� கர%_ெப.(கர%_ெப.) உைடய�ீ உைம 

வா>,திய_ெப.எ�.(வா>,+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3852.3 

 ஞானச%ப*தன தமிேழ $ேதவா.3.3852.4 

 ெவ�மதி தவ> மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) மிழைல உள <� சைட $ேதவா.3.3853.1 



 ஒ�மதி அணி உைடயேீர $ேதவா.3.3853.2 

 ஒ�மதி அணி உைடய�ீ உைம உண�பவ� $ேதவா.3.3853.3 

 க� மதி மி�வ+ கடேன $ேதவா.3.3853.4 

 விதி வழி மைறயவ� மிழைல உள <� நட% $ேதவா.3.3854.1 

 சதி வழி வ.வ+ ஒ� சதிேர $ேதவா.3.3854.2 

 சதி வழி வ.வ+ ஒ� சதி� உைடய�ீ உைம $ேதவா.3.3854.3 

 அதி�ண� 1க>வ+% அழேக $ேதவா.3.3854.4 

 விைர மலி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி மிழைல உள <� 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) $ேதவா.3.3855.1 

 வைரமிைச உைறவ+% வலேத $ேதவா.3.3855.2 

 வைரமிைச உைறவ+ ஒ� வல+ உைடய�ீ உைம $ேதவா.3.3855.3 

 உைர ெசNமைவ மைற ஒலிேய $ேதவா.3.3855.4 

 வி7� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெப@ 1க> மிழைல உள <� ைகயி4 $ேதவா.3.3856.1 

 இ7� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெப@கிற+ எAேய $ேதவா.3.3856.2 

 இ7� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெப@கிற+ எA உைடய�ீ 1ர% $ேதவா.3.3856.3 

 அ7ட+ வைர சிைலயாேல $ேதவா.3.3856.4 

 ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) நிக� க�ணிய� மிழைல உள <� நல $ேதவா.3.3857.1 

 பா4 நிக� உ. உைடயேீர $ேதவா.3.3857.2 

 பா4 நிக� உ. உைடய�ீ உம+ உட� உைம $ேதவா.3.3857.3 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைறவ+ 

தவேம $ேதவா.3.3857.4 



 விைர மலி ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி மிழைல உள <� ெசனி $ேதவா.3.3858.1 

 நிைர உற அணிவ+ ெநறிேய $ேதவா.3.3858.2 

 நிைர உற அணிவ+ ஒ� ெநறி உைடய�ீ உம+ $ேதவா.3.3858.3 

 அைர உற அணிவன அரேவ $ேதவா.3.3858.4 

 விைச உ@ 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வய4_ெப.(வய4_ெப.) மிழைல உள <� அர2 

$ேதவா.3.3859.1 

 அைச2 உற அணி2 உைடயேீர $ேதவா.3.3859.2 

 அைச2 உற அணி2 உைடய�ீ உைம அறிபவ� $ேதவா.3.3859.3 

 நைச உ@% நாவின� தாேம $ேதவா.3.3859.4 

 வில?க4_ெதா.ெப.(வில?�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�மதி4 அணி மிழைல 

உள <� அ�@ $ேதவா.3.3860.1 

 இல?ைக ம� இட� ெக�,த<ேர $ேதவா.3.3860.2 

 இல?ைக ம� இட� ெக�,த<� உைம ஏ,+வா◌ா $ேதவா.3.3860.3 

 1ல�கைள 'னிவ+ ெபா. $ேதவா.3.3860.4 

 ெவ31 அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி மிழைல உள <� உைம 

$ேதவா.3.3861.1 

 அ31த� அய� அறியாேன $ேதவா.3.3861.2 

 அ31த� அய� அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைக 

நி�றவ� $ேதவா.3.3861.3 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) பத%_ெப.(பத%_ெப.) அறிவ+ நயேம $ேதவா.3.3861.4 

 வி,தக மைறயவ� மிழைல உள <� அ�@ $ேதவா.3.3862.1 

 1,தெரா� அம� அழி,த<ேர $ேதவா.3.3862.2 



 1,தெரா� அம� அழி,த<� உைம! ேபா3@வா◌ா $ேதவா.3.3862.3 

 ப,தி ெச/ மன%_ெப.(மன%_ெப.) உைடயவேர $ேதவா.3.3862.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) பயி4 ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி மிழைலN# 

ஈசைன $ேதவா.3.3863.1 

 ச�ைபN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3863.2 

 ச�ைபN# ஞானச%ப*தன தமி> இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

$ேதவா.3.3863.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) உண�வ+% உண�ேவ 

$ேதவா.3.3863.4 

 'ர�_ெப.('ர�_ெப.) அதி�*+ எ:த._வி.(எ:_வி.+த._+.வி.) '+ 

��ற%_ெப.(��ற%_ெப.) ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3864.1 

 பர� அம� பைட உைடயேீர $ேதவா.3.3864.2 

 பர� அம� பைட உைடய�ீ உைம! பர2வா◌ா $ேதவா.3.3864.3 

 அரச�க# உலகி4 ஆவாேர $ேதவா.3.3864.4 

 ெமா/ �ழலாெளா� '+��ற% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3865.1 

 ைப அரவ% அைச,த<ேர $ேதவா.3.3865.2 

 ைப அரவ% அைச,த<� உைம! பா�வா◌ா $ேதவா.3.3865.3 

 ைந2 இல� நா#ெதா@% நலேம $ேதவா.3.3865.4 

 'ழ2 அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி '+��ற% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3866.1 

 மழ விைட அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயேீர $ேதவா.3.3866.2 



 மழ விைட அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடய�ீ உைம வா>,+வா◌ா 

$ேதவா.3.3866.3 

 பழிெயா� பைக இல�தாேம $ேதவா.3.3866.4 

 '.�_ெப.('.�_ெப.) அம� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி '+��ற% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3867.1 

 உ. அம� சைட'�யேீர $ேதவா.3.3867.2 

 உ. அம� சைட'�ய�ீ உைம ஓ+வா◌ா $ேதவா.3.3867.3 

 தி.ெவா� ேதசின� தாேம $ேதவா.3.3867.4 

 ',தி த.% உய� '+��ற% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3868.1 

 ப,+ '� அட�,த<ேர $ேதவா.3.3868.2 

 ப,+ '� அட�,த<� உைம! பா�வா◌ா $ேதவா.3.3868.3 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ந4ல அ�யாேர $ேதவா.3.3868.4 

 'ய�றவ� அ.# ெப@ '+��ற% ேமவி அ�@ $ேதவா.3.3869.1 

 இய�றவ� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAயேீர $ேதவா.3.3869.2 

 இய�றவ� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அAய�ீ உைம ஏ,+வா◌ா $ேதவா.3.3869.3 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி3பவ� தாேம $ேதவா.3.3869.4 

 ெமா7� அல� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) அணி '+��ற% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3870.1 

 க7� அம� ேதைர6 கா/*த<ேர $ேதவா.3.3870.2 

 க7� அம� ேதைர6 கா/*த<� உைம6 க.+வா◌ா $ேதவா.3.3870.3 

 சி7ட�க# சீ� ெப@வாேர $ேதவா.3.3870.4 



 L�ய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �> '+��ற,+ ஈசைன $ேதவா.3.3871.1 

 நா�ய ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3871.2 

 நா�ய ஞானச%ப*தன ெச*தமி> $ேதவா.3.3871.3 

 பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) பழி இலேர $ேதவா.3.3871.4 

 க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) அம� வி4லிைய6 

கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) காத4_ெப.(காத4_ெப.) 

காAைக மா7� அ.ள $ேதவா.3.3872.1 

 அ.%1 அம� ெகா?ைக ஓ�பா4 

மகி>*த_ெப.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ31த% ெச!ப(அ)Aதா4 

$ேதவா.3.3872.2 

 ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) பகேல 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� ெப�ைம 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேப�*தவ� 

ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

$ேதவா.3.3872.3 

 �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) அம� ேசாைலக# 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச%ைம, ேதாணி1ர% தாேன 

$ேதவா.3.3872.4 

 ெகா?�_ெப.(ெகா?�_ெப.) இய4 "?�ழ4 ெகாIைவ� ெசIவா/6 

ேகாமளமா+ உைமயாள $ேதவா.3.3873.1 

 ப?� இயG% தி.ேமனி எ?�% பா4 ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3873.2 

 ச?� இய4 ெவ#வைள ேசார வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ� சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) ெகா�டா� தம+ ஊ� $ேதவா.3.3873.3 



 +?� இய4 மாளிைக �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச%ைம, ேதாணி1ர% தாேன $ேதவா.3.3873.4 

 ம,த6களி3@ உA ேபா�6க6 க�� மா+ உைம ேப+ உறG% $ேதவா.3.3874.1 

 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ெதளிய_�ைற.எ�.(ெதளி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� ஏ@ ஊ� த<வ�ண� 

சி4பலி6� எ�@ $ேதவா.3.3874.2 

 ஒ,தப� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ.வ.6� 

இட%ேபாG% $ேதவா.3.3874.3 

 +,த% ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இ� இைச வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% 

ேதாணி1ர% தாேன $ேதவா.3.3874.4 

 :வ#ள4 இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைல அதைன 

வல% ெச/த4_ெதா.ெப.(ெச/_வி.+த4_ெதா.ெப.�றி.) வா/ைம: என 

$ேதவா.3.3875.1 

 உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

ெகா#ளா+_எதி�.ம.வி.எ�.(ெகா#_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ..) ெகாதி,+ 

எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�@ எ�,ேதா� 

உர%_ெப.(உர%_ெப.) ெநா8ய $ேதவா.3.3875.2 

 ெம#ள விர4_ெப.(விர4_ெப.) 

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

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ெகா�டா� ேம2% இட%ேபாG% $ேதவா.3.3875.3 

 +# ஒலி ெவ#ள,தி� ேம4 மித*த ேதாணி1ர% தாேன $ேதவா.3.3875.4 

 ெவ4 பறைவ6 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மாG% ம3ைற விைர மல� ேம4 

அயD% $ேதவா.3.3876.1 



 ப4 பறைவ!ப� ஆ/ உய�*+% ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ/! பணி*+% $ேதவா.3.3876.2 

 ெச42 அற ந<�� எ% சி*ைத 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச4வ� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3876.3 

 ெதா4_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) �ம*+ 

ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ெச%ைம, ேதாணி1ர% தாேன $ேதவா.3.3876.4 

 ���ைக பலீி த7ேடா� நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேகாசர% ெகா#ளிய.% $ேதவா.3.3877.1 

 ம�ைட ைக ஏ*தி மன%_ெப.(மன%_ெப.) ெகா# க8சி ஊண.% வா/ ம�ய 

$ேதவா.3.3877.2 

 இ�ைட 1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) 

எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) கவ�*தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3877.3 

 ெதா�� இைச பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) அறாத ெதா�ைம, ேதாணி1ர% தாேன 

$ேதவா.3.3877.4 

 � ம. மாளிைக மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) ந<� ேதாணி1ர,+ இைறைய 

$ேதவா.3.3878.1 

 மாமைற நா�கிெனா� அ?க% ஆ@% வ4லவ�-வா/ைமயினா4 

$ேதவா.3.3878.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ம. ேக#வி நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஞானச%ப*த�-

ெசா�ன $ேதவா.3.3878.3 

 பா ம. பாட4க# ப,+% வ4லா� பா� ':+ ஆ#பவேர $ேதவா.3.3878.4 



 திAத. மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ஆட, திைள,+ 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) த<-அழ4வா/ $ேதவா.3.3879.1 

 நா8 கதி6க எA ஏ*தி ஆ�% நலேம ெதா8*+ உண�வா� $ேதவா.3.3879.2 

 எA கதி� ',த%_ெப.(',த%_ெப.) இல?� கான4_ெப.(கான4_ெப.) 

இராேம��ர% ேமய $ேதவா.3.3879.3 

 விA கதி� ெவ�பிைற ம4� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) விமல� ெசN% ெசயேல 

$ேதவா.3.3879.4 

 ெபாறி கிள� பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) அைர 

ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அயேல 1Aேவா� உைம 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3880.1 

 ெதறி கிளர! ெபய�*+_வி.எ�.(ெபய�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ4லி ஆ�% 

திறேம ெதா8*+ உண�வா� $ேதவா.3.3880.2 

 எறி கிள� ெவ�திைர வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேப.% 

இராேம��ர% ேமய $ேதவா.3.3880.3 

 மறி கிள� மா� ம:! 14� ைக எ% மணாள� ெசN% ெசயேல $ேதவா.3.3880.4 

 அைல வள� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வா� சைடேம4 

அட6கி ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

$ேதவா.3.3881.1 

 மைல வள� காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ� மய6கா வ. மா7சி $ேதவா.3.3881.2 

 இைல வள� தாைழ 'கி> 

விAN%_ெப.எ�.(விA_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இராேம��ர% ேமயா◌ா 

$ேதவா.3.3881.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வள� ேகால ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ��% தைலவ� ெசN% ெசயேல $ேதவா.3.3881.4 



 மா தன ேந� இைழ ஏ� தட?க� மைலயா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3882.1 

 ேத+ எA அ?ைகயி4 ஏ*தி ஆ�% திறேம ெதா8*+ உண�வா� $ேதவா.3.3882.2 

 ஏத% இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>,+% இராேம��ர% 

ேமயா◌ா $ேதவா.3.3882.3 

 ேபா+ ெவ�தி?க# ைப?ெகா�ைற ��% 1னித� ெசN% ெசயேல 

$ேதவா.3.3882.4 

 �லேமா� ஒ�ம: நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?க 

��கா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆக $ேதவா.3.3883.1 

 ேகால ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மா+ உட�பாட ஆ�% �ணேம 

�றி,+_வி.எ�.(�றி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண�வா� $ேதவா.3.3883.2 

 ஏல ந@%_ெப.அ.(ந@%_ெப.அ.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% இராேம��ர% ேமய $ேதவா.3.3883.3 

 ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ஆ� க�ட% உைடய எ?க# நிமல� ெசN% ெசயேல 

$ேதவா.3.3883.4 

 கைண பிைண ெவ8சிைல ைகயி4 ஏ*தி காமைன6 கா/*தவ� தா% 

$ேதவா.3.3884.1 

 இைண பிைண ேநா6கி_வி.எ�.(ேநா6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந4லாெளா� ஆ�% இய4பின� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.3884.2 

 இைண மல� ேம4 அன% ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) கான4_ெப.(கான4_ெப.) 

இராேம��ர% ேமயா◌ா $ேதவா.3.3884.3 



 அைண பிைண 14� கர*ைத_ெப.(கர*ைத_ெப.) ��% அ�க# ெசN% ெசயேல 

$ேதவா.3.3884.4 

 ந<A� ஆ� 1�சைட பி�1 தாழ ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ�மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3885.1 

 ஊAனா� +8� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) பா� ஆ�% உவைக ெதா8*+ உண�வா� 

$ேதவா.3.3885.2 

 ஏA� ஆ� ைப%ெபாழி4 வ��_ெப.(வ��_ெப.) பா�% இராேம��ர% ேமய 

$ேதவா.3.3885.3 

 காA� ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெவ�தி?க# ��% 

கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) ெசN% ெசயேல $ேதவா.3.3885.4 

 ெபா� திக> ��ண ெவ�ந<@ "சி 1லி,ேதா4 உைட ஆக $ேதவா.3.3886.1 

 மி� திக> ேசாதிய� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) மி6கா� வ. மா7சி $ேதவா.3.3886.2 

 எ�@% ந4ேலா�க# பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% 

இராேம��ர% ேமயா◌ா $ேதவா.3.3886.3 

 ��றினா4 அ�@ அர6க� தட*ேதா# அட�,தா� ெகாT% ெகா#ைகேய 

$ேதவா.3.3886.4 

 ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) 

ேநா6க_�ைற.எ�.(ேநா6�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒணாத �ழக� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய $ேதவா.3.3887.1 

 ேமவல� ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) எA ஏ*தி ஆ�% இைமேயா� இைற ெம/%ைம 

$ேதவா.3.3887.2 

 ஏ வலனா� 1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா>,+% இராேம��ர% ேமய 

$ேதவா.3.3887.3 



 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) வல ெவ4 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஏ*+ ெகா#ைக எ% 

இைறவ� ெசN% ெசயேல $ேதவா.3.3887.4 

 பி�ெனா� '� இ� த7ைட� சா,தி! பிர7ேட திAவா.% $ேதவா.3.3888.1 

 ெபா� ெந�8_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) சீவர! ேபா�ைவயா�க# 

1ற%_ெப.(1ற%_ெப.) Fற4 ேகளாேத $ேதவா.3.3888.2 

 இ� ெந�8_ெப.அ.(ெந�%_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) யா>'ரG% இராேம��ர% ேமய $ேதவா.3.3888.3 

 ேதவிைய வIவிய ெத� இல?ைக அைரய� திற4_ெப.(திற4_ெப.) வா7� 

$ேதவா.3.3889.1 

 ஏ இய4 ெவ8சிைல அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ந�E% 

இராேம��ர,தாைர $ேதவா.3.3889.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) இய4 ஞானச%ப*த� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ெமாழியா4 

நவி�@ ஏ,+% $ேதவா.3.3889.3 

 பா இய4 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ4லா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த% விைன ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ப3@ அ@ேம 

$ேதவா.3.3889.4 

 கா%பிைன ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ெம�ேதாளி 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) கல*தா�-நல% தா?� $ேதவா.3.3890.1 

 ேத% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) �> திக> மா ம�வி� தி. நாைரR� ேமய 

$ேதவா.3.3890.2 

 "% 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ேச� 1A 1�சைடயா� 1லியி�(�) உA-ேதா4ேம4 

$ேதவா.3.3890.3 

 பா%பிைன வ <6கிய ப�டர?க� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) பணிேவாேம 

$ேதவா.3.3890.4 



 த<விைன ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) த<�6க நி�றா�-தி. 

நாைரR� ேமயா� $ேதவா.3.3891.1 

 "விைன ேம2 சைட'�யா� 1ைட �ழ! பல"த% $ேதவா.3.3891.2 

 ஆவினி4 ஐ*+% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ7� 

உக*தா� அட?கா� மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@% $ேதவா.3.3891.3 

 ஏவிைன எ/+ அழி,தா� கழேல பரவா எ:ேவாேம $ேதவா.3.3891.4 

 மாயவ� ேசயவ� ெவ#ளியவ� விட%_ெப.(விட%_ெப.) ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-

வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ைமமிட3ற� $ேதவா.3.3892.1 

 ஆயவ� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ� அ*தர'%(%) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) எ�@ வைர ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) 

$ேதவா.3.3892.2 

 த< அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) ந<� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) "மி 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ..) தி. நாைரR� த�னி4 $ேதவா.3.3892.3 

 ேமயவைன, ெதா:வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேம4 விைன 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) வ <�ேம $ேதவா.3.3892.4 

 +8� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ஆ�வ� � '@வ4_ெப.('@வ4_ெப.) +ள?�% 

உட%பினரா/ $ேதவா.3.3893.1 

 அ% �ட� ஆ� எA ஆ�வ� ஆ� அழ4 ஆ� விழி6க� $ேதவா.3.3893.2 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உமி> நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அைர6� அைச!ப� 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) நாைரR� $ேதவா.3.3893.3 

 எ% சிவனா�6� அ�ைம!ப�வா�6� இனி இ4ைல ஏதேம $ேதவா.3.3893.4 

 ெபா?� இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) ெகா�ைறயினா� 

கடலி4_ெப.(கட4_ெப.+இ4_இட.ேவ.) விட%_ெப.(விட%_ெப.) உ�� 

இைமேயா�க# $ேதவா.3.3894.1 



 த?கைள ஆ� இட� த<ர_�ைற.எ�.(த<�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தைலவ� சைடேம4 ஓ� 

$ேதவா.3.3894.2 

 தி?கைல_ெப.(தி?க#_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அன4 ஆடலினா� தி. 

நாைரR� ேமய $ேதவா.3.3894.3 

 ெவ?கன4 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ 

அணிய_�ைற.எ�.(அணி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� அவேர வி:மியேர 

$ேதவா.3.3894.4 

 பா� உ@ வா/ைமயினா� பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பரேம7� ைப?ெகா�ைற, $ேதவா.3.3895.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ@ மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) உைடயா� மைலயி� 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) மைலமகைள� $ேதவா.3.3895.2 

 சீ� உ@% மா ம@கி� சிைறவ�� அைறN% தி. நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) 

$ேதவா.3.3895.3 

 R� உைற எ% இைறவ�6� இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ஒ�ெறா� 

ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஒIவாேவ $ேதவா.3.3895.4 

 க#ளி_ெப.(க#ளி_ெப.) இ�தைல ஏ*+ ைகய� கா8காட� க� Cதலா◌ா 

$ேதவா.3.3896.1 

 ெவ#ளிய ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) த�ேம4 மிளி� ஆ� அர2 

ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3896.2 

 ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ந7ட% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ�வ� 

ந�நல� ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) நாைரR� $ேதவா.3.3896.3 

 உ#ளிய ேபா>தி4 எ%ேம4 வ. வ4விைன 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ஓ�ேம $ேதவா.3.3896.4 



 நாம% எைன!பல2%(%) உைடயா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) நாைரR� $ேதவா.3.3897.1 

 தா% ஒ%ெமன! பைற யா> �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) தா#_ெப.(தா#_ெப.) ஆ� 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) பயில $ேதவா.3.3897.2 

 ஈம விள6� எA �> �டைல இய%1% இ�கா7�4 $ேதவா.3.3897.3 

 சாம% உைர6க நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�வாD% 

தழ4 ஆய ச?கரேன $ேதவா.3.3897.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உைட ெவ�தைல 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4வா� 

ஒளி�1�சைடேம4 ஓ� $ேதவா.3.3898.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட ெவ�மதி 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*தா� வா8வ�� 

யா>'ரல, $ேதவா.3.3898.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உைட மா மல� அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) ைவ�% தி. 

நாைரR� ேமய $ேதவா.3.3898.3 

 ஆ� இைட ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) உக*தா� அ�ேய பரவா அைடேவாேம 

$ேதவா.3.3898.4 

 �� 1ைன +வ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேம2% ெதாழிலா� உட%பினி4 உ# 

$ேதவா.3.3899.1 

 மா� 1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) உைட ந<,தவ�க# 

மய4 ந<�ைம ேகளாேத $ேதவா.3.3899.2 

 ேத� உைடய�ீக# ெதளி*+_வி.எ�.(ெதளி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைடமி� தி. நாைரR� த�னி4 $ேதவா.3.3899.3 

 "� ெபா�, தைலவ� அ�யா� அ�ேய ெபா.,தேம $ேதவா.3.3899.4 



 த�மதி தா> ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> 1கலி, தமி> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.3.3900.1 

 ஒ�மதி ேச� சைடயா� 

உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி. நாைரR� 

த�ேம4 $ேதவா.3.3900.2 

 ப� மதியா4 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) ப,+% பயி�றா� விைன ேபாகி $ேதவா.3.3900.3 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) மதியா+ ேபா/ வா�_ெப.(வா�_ெப.) 1�வ� வாேனா� 

எதி�ெகாளேவ $ேதவா.3.3900.4 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உைட '%மதி4 ஊ� உ.வ6 �னி ெவ8சிைல தா?கி 

$ேதவா.3.3901.1 

 இ�பட எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அமர�பிரா� அ�யா� 

இைச*+_வி.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,த, $ேதவா.3.3901.2 

 +� இைடயாைள ஒ�பாக% ஆக, +ைத*தா� இட%ேபாG% $ேதவா.3.3901.3 

 வ�2 உைட ேமதி வய4_ெப.(வய4_ெப.) ப�N% வல%1ர ந�நகேர 

$ேதவா.3.3901.4 

 ேகா,த க4லாைடN% ேகாவண'% ெகா�ெகா7� 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

ைக $ேதவா.3.3902.1 

 ேத/,+ அ�@ அந?கைன, ேத� 

அழி,+_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திைசயா� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3902.2 

 கா/,த_ெப.எ�.(கா/_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க4லா4 அத� கீ> 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

இட%ேபாG% $ேதவா.3.3902.3 



 வா/,த ',த<, ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) நா4 மைறேயா� வல%1ர ந�நகேர 

$ேதவா.3.3902.4 

 ெநா/ய+ ஒ� மா�மறி ைகவிரலி� Cைன ேம4 நிைல ஆ6கி $ேதவா.3.3903.1 

 ெம/ எAேமனி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ "சி விA1� சைட தாழ 

$ேதவா.3.3903.2 

 ைம இ.8_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

மண%_ெப.(மண%_ெப.) கமழ_�ைற.எ�.(கம>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.*தா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ேபாG% $ேதவா.3.3903.3 

 ைவகG% மா 'ழவ% அதி.% வல%1ர ந�நகேர $ேதவா.3.3903.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அம� ஆ6ைக உட%1_ெப.(உட%1_ெப.) த�ைன உணா8� 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) அ�@ $ேதவா.3.3904.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ெகா�ைறயினா� அ�6ேக சி@காைல ஏ,+மிேனா 

$ேதவா.3.3904.2 

 ஆ� அம� ஐ*+% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ7� உக*த அ�க# இட%ேபாG% $ேதவா.3.3904.3 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) நா#ெதா@% 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8�% வல%1ர ந�நகேர 

$ேதவா.3.3904.4 

 ெச3@ எறிN% திைர ஆ� கGழி� ெச:ந<� கிள� ெச8சைட ேம4 $ேதவா.3.3905.1 

 அ3@ அறியா+_வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) அன4 ஆ� 

ந7ட% அணி ஆ� தட?க�ணி $ேதவா.3.3905.2 

 ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறிவா� 

எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏற வ4ல ெப.மா� இட%ேபாG% $ேதவா.3.3905.3 

 வ3@ அறியா! 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வா/!1 உைடய வல%1ர ந�நகேர 

$ேதவா.3.3905.4 



 உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�ண,+ ஒளி ந8ச% உ�� 

உைமேயா� உட� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3906.1 

 ��ண வ�ண!ெபா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) "சி� �ட�� ேசாதி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?க $ேதவா.3.3906.2 

 ப�ண வ�ண,தன பாணி ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

பயி�றா� இட%ேபாG% $ேதவா.3.3906.3 

 வ�ண வ�ண! பைற பாணி அறா வல%1ர ந�நகேர $ேதவா.3.3906.4 

 1Aத. 1�சைட ெபா�தய?க 1AQ4 1ர�� இல?க $ேதவா.3.3907.1 

 விைரத. ேவழ,தி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உA-ேதா4 ேம4 L� ேவ/ 1ைர 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) $ேதவா.3.3907.2 

 அைர த. "*+கி4 ஆ� அண?ைக அம�*தா� இட%ேபாG% $ேதவா.3.3907.3 

 வைர த. ெதா41க> வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) அறா வல%1ர ந�நகேர 

$ேதவா.3.3907.4 

 த��_ெப.(த�+_ெப.) அைண ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இ.ப,திெனா�% 

தைலப,+ உைடயாைன $ேதவா.3.3908.1 

 ஒ�� அைண மா+ உைமதா� ந�?க ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா4விர4 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3908.2 

 மி�� அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) த<�,+ அ.# 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல விகி�த�6� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3908.3 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இைண த�ெனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒ�_க..ேவ.) 

ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வல%1ர ந�நகேர 

$ேதவா.3.3908.4 



 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ@ தாமைரேம4 அயD% தரணி அள*தாD% 

$ேதவா.3.3909.1 

 ேத�2 அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைகயா4 இகலி, 

திைக,+, திA*+ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3909.2 

 ேப�2 அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைகயா4 

நிமி�*த_ெப.எ�.(நிமி�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப.மா� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3909.3 

 வா� உ@ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மண%_ெப.(மண%_ெப.) 

கம:%_ெப.எ�.(கம>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வல%1ர ந�நகேர 

$ேதவா.3.3909.4 

 காவிய ந4-+வ� ஆைடயினா� க� ேநா�1_ெப.(ேநா�1_ெப.) ேம3ெகா#T% 

$ேதவா.3.3910.1 

 பாவிக# ெசா4ைல! பயி�@ அறியா! பழ* ெதா�ட� உ# உ.க 

$ேதவா.3.3910.2 

 ஆவிN# நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4ல அழக� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3910.3 

 வாவியி� ந<� வய4_ெப.(வய4_ெப.) வா/!1 உைடய வல%1ர ந�நகேர 

$ேதவா.3.3910.4 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இய4 நா4மைறேயா� 1கலி, தமி> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.3.3911.1 

 வ4லிய* ேதா4 உைட ஆைடயினா� வல%1ர ந�நகைர� $ேதவா.3.3911.2 

 ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாட4க# ப,+% 

ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ� ெதா4விைன ேபா/ 

$ேதவா.3.3911.3 



 ெச4வன ேசவ�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ�_ெப.) 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அEகி சிவேலாக% 

ேச�வாேர $ேதவா.3.3911.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

� மதி ��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந<� விA 1�சைட தாழ 

$ேதவா.3.3912.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) ெவ�ந<@ "சி ேப� ஆ� பலி 

ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3912.2 

 க� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாயெலா� ஏ� 

கவ�*த_ெப.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க#வ�6� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3912.3 

 ப� ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) பா� ஆ�% பா8தி(*) நியமேம 

$ேதவா.3.3912.4 

 அர2 ஒலி வி4 ஒலி அ%பி� ஒலி அட?கா� 1ர% L�@% $ேதவா.3.3913.1 

 நிரவ வ4லா� நிமி� 1�சைடேம4 நிர%பா மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3913.2 

 இர2_ெப.(இர2_ெப.) இ4 1�*+ எ� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

கவ�*த_ெப.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவ�6� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3913.3 

 பரவ வ4லா� விைன பா>ப�6�% பா8தி நியமேம $ேதவா.3.3913.4 

 வா#'க வா��ழ4 வா#ெந�?க� வைள, ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) மா+ 

அ8ச $ேதவா.3.3914.1 

 ந<# 'க%_ெப.('க%_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைப?களி3றி� உA ேம4 நிக>வி,+ $ேதவா.3.3914.2 



 நா�_ெப.(நா�_ெப.) 'க%_ெப.('க%_ெப.) கா7� நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

கவ�*த_ெப.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாத�6� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3914.3 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) 'க வ��_ெப.(வ��_ெப.) இன%_ெப.(இன%_ெப.) பா� 

ஆ�% பா8தி(*) நியமேம $ேதவா.3.3914.4 

 ெவ8�ர% ேச� விைளயாட4 ேபணி விA1�சைட தாழ $ேதவா.3.3915.1 

 +8� இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) மாைலN% ந�பகG% +ைணயா� பலி 

ேத�*+_வி.எ�.(ேத�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3915.2 

 அ% �.%1_ெப.(�.%1_ெப.) ஆ� �ழ4_ெப.(�ழ4_ெப.) ேசார 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) கவ�*தா�6� இட%ேபாG% $ேதவா.3.3915.3 

 ப*�ர%_ெப.(ப8�ர%_ெப.) பா� வ��_ெப.(வ��_ெப.) யா>'ரG% பா8தி(*) 

நியமேம $ேதவா.3.3915.4 

 ந<� 14� 1�சைட நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?க 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ�மதி 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3916.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) 14� மா�பி4_ெப.(மா�1_ெப.+இ4_இட.ேவ.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ 

அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ� 

பலி ேத�வா� $ேதவா.3.3916.2 

 ஏ� 14� சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

கவ�*த_ெப.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவ�6� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3916.3 

 பா� 14� ெதா41கழா4 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பா8தி நியமேம 

$ேதவா.3.3916.4 



 ெவ?க�? கா7� அக,+ ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ேபணி 

விA1�சைட தாழ $ேதவா.3.3917.1 

 தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) தி.'� ேம4 

விள?க_�ைற.எ�.(விள?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) திைச ஆ� பலி ேத�வா� 

$ேதவா.3.3917.2 

 ச?ெகா� சாய4_ெப.(சாய4_ெப.) எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

கவ�*த_ெப.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைசவ�6� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3917.3 

 ைப?ெகா� '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) பட� 1றவி� பா8தி(*)நியமேம 

$ேதவா.3.3917.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வள� ெச8சைட பி� தய?க ெபா8ய ம: ஏ*தி 

$ேதவா.3.3918.1 

 மைற ஒலி பா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ "சி மைனக# பலி ேத�வா� 

$ேதவா.3.3918.2 

 இைற வைள ேசார எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

கவ�*த_ெப.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவ�6� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3918.3 

 பைற ஒலி ச?� ஒலியா4 

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பா8தி நியமேம 

$ேதவா.3.3918.4 

 ஆ� அைட வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவேரா� அ�யா� 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3919.1 

 மா� அைடயாத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<@ "சி மைனக# பலி ேத�வா� 

$ேதவா.3.3919.2 



 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அைட ேமகைல ேசார உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) 

கவ�*தா�6� இட%ேபாG% $ேதவா.3.3919.3 

 பாசைட, தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) 

ெபா/ைக!_ெப.(ெபா/ைக_ெப.+!_ஒ3.) பா8தி(*) நியமேம $ேதவா.3.3919.4 

 நா�ன� கா�கில� நா�'கD% தி.மா4 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3920.1 

 Fடல� ஆடல� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நாT% �ழக� 

பலி ேத�வா� $ேதவா.3.3920.2 

 ஏ� அல� ேசார எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) 

கவ�*த_ெப.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவ�6� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3920.3 

 பாடல� ஆடலரா/ 

வண?�%_ெப.எ�.(வண?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பா8தி நியமேம 

$ேதவா.3.3920.4 

 க4 வள� ஆைடய� ைகயி4 

உ�E%_ெப.எ�.(உ�E_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க:6க# இ:6� 

ஆன $ேதவா.3.3921.1 

 ெசா4 வள%_ெப.(வள%_ெப.) ஆக 

நிைன6க_�ைற.எ�.(நிைன_வி.+66_ெபா..உ..+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ�டா �� 

ந<@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆ� $ேதவா.3.3921.2 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) வைள ேசார நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

கவ�*த_ெப.எ�.(கவ�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாத�6� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3921.3 

 ப4 வள� '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) அ% ெகா4ைல ேவலி! பா8தி நியமேம 

$ேதவா.3.3921.4 



 ைப அரவ% விA க*த#_ெப.(கா*த#_ெப.) வி%' பா8தி(*) நியம,+, 

$ேதவா.3.3922.1 

 ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) ஒ�பாக% அம�*தவைன, தமி> ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.3.3922.2 

 ெபா/ இலி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 1ைன*த ப,+% பரவி! 

1க>*+_வி.எ�.(1க>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3922.3 

 ஐNற2 இ4ைல பிற!1 அ@,த4 அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) அைடயாேவ 

$ேதவா.3.3922.4 

 மட4_ெப.(மட4_ெப.) வைர இ4 ம+ வி%' ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

வய4_ெப.(வய4_ெப.) �>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ.% $ேதவா.3.3923.1 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) வைர ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ',த%_ெப.(',த%_ெப.) 

ெசாAN% கலி6காL� $ேதவா.3.3923.2 

 உட4_ெப.(உட4_ெப.) வைரயி� உயி� வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) ஆய 

ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3923.3 

 இட� ெதாடரா விைன ஆன சி*+% இைறவ� அ.# ஆேம $ேதவா.3.3923.4 

 ைமவைர ேபா4-திைரேயா� F�! 1ைடேய 

மலி*+_வி.எ�.(மலி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

$ேதவா.3.3924.1 

 ைக வைரயா4 வள� ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) எ?�% மி�6�% கலி6காL� 

$ேதவா.3.3924.2 



 ெம/ வைரயா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) பாக� த�ைன 

வி.%ப_�ைற.எ�.(வி.%1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உட4_ெப.(உட4_ெப.) 

வா:% $ேதவா.3.3924.3 

 ஐவைர ஆ� அ@,+_வி.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ஆT% எ�ப� 

அ+2% சரதேம $ேதவா.3.3924.4 

 �விய ந<� மல� ஏ*தி ைவய,தவ�க# 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3925.1 

 காவியி� ேந� விழி மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) எ�@% கவி� ஆ� கலி6காL� 

$ேதவா.3.3925.2 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈசைன எ%பிராைன 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வழிப7டா4 

$ேதவா.3.3925.3 

 ஆவிN# ந<?கல�-ஆதிL�,தி அமர� ெப.மாேன $ேதவா.3.3925.4 

 ��@க# ேபா4-திைர உ*தி அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆ�தர ேமதி $ேதவா.3.3926.1 

 க�@_ெப.(க�@_ெப.) உட� 14கி ஆய%_ெப.(ஆய%_ெப.) மைன �> கவி� ஆ� 

கலி6காL� $ேதவா.3.3926.2 

 எ�@ உண� ஊழிN% வா:% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ெப.மா� அ� 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3926.3 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண�வாைர நிைனயகி4லா� 

ந<ச� நம� தமேர $ேதவா.3.3926.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட வா#மதி மாட%_ெப.(மாட%_ெப.) த<�ட ம.?ேக 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) $ேதவா.3.3927.1 

 கா� இைட ந<ழலி4 க�ட4 வா:% கழி �> கலி6காL� $ேதவா.3.3927.2 



 ஆ� இைட ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) உக*+ ஆ�னாைன அமர� 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3927.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) அைட2 ஆ% வண% அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) 

த*த_ெப.எ�.(தா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நலேம நிைனேவாேம 

$ேதவா.3.3927.4 

 +ைற வள� ேகதைக மீ+ வாச% �>வா� மலி ெத�ற4 $ேதவா.3.3928.1 

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

கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) எ�@% கலி6�% கலி6காL� 

$ேதவா.3.3928.2 

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

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆயினாைன மன,தா4 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3928.3 

 நிைற வள.%_ெப.எ�.(வள�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1க> 

எ/+%_ெப.எ�.(எ/+_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வாைத நிைனயா 

விைன ேபாேம $ேதவா.3.3928.4 

 ேகால ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) ேமனியி� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ைம*த� 

ெகாண� ம?கலிய,தி4 $ேதவா.3.3929.1 

 கால'% ெபா/6கிD% தா% வ:வா+ இய3@% கலி6காL� $ேதவா.3.3929.2 

 ஞால'% த< வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஞாயி@_ெப.(ஞாயி@_ெப.) ஆய ந%ப� 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3929.3 

 ஓல% இடாதவ� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) எ�@% உண�ைவ, +ற*தாேர 

$ேதவா.3.3929.4 



 ஊ� அரவ% தைல_ெப.(தைல_ெப.) ந<# '�யா� ஒலி ந<� உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஆ�� $ேதவா.3.3930.1 

 கா� அரவ6கட4 �ழ_�ைற.எ�.(�>_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா:% பதி ஆ% 

கலி6காL� $ேதவா.3.3930.2 

 ேத� அர2 அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) அ% ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அ8ச, 

தி.*+_ஏவ.(தி.*+_வி.) வைர ேப�,தா� $ேதவா.3.3930.3 

 ஆ� அரவ% பட ைவ,த பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) உைடயா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ஆேம $ேதவா.3.3930.4 

 அ. வைர ஏ*திய_ெப.எ�.(ஏ*+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாG% ம3ைற 

அல�ேம4 உைறவாD% $ேதவா.3.3931.1 

 இ.வ.% அ8ச எA உ. ஆ/ எ:*தா� கலி6காL� $ேதவா.3.3931.2 

 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) வைரயா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) பாக� த�ைன 

உண�வா4-ெதா:+ ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3931.3 

 தி. ம.2% சிைத2 இ4ைல ெச%ைம, ேத� உ�� அவ�பாேல $ேதவா.3.3931.4 

 மா� பிற6கிய ேமனியா.% ம.2% +வ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.3.3932.1 

 மீ� பிற6கிய ெம/யினா.% 

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

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) ேதா3ற% $ேதவா.3.3932.2 

 காசினி ந<�,திர# ம�� எ?�% வள%_ெப.(வள%_ெப.) ஆ� கலி6காL� 

$ேதவா.3.3932.3 

 ஈசைன எ*ைதபிராைன ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நிைனவா� விைன ேபாேம $ேதவா.3.3932.4 



 ஆழிN# ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உ�� அ�@ அமர�6� அ'+ உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3933.1 

 ஊழிெதா@%(%) உளரா அளி,தா� உலக,+_ெப.(உலக%_ெப.+அ,+_சாA.) 

உய�கி�ற $ேதவா.3.3933.2 

 காழிN# ஞானச%ப*த� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தமிழா4 கலி6காL� $ேதவா.3.3933.3 

 வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) எ%மாைன 

வண?கி_வி.எ�.(வண?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம.வா பிணிதாேன $ேதவா.3.3933.4 

 :ப#ள% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆய பட� சைட ேம4 பயிG% 

திைர6 க?ைக $ேதவா.3.3934.1 

 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விகி�த� விைட ஏ@% 

$ேதவா.3.3934.2 

 வ#ள4 வல8�ழிவாண�: எ�@ ம.வி 

நிைந*+_வி.எ�.(நிைன_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3934.3 

 உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) உ.க உண.மி�க# உ@ ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) 

அைடயாேவ $ேதவா.3.3934.4 

 கா� அணி ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) மதிய% 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) கம> 1�சைட த�ேம4 

$ேதவா.3.3935.1 



 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி ெகா�ைறN% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) எ.6�% 

தைழN% Cைழவி,+ $ேதவா.3.3935.2 

 வா� அணி ெகா?ைக ந4லா# தேனா�% வல8�ழி ேமவியவ� $ேதவா.3.3935.3 

 ஊ� அணி ெப/ பலி ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உக*த உவைக அறிேயாேம $ேதவா.3.3935.4 

 ெபா� இயG% தி.ேமனி த�ேம4 1AQ4 ெபாலிவி,+ $ேதவா.3.3936.1 

 மி� இயG% சைட தாழ ேவழ_ெப.அ.(ேவழ%_ெப.) உA ேபா�,+ அர2 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3936.2 

 ம�னிய மா மைறேயா�க# 

ேபா3@%_ெப.எ�.(ேபா3@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வல8�ழி வாண� 

த%ேம4 $ேதவா.3.3936.3 

 உ�னிய சி*ைதயி4 ந<?ககி4லா�6� உய�2_ெப.(உய�2_ெப.) ஆ% பிணி 

ேபாேம $ேதவா.3.3936.4 

 விைட ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா4 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா4 வி.%1 

ெம4லிய4 14கிய+ ஓ� $ேதவா.3.3937.1 

 சைட ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா4 ஒ.பா4 இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகா# 

தா>�ழ4 ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) இைச!ப $ேதவா.3.3937.2 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா4 ஒ.பா4 

சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) நாT% வல8�ழி ேச� $ேதவா.3.3937.3 

 அைட ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பா4 அைடயாத 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெச/ைக அறிேயாேம 

$ேதவா.3.3937.4 

 ைக அம.% ம: நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) வ <ைண கைலமா� மறி ஏ*தி 

$ேதவா.3.3938.1 



 ெம/ அம.% ெபா�! "சி வ <�%_ெப.எ�.(வ <�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�ைழ ஆ�த. ேதா�% $ேதவா.3.3938.2 

 ைப அம.%(%) அர2 ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ�% பட� 

சைடயா�6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.3938.3 

 ைம அம.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �:% ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வல8�ழி 

மா நகேர $ேதவா.3.3938.4 

 த�ெடா� �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) தைழய ஏ*தி ைதய4_ெப.(ைதய4_ெப.) 

ஒ.பாக% $ேதவா.3.3939.1 

 க�� இ� ெப/ பலி ேபணி நாணா� கா8யி� உA-ேதால� $ேதவா.3.3939.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) இ� ெமா/ ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாட வல8�ழி ம�னியவ� 

$ேதவா.3.3939.3 

 ெதா�ெடா� F�, +ைத*+ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதாட�ைப, ெதாட�ேவாேம $ேதவா.3.3939.4 

 க4 இயG% மைல அ% ைக ந<?க_�ைற.எ�.(ந<?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வைள,+_வி.எ�.(வைள_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வைளயாதா◌ா 

$ேதவா.3.3940.1 

 ெசா4 இயG% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) L�@% ெச3ற �டரா� இட� 

ந<?க_�ைற.எ�.(ந<?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3940.2 

 ம4 இயG% திர#ேதா# எ% ஆதி வல8�ழி மா நகேர $ேதவா.3.3940.3 

 14கிய ேவ*தைன! 14கி ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ.!பவ� 1�ணியேர $ேதவா.3.3940.4 

 ெவ8சின வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� வைரைய விறலா4 எ�,தா� ேதாள 

$ேதவா.3.3941.1 



 அ8�% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ஆ@ இ. நா��% ஒ�@% அட�,தா� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆய $ேதவா.3.3941.2 

 ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) க�ட,+ நாத� எ�@% நE�% 

இட%ேபாG% $ேதவா.3.3941.3 

 ம8� உல2% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ��_ெப.(வ��_ெப.) ெக��% 

வல8�ழி மா நகேர $ேதவா.3.3941.4 

 ஏ� இய4 நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) சீ� ெந�மா4 என நி�றவ� காணா◌ா 

$ேதவா.3.3942.1 

 F�ய F� எA ஆ/ நிமி�*த_ெப.எ�.(நிமி�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழக� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3942.2 

 வா�ய ெவ�தைல ைகயி4 ஏ*தி வல8�ழி ேமய எ%மா� $ேதவா.3.3942.3 

 பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா4மைறயாள� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சா8ைத பலபலேவ 

$ேதவா.3.3942.4 

 ��ட.% 1,த.% Fைற இ�றி6 �:வா� உைர ந<,+ $ேதவா.3.3943.1 

 ெதா�ட.% த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ேபண 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கழலா� அழ4 ஆ� 

$ேதவா.3.3943.2 

 வ��_ெப.(வ��_ெப.) அம.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) ம4� ெபா�னி 

வல8�ழிவாண� எ%மா� $ேதவா.3.3943.3 

 ப�� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ேவ#வி 'னி*+ ெச3ற பா8ேச பக�ேவாேம 

$ேதவா.3.3943.4 

 வாழி_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இ_விய?.வி.'.�றி.) எ%மா� என6� 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ேமய வல8�ழி மா நக�ேம4 $ேதவா.3.3944.1 



 காழிN# ஞானச%ப*த� ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க.,தி� தமி>மாைல $ேதவா.3.3944.2 

 ஆழி இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) ைவயக,+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லா� அவ�6�% தம.6�% 

$ேதவா.3.3944.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) 

இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) ஓ�6�% உ.2% உய�2_ெப.(உய�2_ெப.) ஆேம 

$ேதவா.3.3944.4 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) இைட ெவ?க� ந8ச% உ�ட கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

விைட ஏறி $ேதவா.3.3945.1 

 உட4_ெப.(உட4_ெப.) இைடயி� ெபா�! "ச வ4லா� உைமேயா� ஒ.பாக� 

$ேதவா.3.3945.2 

 அட4 இைடயி4 சிைல தா?கி எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ%மா� அ�யா�ேம4 $ேதவா.3.3945.3 

 நடைல விைன, ெதாைக த<�,+ உக*தா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) நாைரR� 

தாேன $ேதவா.3.3945.4 

 :வி�ணி� மி� ேந� மதி +,தி நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) விA "மல�6ெகா�ைற 

$ேதவா.3.3946.1 

 ெப�ணி� '�ேன மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த ெப.மா� எA ஆ� 

$ேதவா.3.3946.2 

 ந�ணிய த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ�யா�கேளா�% தி. நாைரRரா�: எ�@ 

$ேதவா.3.3946.3 

 எ�Eமி� C%_திA.(C%_'�.ஒ..) விைன 

ேபா�%_ெப.எ�.(ேபா_வி.+6_ெபா..உ..+உ%_ெப.எ�.�றி.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) இைற8�% நிைற2 ஆேம $ேதவா.3.3946.4 



 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

கா+ ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ைழயா� இைழ 

ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3947.1 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கா4 பிAயா+ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிைறயா� மைற ஓதி 

$ேதவா.3.3947.2 

 நா� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) கால'% ேசர 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. நாைரRராைன! 

$ேதவா.3.3947.3 

 பா�மி� ந<� பழி 

ேபா�%_ெப.எ�.(ேபா_வி.+6_ெபா..உ..+உ%_ெப.எ�.�றி.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) பயிG% உய�2_ெப.(உய�2_ெப.) ஆேம 

$ேதவா.3.3947.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நில2_ெப.(நில2_ெப.) அ% சைட ேசர 

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

விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ*தி $ேதவா.3.3948.1 

 ெப�ணி4 அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) F@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆய ெப.மா� 

அ.# ஆ�*த $ேதவா.3.3948.2 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ம�னி உைற ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அணி நாைரR� த�ைன 

$ேதவா.3.3948.3 

 ந�ண4 அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உற2_ெப.(உற2_ெப.) ஆ6�மி�க# நடைலகா8� அ@ேம $ேதவா.3.3948.4 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அம� த< வளி_ெப.(வளி_ெப.) ந<� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ/ 

வழ?�%_ெப.எ�.(வழ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பழி 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3949.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அம� இ� உயி� த<?� �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) உைறவா4 

பிறி+ இ�றி $ேதவா.3.3949.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) அம.% ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�றா�-தி. நாைரR� 

எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) $ேதவா.3.3949.3 

 ேகா� அவைன6 �@க6 �@கா ெகா�வ4 விைனதாேன $ேதவா.3.3949.4 

 ெகா6� இற�% �ளி� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ம,த% �லாய மல� 

��_வி.எ�.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3950.1 

 அ6� அரேவா� அைர ஆ�,+_வி.எ�.(ஆ�_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உக*த 

அழக� �ழ� ஆக $ேதவா.3.3950.2 

 ந6� அம.% தி.ேமனியாள� தி. நாைரR� ேமவி! $ேதவா.3.3950.3 

 16� அம.% மன,ேதா�க# த%ைம! 

1ண.%_ெப.எ�.(1ண�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 1க4தாேன 

$ேதவா.3.3950.4 

 ஊழிN% இ�ப'% கால%_ெப.(கால%_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உய.% தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3951.1 

 ஏ> இைசயி� ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) வா:% 

வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) விைனயி� 1ண�!1 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3951.2 

 நாழிைகN% பல ஞாயி@_ெப.(ஞாயி@_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நளி� நாைரR� த�னி4 

$ேதவா.3.3951.3 



 வாழிய�_விய?.வி.'.(வா>_வி.+இய�_விய?.வி.'.�றி.) ேமத� ைம*த� 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைகயி� விைள2 

ஆேம $ேதவா.3.3951.4 

 Fச% இலா+ அர6க� வைரைய6 �G?க எ�,தா� ேதாள $ேதவா.3.3952.1 

 நாச% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இற அட�,த விரலா� கரவாதா� 

$ேதவா.3.3952.2 

 ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விய!ெபா� ேபண 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா8ேயா� இட%ேபாG% 

$ேதவா.3.3952.3 

 ேதச% உற! 1க> ெச%ைம ெப3ற_ெப.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி. நாைரR� தாேன $ேதவா.3.3952.4 

 "மகD%(%) அவைன! பய*த_ெப.எ�.(பய_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) ஆ� நிற,தாD% $ேதவா.3.3953.1 

 ஆ% அள2% திA*+ ஏ,தி6 கா�ட4 அறித3� அAயா� ஊ� $ேதவா.3.3953.2 

 பா ம.2% �ண,ேதா�க# ஈ��! பல2% பணி 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3953.3 

 ேத% ம.2% திக> ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி. நாைரR� தாேன 

$ேதவா.3.3953.4 

 ெவ3@ அைர ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவட% 

கா7�, திAவா� +வ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.3.3954.1 

 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) (அ)ைரேயா�க# உைர6�% 

ெசா4ைல உணரா+ எ:மி�க# $ேதவா.3.3954.2 



 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இலாத+ ஓ� ெகா#ைக எ%மா� �ழக� 

ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) ஆர! $ேதவா.3.3954.3 

 ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர2 

ஆ7�_வி.எ�.(ஆ7�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ.% ெப.மா� தி. 

நாைரR� ேசரேவ $ேதவா.3.3954.4 

 பா� இயG% திைர �> 1கலி, தி.ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.3955.1 

 ேச� இயG% 1க> ஓ?�_ஏவ.(ஓ?�_வி.) ெச%ைம, தி. நாைரRரா� ேம4 

$ேதவா.3.3955.2 

 பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

தமி>மாைல ப,+% பரவி, திA*+ ஆக $ேதவா.3.3955.3 

 ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி*ைதயினா�6� ந<?�% 

அவல6கட4 தாேன $ேதவா.3.3955.4 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவ#விைய நி*தைன 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ4 $ேதவா.3.3956.1 

 ஆத% இ(4)லி அமெணா� ேதரைர $ேதவா.3.3956.2 

 வாதி4 ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) அழி6க, தி. 

உ#ளேம $ேதவா.3.3956.3 

 பாதி மா+ உட� ஆய பரமேன $ேதவா.3.3956.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3956.5 

 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3956.6 

 ைவதிக,தி� வழி ஒ:காத அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) $ேதவா.3.3957.1 

 ைகதவ% உைட6 கா� அம� ேதரைர $ேதவா.3.3957.2 



 எ/தி_வி.எ�.(எ/+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா+ெசய, தி. உ#ளேம 

$ேதவா.3.3957.3 

 ைம திக>த. மா மணிக�டேன $ேதவா.3.3957.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3957.5 

 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3957.6 

 மைற வழ6க% இலாத மா பாவிக# $ேதவா.3.3958.1 

 பறி தைல6 ைகய� பா/ உ�!பா�கைள $ேதவா.3.3958.2 

 'றிய வா+ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3958.3 

 மறி உலா% ைகயி4 மா ம:வாளேன $ேதவா.3.3958.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3958.5 

 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3958.6 

 அ@,த_ெப.எ�.(அ@_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ?க% ஆ@ 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ந<�ைமைய6 $ேதவா.3.3959.1 

 க@,+ வா> அம�ைகய�க# த%ெமா�% $ேதவா.3.3959.2 

 ெச@,+ வா+ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3959.3 

 'றி,த வா#_ெப.(வா#_ெப.) மதி6க�ணி 'த4வேன $ேதவா.3.3959.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3959.5 



 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3959.6 

 அ*தணாள� 1AN% அ.மைற $ேதவா.3.3960.1 

 சி*ைத ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ.க� 

திற?கைள� $ேதவா.3.3960.2 

 சி*த வா+ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3960.3 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<@ 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அணிN% விகி�தேன $ேதவா.3.3960.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3960.5 

 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3960.6 

 ேவ7� ேவ#வி ெசN% ெபா.ைள விளி $ேதவா.3.3961.1 

 L7� சி*ைத '.7� அம���டைர $ேதவா.3.3961.2 

 ஓ7� வா+ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3961.3 

 கா7�4 ஆைன உA,த_ெப.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% க#வேன 

$ேதவா.3.3961.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3961.5 

 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3961.6 

 அழ4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஓ%1% அ.மைறேயா� 

திற%_ெப.(திற%_ெப.) $ேதவா.3.3962.1 



 விழ4 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�D% அ.க� திற,திற% 

$ேதவா.3.3962.2 

 கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) வா+ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3962.3 

 தழ4 இல?� தி. உ.� ைசவேன $ேதவா.3.3962.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3962.5 

 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3962.6 

 ந<3@ ேமனிய� ஆயின� ேம4 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.3963.1 

 கா3@6 ெகா#ள2% நி4லா அமணைர, $ேதவா.3.3963.2 

 ேத3றி வா+ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3963.3 

 ஆ3ற வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க3�% அ.ளினா/ $ேதவா.3.3963.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3963.5 

 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3963.6 

 ந<ல_ெப.அ.(ந<ல%_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அமண� 

திற,+_ெப.(திற%_ெப.+அ,+_சாA.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) $ேதவா.3.3964.1 

 சீல% வா+ ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3964.2 

 மாG% நா�'கD% கா�1 அAய+ ஓ� $ேதவா.3.3964.3 

 ேகால% ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ��றேம $ேதவா.3.3964.4 



 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3964.5 

 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3964.6 

 அ�@ '!1ர% ெச3ற அழக நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) $ேதவா.3.3965.1 

 +�@ ெபா�கழ4 ேபணா அ.கைர, $ேதவா.3.3965.2 

 ெத�ற வா+ெசய, தி. உ#ளேம $ேதவா.3.3965.3 

 க�@_ெப.(க�@_ெப.) சா6கிய� காணா, தைலவேன $ேதவா.3.3965.4 

 ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 1கேழ 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ��% ெத� $ேதவா.3.3965.5 

 ஆலவாயி4 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ% 

ஆதிேய $ேதவா.3.3965.6 

 Fட4 ஆலவா/6ேகாைன விைடெகா�� $ேதவா.3.3966.1 

 வாட4 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அமணைர வா7�ட $ேதவா.3.3966.2 

 மாட6 காழி� ச%ப*த� மதி,த இ!_�7.(இ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) $ேதவா.3.3966.3 

 பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ4லவ� பா6கியவாளேர $ேதவா.3.3966.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�ட(அ)A மலேரா� 

காணா $ேதவா.3.3967.1 

 ெவ�நாவ4 வி.%1 மேய*திர.% $ேதவா.3.3967.2 

 க�ண+ ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கயிைலயா.% 

$ேதவா.3.3967.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆW� ஆதி ஆைன6காேவ $ேதவா.3.3967.4 



 வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா4 அய� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) கா�1 அAயா◌ா $ேதவா.3.3968.1 

 ெவ*த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந<@ அணி மேய*திர.% $ேதவா.3.3968.2 

 க*த வா�சைட உைட6 கயிைலயா.% $ேதவா.3.3968.3 

 அ% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆW� ஆதி ஆைன6காேவ $ேதவா.3.3968.4 

 மா4 அய� ேத�ய மேய*திர.% $ேதவா.3.3969.1 

 காலைன உயி�ெகா�ட கயிைலயா.% $ேதவா.3.3969.2 

 ேவைல அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நாவலா.% $ேதவா.3.3969.3 

 ஆைல ஆW� ஆதி ஆைன6காேவ $ேதவா.3.3969.4 

 க.டைன ஏ@ அA அயனா� காணா◌ா $ேதவா.3.3970.1 

 ெவ.# விைட ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மேய*திர.% 

$ேதவா.3.3970.2 

 க.#த. க�ட,+ எ% கயிைலயா.% $ேதவா.3.3970.3 

 அ.ள� ஆW� ஆதி ஆைன6காேவ $ேதவா.3.3970.4 

 ம+�தன� நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) வண?க(அ)Aயா◌ா $ேதவா.3.3971.1 

 மதி அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

ெசா4லிய_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மேய*திர.% 

$ேதவா.3.3971.2 

 கதி�'ைல 14கிய கயிைலயா.% $ேதவா.3.3971.3 

 அதிய� ஆW� ஆதி ஆைன6காேவ $ேதவா.3.3971.4 



 ச6கர%_ெப.(ச6கர%_ெப.) ேவ��% மா4 பிரம� காணா $ேதவா.3.3972.1 

 மி6கவ� கயிைல மேய*திர.% $ேதவா.3.3972.2 

 த6கைன, தைல_ெப.(தைல_ெப.) அA தழ4 உ.வ� $ேதவா.3.3972.3 

 அ6� அணியவ� ஆW� ஆதி ஆைன6காேவ $ேதவா.3.3972.4 

 க�ணD% நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) கா�1 அAயா◌ா $ேதவா.3.3973.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நாவ4 வி.%1 மேய*திர.% $ேதவா.3.3973.2 

 க�ண!ப�6� அ.# ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கயிைல 

எ?க# $ேதவா.3.3973.3 

 அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆW� ஆதி ஆைன6காேவ $ேதவா.3.3973.4 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) கா�1 அAயா◌ா $ேதவா.3.3974.1 

 தடவைர அர6கைன, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநா8,தா� $ேதவா.3.3974.2 

 விட%_ெப.(விட%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�ட எ% 

மேய*திர.% $ேதவா.3.3974.3 

 அட4 விைட ஆW� ஆதி ஆைன6காேவ $ேதவா.3.3974.4 

 ஆதி மா4 அய� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) கா�1 அAயா◌ா 

$ேதவா.3.3975.1 

 ேவத?க# +திெசN% மேய*திர.% $ேதவா.3.3975.2 

 காதி4 ஒ� �ைழ உைட6 கயிைலயா.% $ேதவா.3.3975.3 

 ஆதி ஆW� எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) ஆைன6காேவ $ேதவா.3.3975.4 

 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) இ4 அம�1,த� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ெகா#ேள4 

$ேதவா.3.3976.1 



 ெவறிய மா� கர,+ ஆW� மேய*திர.% $ேதவா.3.3976.2 

 மறிகடேலா� அய� ேதட, தாD% $ேதவா.3.3976.3 

 அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) அ. கயிைலேயா�-ஆைன6காேவ. $ேதவா.3.3976.4 

 ஏன%மா4 அய� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) கா�1 அAயா◌ா 

$ேதவா.3.3977.1 

 கான%_ெப.(கான%_ெப.) ஆ� கயிைல ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மேய*திர.% 

$ேதவா.3.3977.2 

 ஆன ஆW� ஆதி ஆைன6காைவ $ேதவா.3.3977.3 

 ஞானச%ப*த� தமி> ெசா4Gேம $ேதவா.3.3977.4 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) அேத ெகாளா உர%_ெப.(உர%_ெப.) அேத ெசN% 1ர% 

எA,தவ�-பிரமந41ர,+ $ேதவா.3.3978.1 

 அர�-ந�நாமேம பர2வா�க# சீ� விர2% ந<# 1விேய. $ேதவா.3.3978.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உலா% மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) ேவE ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

உேளா� காண ம�றி4 ஆ� ேவEந41ர, $ேதவா.3.3979.1 

 தாEவி� கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ேபEகி�றவ� ஆணி ஒ,தவேர $ேதவா.3.3979.2 

 அகல%_ெப.(அகல%_ெப.) ஆ� தைர! 1கG% நா4மைற6� இக4 இேலா�க# 

வா> 1கலி மா நக� $ேதவா.3.3980.1 

 பக4_ெப.(பக4_ெப.) ெச/ேவா� எதி�� சகல ேசகர� அகில நாயகேன 

$ேதவா.3.3980.2 

 +?க மாகா8 ப?கமா அ�% ெச?_ெப.அ.(ெச%_ெப.அ.) ைகயா� நிக> 

ெவ?�., திக> $ேதவா.3.3981.1 

 அ?கணா� அ� த% ைகயா4-ெதாழ த?�ேமா விைனேய $ேதவா.3.3981.2 



 :காணி ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) க3றவ�6� 

ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) உைடைமேயா� அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

காத4_ெப.(காத4_ெப.) ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.3982.1 

 ேதாணிவ� 1ர,+ ஆணி: எ�பவ� � மதியினேர. $ேதவா.3.3982.2 

 ஏ*+ அரா எதி� வா/*த C� இைட! "*_ெப.அ.("%_ெப.அ.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஓதியா# 

ேச�*த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப?கின� $ேதவா.3.3983.1 

 "*தரா/ ெதா:% மா*த�_ெப.(மா*த�_ெப.) ேமனிேம4 

ேச�*+_வி.எ�.(ேச�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) விைனேய 

$ேதவா.3.3983.2 

 :�ர1ர,திைன, +ய� ெச/ தா.க� 

+8ச_�ைற.எ�.(+8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ8சின6 காளிைய, த.% 

$ேதவா.3.3984.1 

 சிர1ர,+ உளா�: எ�ன வ4லவ� சி,தி ெப3றவேர $ேதவா.3.3984.2 

 :உற2% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ3றவ�கT6� மா 

ெநதி ெகா�,+ ந<# 1வி இல?� சீ�! $ேதவா.3.3985.1 

 1றவ மா நக�6� இைறவேன : என ெதறகிலா விைனேய $ேதவா.3.3985.2 

 ப�1_ெப.(ப�1_ெப.) ேச� இல?ைக6� நாத� ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) '�க# 

ப,ைதN% ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெநா8,தவ� 

$ேதவா.3.3986.1 

 ச�ைப ஆதிைய, ெதா:மவ�கைள� சாதியா விைனேய $ேதவா.3.3986.2 

 ஆழி அ?ைகயி4 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா4 

அய� அறி2_ெப.(அறி2_ெப.) ஒணாத+ ஓ� வ�2 ெகா�டவ� $ேதவா.3.3987.1 



 காழி மா நக�6 கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) நாமேம க3ற4 ந4-தவேம 

$ேதவா.3.3987.2 

 வி�ைச ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலா� சமண� சா6கிய! பி�ச� த?கைள6 

கா8� அ@,தவ� $ேதவா.3.3988.1 

 ெகா�ைச மா நக�6� அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ெச/பவ� �ண?க# F@மிேன 

$ேதவா.3.3988.2 

 க:மல,திD# கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) பாதேம க.+ ஞானச%ப*த� 

இ�தமி> $ேதவா.3.3989.1 

 ':+% வ4லவ�6� இ�பேம த.% '6க� எ% இைறேய $ேதவா.3.3989.2 

 ேவலி� ேந�த. க�ணினா# உைம ப?க�-அ?கண� மிழைல மா நக� 

$ேதவா.3.3990.1 

 ஆல ந<ழலி4 ேமவினா�-அ�6� அ�ப� +�1_ெப.(+�1_ெப.) இலேர. 

$ேதவா.3.3990.2 

 விள?�%_ெப.எ�.(விள?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா4மைற வ4ல 

ேவதிய� ம4� சீ� வள� மிழைலயா� அ� $ேதவா.3.3991.1 

 உள% ெகா#வா� தைம உள%ெகா# வா� விைன ஒ4ைல ஆ� அ@ேம 

$ேதவா.3.3991.2 

 விைசயிேனா� எ: பைசN% ந8சிைன அைச2 

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

மிழைல மா நக� $ேதவா.3.3992.1 

 இைசN% ஈசைன நைசயி� ேமவினா4 மிைச ெசயா விைனேய $ேதவா.3.3992.2 

 ெவ�றி ேச� ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) L� மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) மிழைல மா 

நக� ேமவி நா#ெதா@% $ேதவா.3.3993.1 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆதித� அ� நிைன!பவ� 

+�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இலேர $ேதவா.3.3993.2 



 ேபாதக% தைன உA ெச/ேதா�_வி.அ.ெப.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+ஓ�_பட�.ஒ..) 

1ய4_ெப.(1ய4_ெப.) ேந� வ.% ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) மிழைல மா நக� 

$ேதவா.3.3994.1 

 ஆதர% ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�க# 

பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) அலா4 ஒ� ப3@ இலேம $ேதவா.3.3994.2 

 த6க� ேவ#விைய� சா�னா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதா6க மாளிைக மிழைல 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.3995.1 

 ந6கனா� அ� ெதா:வ� ேம4 விைன நா#ெதா@% ெக�ேம $ேதவா.3.3995.2 

 ேபா� அணா2 '!1ர% எA,தவ� ெபாழி4க# �>த. மிழைல மா நக�� 

$ேதவா.3.3996.1 

 ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஈசைன� சி*ைத 

ெச/பவ� த<விைன ெக�ேம $ேதவா.3.3996.2 

 இர6க% இ4-ெதாழி4 அர6கனா� உட4_ெப.(உட4_ெப.) ெந.6கினா� மி� 

மிழைலயா� அ� $ேதவா.3.3997.1 

 சிர6 ெகா# " என ஒ.6கினா� 1க> 

பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந<# 

1விேய $ேதவா.3.3997.2 

 +�@ "மக� ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ஆனவ� ஒ�@% ஓ�கிலா மிழைலயா� 

அ� $ேதவா.3.3998.1 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) "%1ன4 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �வினா� 

ந�@_ெப.(ந�@_ெப.) ேச�பவேர $ேதவா.3.3998.2 

 1,த� ைக� சம�பி,த� ெபா/6 �ைவ ைவ,த வி,தக� மிழைல மா நக� 

$ேதவா.3.3999.1 



 சி,த%_ெப.(சி,த%_ெப.) ைவ,தவ� இ,_�7.(இ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) தல,திD# 

ெம/, தவ,தவேர $ேதவா.3.3999.2 

 ச*த% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) மிழைல ஈசைன� ச�ைப 

ஞானச%ப*த� வா/ நவி4 $ேதவா.3.4000.1 

 ப*த% ஆ� தமி>ப,+% வ4லவ� ப,த� ஆ�வேர $ேதவா.3.4000.2 

 பர� பாணிய� பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) வ <ைணய� ப7�ன,+ உைற 

ப4லவன<��ர,+ $ேதவா.3.4001.1 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) ேபணி நி�றா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4001.2 

 ப7ட% ெந3றிய� ந7ட% ஆ�வ� ப7�ன,+ உைற ப4லவன<��ர,+ 

$ேதவா.3.4002.1 

 இ7ட% ஆ/ இ.!பா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4002.2 

 பவளேமனிய� திக:%_ெப.எ�.(திக>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந<3றின� ப7�ன,+ உைற ப4லவன<��ர,+ $ேதவா.3.4003.1 

 அழகரா/ இ.!பா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4003.2 

 ப�ணி4 யாழின� பயிG% ெமா*ைதய� ப7�ன,+ உைற ப4லவன<��ர,+ 

$ேதவா.3.4004.1 

 அ�ணலா/ இ.!பா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4004.2 

 ப4 இ4 ஓ7�ன� பலி ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�பவ� ப7�ன,+ ப4லவன<��ர,+ $ேதவா.3.4005.1 

 எ4லி ஆ7� உக*தா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4005.2 



 ப�ைச_ெப.(ப�ைச_ெப.) ேமனிய� பி�ைச ெகா#பவ� ப7�ன,+ உைற 

ப4லவன<��ர,+ $ேதவா.3.4006.1 

 இ�ைச ஆ/ இ.!பா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4006.2 

 ைப?க� ஏ3றின� தி?க#_ெப.(தி?க#_ெப.) ��வ� ப7�ன,+ உைற 

ப4லவன<��ர,+ $ேதவா.3.4007.1 

 எ?�% ஆ/ இ.!பா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4007.2 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ைகெதாழ ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) ஓ+வ� ப7�ன,+ 

உைற ப4லவன<��ர,+ $ேதவா.3.4008.1 

 ஆதியா/ இ.!பா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4008.2 

 ப� ெகா# ேமனிய� க� ெகா# ெகா�ைறய� ப7�ன,+ உைற ப4லவன<��ர,+ 

$ேதவா.3.4009.1 

 அ�களா/ இ.!பா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4009.2 

 பைற ெகா# பாணிய� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெகா# ெச�னிய� ப7�ன,+ உைற 

ப4லவன<��ர,+ $ேதவா.3.4010.1 

 இைறவரா/ இ.!பா� இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறிவா� ஆ� $ேதவா.3.4010.2 

 வான%_ெப.(வான%_ெப.) ஆ#வத3� ஊன% ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) இைல 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ப4லவன<��ர,தாைன $ேதவா.3.4011.1 

 ஞானச%ப*த� ந4-தமி> ெசா4ல_�ைற.எ�.(ெசா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ4லவ� ந4லவேர $ேதவா.3.4011.2 



 உ3@ உைம ேச�வ+ ெம/யிைனேய உண�வ+% நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) 

அ.# ெம/யிைனேய $ேதவா.3.4012.1 

 க3றவ� கா/வ+ காமைனேய கன4_ெப.(கன4_ெப.) விழி கா/வ+ காமைனேய 

$ேதவா.3.4012.2 

 அ3ற% மைற!ப+% உ� பணிேய அமர�க# ெச/வ+% உ� பணிேய 

$ேதவா.3.4012.3 

 ெப3@_வி.எ�.(ெப@_வி.+33_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 'க*த+ க*தைனேய 

பிரம1ர,ைத உக*தைனேய $ேதவா.3.4012.4 

 சதி மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சல*தரேன த� சிர% ேந� ெகா# 

சல% தரேன $ேதவா.3.4013.1 

 அதி� ஒளி ேச� திகிA!பைடயா4 அம�*தன� உ%ப�_ெப.(உ%ப�_ெப.) +தி!1 

அைடயா4 $ேதவா.3.4013.2 

 மதி தவ> ெவ31 அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ைக� சிைலேய ம. 

விட%_ெப.(விட%_ெப.) ஏ3ப+ ைக�சிைலேய $ேதவா.3.4013.3 

 விதியினி4 இ7� அவி.% பரேன ேவE1ர,ைத வி.%1 அரேன 

$ேதவா.3.4013.4 

 கா+ அமர, திக> ேதா�னேன கானவனா/6 க�+ ஓ�னேன $ேதவா.3.4014.1 

 பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) அதா4 F3@ உைத,தனேன பா�,த� 

உட4_ெப.(உட4_ெப.) அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) ைத,தனேன $ேதவா.3.4014.2 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) அவி> ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) தா8,தனேன சா�*த 

விைன அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) அA,தனேன $ேதவா.3.4014.3 

 ேபாத% அம.% உைர! ெபா.ேள_ெப.(ெபா.#_ெப.+ஏ_சாA.) 1கலி 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பர%ெபா. $ேதவா.3.4014.4 



 ைம, திக> ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) உமி> மா�ணேம 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைர ேச�வ+% மா 

�(�)ணேம $ேதவா.3.4015.1 

 ெம/,+ உட4_ெப.(உட4_ெப.) "�வ� ேம4 மதிேய ேவத%_ெப.(ேவத%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஓ+வ� ேம4 மதிேய $ேதவா.3.4015.2 

 ெபா/, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓ� உ@% அ,த%_ெப.(அ,த%_ெப.) அேத 1Aசைட 

ைவ,த+ ம,த% அேத $ேதவா.3.4015.3 

 வி,தக� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% �.ேவ 

வி.%பி_வி.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அம�*தன� 

ெவ?�.ேவ $ேதவா.3.4015.4 

 உட� பயி4கி�றன� மாதவேன உ@ ெபாறி 

கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச மா தவேன 

$ேதவா.3.4016.1 

 திட% பட மாமைற க�டனேன திA�ண% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�டனேன $ேதவா.3.4016.2 

 பட% ெகா# அர2 அைர ெச/தனேன பக�_ெப.(பக�_ெப.) உAெகா�� அைர 

ெச/தனேன $ேதவா.3.4016.3 

 ெதாட�*த_ெப.எ�.(ெதாட�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) +ய�6� 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) இவேன ேதாணி1ர,+ உைற 

ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.4016.4 

 திக> ைகய+% 1ைக த?� அழேல ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெதா:வ+% த% 

கழேல $ேதவா.3.4017.1 

 இக>பவ� தா% ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) மா� இடேம இ.*_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) 

தDேவா� எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) மானிடேம $ேதவா.3.4017.2 

 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ.% ந<� ெகாT% ம8� அைடேய 

மி� நிக�கி�ற+% அ% சைடேய $ேதவா.3.4017.3 



 தக இரத% ெகா# வ�*தரேர த6க தரா/ உைற �*தரேர $ேதவா.3.4017.4 

 ஓ�2 அ. க�க# இைண6க(அ)யேல உைமயவ# க�க# இைண6 கயேல 

$ேதவா.3.4018.1 

 ஏ� ம.2% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) அேத 

எழி4_ெப.(எழி4_ெப.) ெகா# உதாசன� ஆக%_ெப.(ஆக%_ெப.) அேத 

$ேதவா.3.4018.2 

 ந<� வ. ெகா*+ அளக% ைகயேத ெந�8சைட 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க?ைகயேத $ேதவா.3.4018.3 

 ேச�2 அ. ேயாக திய%பகேன சிர1ர% ேமய தி அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) அகேன 

$ேதவா.3.4018.4 

 ஈ�� +யி4 அம� அ!பினேன இ.?_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) க� இட*+ அ� 

அ!பினேன $ேதவா.3.4019.1 

 த<�ட4 அ.%_ெப.அ.(அ.%_ெப.அ.) பா8� அ6_�7.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ3.) கரேம 

திக>*+ ஒளி ேச�வ+ ச6கரேம $ேதவா.3.4019.2 

 ேவ��_வி.எ�.(ேவ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ.*த_�ைற.எ�.(வ.*+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நைக, தைலேய மிைக,+ 

அவேரா� நைக,தைலேய $ேதவா.3.4019.3 

 "�டன� ேசரG% மா பதிேய 1றவ% 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உமாபதிேய $ேதவா.3.4019.4 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாய+ ந<ழைலேய ேநச% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) ஆனவ� ந<ழைலேய $ேதவா.3.4020.1 

 உ�னி மன,+_ெப.(மன%_ெப.+அ,+_சாA.) எ: ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) அேத 

ஒளி அதேனா� உ@ ச?க%_ெப.(ச?க%_ெப.) அேத $ேதவா.3.4020.2 

 க�னியைர6 கவ.%_ெப.எ�.(கவ._வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க(#)ளேன கட4விட% உ�ட க.?_ெப.அ.(க.ைம_ெப.) களேன $ேதவா.3.4020.3 



 ம�னி வைர! பதி ச�1 ஐயேத வாA வய4_ெப.(வய4_ெப.) மலி ச�ைப அேத 

$ேதவா.3.4020.4 

 இல?ைக அர6க� தம6� இைறேய இட*+ கயிைல 

எ�6க_�ைற.எ�.(எ�66_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைறேய $ேதவா.3.4021.1 

 1ல�க# ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உட� பா�னேன 

ெபாறிக# ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உட�பா�னேன 

$ேதவா.3.4021.2 

 இல?கிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) வணேன எ/+ 

ெபய.%_ெப.எ�.(ெபய�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இராவணேன 

$ேதவா.3.4021.3 

 கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.# ெப3ற+% மா வசிேய 

காழி அர� அ� மா வசிேய $ேதவா.3.4021.4 

 க� நிக> 1�டா8க,தினேன 

கல*+_வி.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இA 1� தா8 க,தினேன 

$ேதவா.3.4022.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) நிக:% பா8� ஏன% அேத வானக% ஏ/ வைக ேசன% அேத 

$ேதவா.3.4022.2 

 ந�ணி_வி.எ�.(ந�E_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�'� எ/தலேர நளி� 

மலி ேசாைலயி4 எ/+ அலேர $ேதவா.3.4022.3 

 ப� இய4 ெகா�ைச ப�பதிேய ப�_ெப.(ப�_ெப.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஊ�வ� ப�பதிேய $ேதவா.3.4022.4 

 ப. மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) ம+ைர ம� அைவ எதிேர பதிக% 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ:+ இைல அைவ எதிேர $ேதவா.3.4023.1 

 வ. நதி இைட மிைச வ. கரேன வைசெயா�% அல� 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ.� அரேன $ேதவா.3.4023.2 



 ம.விய தமி>விரகன ெமாழிேய வ4லவ�த% இட� திட% ஒழிேய 

$ேதவா.3.4023.4 

 பாN%_ெப.எ�.(பா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா4விைடேம4 

ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாகேன பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

உ.ேம4 ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) பாகேன $ேதவா.3.4024.1 

 �ய வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேவத, +வனிேய ேசாதி மா4 எA ேவத,+ 

வ(�)னிேய $ேதவா.3.4024.2 

 ஆN% ந�ெபா.# C�ெபா.# ஆதிேய ஆலந<ழ4 அ.%ெபா.# ஆதிேய 

$ேதவா.3.4024.3 

 காய_�ைற.எ�.(கா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி4 மத� ப7ட+ க%பேம க� 

Cத4_ெப.(Cத4_ெப.) பரம3� இட%_ெப.(இட%_ெப.) க%பேம $ேதவா.3.4024.4 

 சைட அணி*த+% ெவ�� அைலமாைலேய த% உட%பிG% 

ெவ�தைலமாைலேய $ேதவா.3.4025.1 

 பைடயி4 அ% ைகயி4 �4 அ% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�பேத 

பர*+_வி.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இல?� ஐயி4 

�ல%_ெப.(�ல%_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) எ�பேத $ேதவா.3.4025.2 

 1ைட பர!பன "தகண?கேள ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) இைச!பன 

"தகண?கேள $ேதவா.3.4025.3 

 கைடக#ேதா@% இர!ப+% மி�ைசேய க%ப% ேமவி இ.!ப+% இ�ைசேய 

$ேதவா.3.4025.4 

 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எ.6ெகா� +%ைப_ெப.(+%ைப_ெப.) மிைல�சிேய 

ஏ@ '� ெசல, +%ைப_ெப.(+%ைப_ெப.) மிைல�சிேய $ேதவா.3.4026.1 

 அ#ளி ந<@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) "�வ தாகேம ஆன மா�ண% 

L�வ+ ஆகேம $ேதவா.3.4026.2 



 1#ளி_ெப.(1#ளி_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ�!ப+ க,+ேம 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உ�!ப+ 

உக,+ேம $ேதவா.3.4026.3 

 க# உலா% மல�6 க%ப% இ.!பேத கா8சி மா நக�6 க%ப% இ.!1 அேத 

$ேதவா.3.4026.4 

 '3ற4 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 'த4வேர LA 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அணி*த_ெப.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

'த4வேர $ேதவா.3.4027.1 

 ப3றி வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2 ஆ7�% பா8சேர பாG% ெந/ உக*+ ஆ7�% 

பா8சேர $ேதவா.3.4027.2 

 வ3ற4 ஓ� கல%_ெப.(கல%_ெப.) பலி ேத�வேத வானிேனா� 

கல%_ெப.(கல%_ெப.) பலி ேத�வேத $ேதவா.3.4027.3 

 க3றிலா மன%_ெப.(மன%_ெப.) க%ப% இ.!பேத கா8சி மா நக�6 க%ப% 

இ.!பேத $ேதவா.3.4027.4 

 ேவட� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விைசய3� அ.ளிேய 

ேவைல ந8ச% மிைசய4 க.ளிேய $ேதவா.3.4028.1 

 ஆ�பா%1 அைர ஆ�,த+ உைட அேத அ8� "த'% ஆ�,த+ உைடயேத 

$ேதவா.3.4028.2 

 ேகா� வா�மதி6க�ணி அழகிேத �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இ4 மதி6 க�ணி 

அழகிேத $ேதவா.3.4028.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) வா> பதி ஆவ+% உ(%)ம+ ஏக%ப% மா பதி ஆவ+% 

உ(%)மேத $ேதவா.3.4028.4 

 இ.%_ெப.அ.(இ.%_ெப.அ.) 1ைக6ெகா� த?� அழ4 ைகயேத இமயமாமக# 

த% கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) ைகயேத $ேதவா.3.4029.1 



 அ.%1 ெமா/,த மல�! ெபாைற தா?கிேய ஆழியா� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

மல�! ெபாைற தா?கிேய $ேதவா.3.4029.2 

 ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) பக4_ெப.(பக4_ெப.) நட% ஆ�த4 ெச/+ேம 

ேபைதமா� மன%_ெப.(மன%_ெப.) வா�த4 ெச/+ேம $ேதவா.3.4029.3 

 க.%1_ெப.(க.%1_ெப.) ெமா/,+ எ: க%ப% இ.!பேத கா8சி மா நக�6 க%ப% 

இ.!1 அேத $ேதவா.3.4029.4 

 'திர% ம?ைக_ெப.(ம?ைக_ெப.) தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காலேம '�1% அ% ைகதவ% 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காலேம $ேதவா.3.4030.1 

 ெவதி�கேளா� அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) ச*த% '.7�ேய 

ேவழ%_ெப.(ேவழ%_ெப.) ஓடகி4 ச*த% உ.7�ேய $ேதவா.3.4030.2 

 அதிர ஆ@ வர,+ அ:வ,ெதாேட ஆ� ஐ ஆ�வர, த:வ,ெதாேட 

$ேதவா.3.4030.3 

 கதி� ெகா# "� 'ைல6 க%ப% இ.!பேத கா8சி மா நக�6 க%ப% இ.!பேத 

$ேதவா.3.4030.4 

 ப�� அர6க� எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பல,ைதேய 

பா/*+_வி.எ�.(பா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர6க4 ெந�,த 

(அ)பல,ைதேய $ேதவா.3.4031.1 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர6கிய+% 

கா4விரைலேய ேகா# அர6கிய+% கா42 இரைலேய $ேதவா.3.4031.2 

 உ�� உழ�ற+% '�ட, தைலயிேல உ�பதி6� இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

உ�� அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) தைலயிேல $ேதவா.3.4031.3 

 க�ட% ந8ச% அட6கிைன க%பேம கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ெகா�ட+ க%பேம $ேதவா.3.4031.4 

 �ணி ஆன �ட�வி� ேசாதிேய �,த% ஆன �ட�வி� ேசாதிேய $ேதவா.3.4032.1 



 ேபணி ஓ� பிரம! பறைவேய பி,த� ஆன பிரம! பறைவேய $ேதவா.3.4032.2 

 ேசணிேனா� கீ> ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) திA*+ேம சி,தேமா� கீ> 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) திA*+ேம $ேதவா.3.4032.3 

 காண நி�றன� உ3ற+ க%பேம கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) 

ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) இட%_ெப.(இட%_ெப.) உ3ற+ க%பேம $ேதவா.3.4032.4 

 ஓ� உட%பிைன ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ. ஆகேவ உ� ெபா.#-திற% 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ. ஆகேவ $ேதவா.3.4033.1 

 ஆ.% ெம/த� கா8+ ெபா8+ேம ஆ3ற எ/த3� அA+ ெபா8+ேம 

$ேதவா.3.4033.2 

 ேதர.% அறியா+_எதி�.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ,_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

திைக!பேர சி,த'% மறியா +தி ைக!பேர $ேதவா.3.4033.3 

 கா� நிற,+_ெப.(நிற%_ெப.+அ,+_சாA.) அமண�6� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

க%பேம கட2#_ெப.(கட2#_ெப.) ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

ெகா�ட+ க%பேம $ேதவா.3.4033.4 

 க*த% ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �>த. க%பேம காத4_ெப.(காத4_ெப.) 

ெச/பவ� த<�,தி� உ� அ%பேம $ேதவா.3.4034.1 

 1*தி ெச/வ+ வி.%பி! 1கலிேய "�ர� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) வி.%பி! 

1கலிேய $ேதவா.3.4034.2 

 அ*த% இ4 ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ெகா��ேம அ�ணலி� 

ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

ெகா��ேம $ேதவா.3.4034.3 

 ப*த� இ� இய4 பா�ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப,+ேம 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ� 

ஆயின_வி.'.(ஆ�_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ப,+ேம $ேதவா.3.4034.4 



 ஆல ந<ழ4 உக*த+ இ.6ைகேய ஆன பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உக*த+ 

இ.6ைகேய $ேதவா.3.4035.1 

 பாலி� ேந� ெமாழியா# ஒ.ப?கேன பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ஓதல� ேச� 1ர 

ப?கேன $ேதவா.3.4035.2 

 ேகால% ந<@ அணி ேம த� "தேன ேகா+ 

இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) மன%_ெப.(மன%_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "தேன $ேதவா.3.4035.3 

 ஆல ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ உ�ட கள,தேன ஆலவா/ உைற அ�ட�க# 

அ,தேன $ேதவா.3.4035.4 

 பாதி ஆ/ உட� ெகா�ட+ மாைலேய ப%1 தா�_ெப.(தா�_ெப.) மல�6 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ந4மாைலேய $ேதவா.3.4036.1 

 ேகா+ இ4 ந<@ அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) "சி�% ஆகேன 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

ைகயி4 மா� இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆகேன $ேதவா.3.4036.2 

 நாத� நா#ெதா@% ஆ�வ+ ஆ� ஐேய நா� அ�@ உAெச/த+% ஆைனேய 

$ேதவா.3.4036.3 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) Q4 பயி4கி�ற+ வாயிேல விகி�த� ஊ� தி. ஆல 

ந4வாயிேல $ேதவா.3.4036.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ந<ட+ உற! பல க,தேன காதலா4 நிைனவா�த% அக,தேன 

$ேதவா.3.4037.1 

 பா� ேபேயா� "த% மசி6கேவ ப4பிண, தைச நா� அசி6கேவ $ேதவா.3.4037.2 

 ந<�% மாநட% ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி.!பேன 

நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அ�, ெதாழ நாT% இ.!பேன $ேதவா.3.4037.3 



 ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) ந<#சைட 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ!பேன ஆலவாயினி4 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ!பேன $ேதவா.3.4037.4 

 ப�� அய�தைல ஒ�@% அ@,திேய பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ஓதின� 

பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) ம@,திேய $ேதவா.3.4038.1 

 +�ட ெவ�பிைற ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) இ.,திேய �ய 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ஏறி இ.,திேய 

$ேதவா.3.4038.2 

 க�� காமைன ேவவ விழி,திேய காத4_ெப.(காத4_ெப.) இ4லவ� த%ைம 

இழி,திேய $ேதவா.3.4038.3 

 அ�ட நாயகேன மி� க�டேன ஆலவாயினி4 ேமவிய(அ) க�டேன 

$ேதவா.3.4038.4 

 ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தாைத உ�,தன� 

பாைலேய சீறி அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) ெச�,தன�பா4 ஐேய $ேதவா.3.4039.1 

 ெவ�றி ேச� ம:6ெகா�� '�காைலேய வ <ட ெவ7�ட6 க�� '� 

காைலேய $ேதவா.3.4039.2 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாணிைய ஓ�ன க?ைகயா4 

நிலவ ம4கி உதி,+ அனக% ைகயா4 $ேதவா.3.4039.3 

 அ�@ நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) உ. ஆக, தடவிேய ஆலவா/ அர� 

நாக,+ அடவிேய $ேதவா.3.4039.4 

 ந6க% ஏ�வ� நா�%_ெப.எ�.(நா�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஓ� 

ஊ.ேம நாத� ேமனியி4 மா�ண% ஊ.ேம $ேதவா.3.4040.1 

 த6க " மைன� �3ற க.ெளாேட தார% உ/,த+ பாண3� அ.ெளாேட 

$ேதவா.3.4040.2 



 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) ெத�னவ�_ெப.(ெத�னவ�_ெப.) ேதவி6� 

அணிையேய ெம4ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) ந4கிய ெதா�ட�6� அணிையேய 

$ேதவா.3.4040.3 

 அ6கினா� அ'+ உ�கல� ஓ�ேம ஆலவா/ அரனா� உைமேயா�ேம 

$ேதவா.3.4040.4 

 ெவ/யவ� ப4 உ�,த+ �7�ேய ெவ?க� மா�ண% ைகய+ �7�ேய 

$ேதவா.3.4041.1 

 ஐயேன அன4 ஆ�ய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம/யேன 

அ�பினா4 நிைனவா�6� அ.# ெம/யேன $ேதவா.3.4041.2 

 ைவய% உ/ய_�ைற.எ�.(உ/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�@ உ�ட+ காளேம 

வ#ள4 ைகய+ ேம2 க?காளேம $ேதவா.3.4041.3 

 ஐய% ஏ3ப+ உைர!ப+ வ <� ஐேய ஆலவா/ அர� ைகய+ வ <ைணேய 

$ேதவா.3.4041.4 

 ேதா#க# ப,ெதா� ப,+% அய6கிேய ெதா6க ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெச.6ைக 

மய6கிேய $ேதவா.3.4042.1 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� நில,+6 களி,+ேம 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ(%)மா4வைர க�� 

உகளி,+ேம $ேதவா.3.4042.2 

 ந<#ெபா.!ைப எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ�ம,தேன 

நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) விர4-தைலயா4 மத%_ெப.(மத%_ெப.) ம,தேன 

$ேதவா.3.4042.3 

 ஆT% ஆதி 'றி,த+ ெம/ெகாேலா ஆலவா/ அர� உ/,த+% ெம/ெகாேலா 

$ேதவா.3.4042.4 

 ப?கய,+ உள நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) மாெலாேட 

பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) ந<# '� ேந�ட மாெலாேட $ேதவா.3.4043.1 



 +?க ந4-தழலி� உ.ஆNேம �ய பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) பயி�ற+ வாNேம 

$ேதவா.3.4043.2 

 ெச?கய4 கணினா� இ� பி�ைசேய 

ெச�@_வி.எ�.(ெச4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரெச/வ+ பி�� 

ஐேய $ேதவா.3.4043.3 

 அ?கிைய, திக>வி!ப+ இட6ைகேய ஆலவா/ அரனார+ இட6 ைகேய 

$ேதவா.3.4043.4 

 ேதரேரா� அமண�6� ந4காைனேய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) நா#ெதா@% 

ேச�வ+ காைனேய $ேதவா.3.4044.1 

 ேகார% அ7ட+ 1�டா8க,ைதேய 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<# 

கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) 1�டா8க,ைதேய $ேதவா.3.4044.2 

 ேந� இ4 ஊ�க# அழி,த+ நாகேம ந<#சைட, திக>கி�ற+ நாகேம 

$ேதவா.3.4044.3 

 ஆர%_ெப.(ஆர%_ெப.) ஆக உக*த+% எ�1 அேத ஆலவா/ அரனா� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�பேத $ேதவா.3.4044.4 

 ஈன ஞானிக# த%ெமா� விரகேன ஏ@ ப4ெபா.# ',தமி> விரகேன 

$ேதவா.3.4045.1 

 ஆன காழிN# ஞானச%ப*தேன ஆலவாயினி4 ேமய ச%ப*தேன $ேதவா.3.4045.2 

 ஆன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) வாயி� உள,தேன அ�ப� ஆனவ� வாயிD# 

அ,தேன $ேதவா.3.4045.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) உைர,தன ெச*தமி> ப,+ேம வ4லவ�6� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ந3@ அமி> ப,+ேம $ேதவா.3.4045.4 



 +�@ ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ந%_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.) சைடயேத �ய 

க�ட% ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அைடயேத $ேதவா.3.4046.1 

 க�றி�மா� இட6 ைகயேத க4லி�மா� இட6ைக அேத $ேதவா.3.4046.2 

 எ�@% ஏ@வ+ இடவேம எ� இைட! பலி 

இட_�ைற.எ�.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ(%)ேம $ேதவா.3.4046.3 

 நி�ற+% மிழைலN#Tேம ந<� எைன� சிறி+% உ#Tேம $ேதவா.3.4046.4 

 ஓதி வாய+% மைறகேள உைர!ப+% பலமைறகேள $ேதவா.3.4047.1 

 பாதி ெகா�ட+% மாைதேய பணிகி�ேற� 

மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மாைதேய $ேதவா.3.4047.2 

 கா+ ேச� கன% �ைழயேர காதலா� கன% �ைழயேர $ேதவா.3.4047.3 

 வ <திவா/ மி�%_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேவதியா 

மிழைல ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவதியா 

$ேதவா.3.4047.4 

 பா�கி�ற ப� தாரேம ப,த� அ�ன ப�டாரேம $ேதவா.3.4048.1 

 ��கி�ற+ ம,தேம ெதா:த எ�ைன உ�ம,தேம $ேதவா.3.4048.2 

 ந<� ெச/வ+% த6கேத நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அைர, திக>*த+ அ6� 

அேத $ேதவா.3.4048.3 

 நா� ேச� மிழைல ஊ.ேம நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அழைல 

ஊ.ேம $ேதவா.3.4048.4 

 க7�கி�ற கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) நாகேம கா/*த+% மதன� ஆகேம 

$ேதவா.3.4049.1 

 இ7ட% ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) இைச பாடேல 

இைச*த_ெப.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Qலி� அம�1 ஆடேல 

$ேதவா.3.4049.2 



 ெகா7�வா� 'ழவ% வாணேன �லாய சீ� மிழைல வாணேன $ேதவா.3.4049.3 

 ந7ட% ஆ�வ+ ச*திேய நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ..) உ/த3� 

இர2_ெப.(இர2_ெப.) ச*திேய $ேதவா.3.4049.4 

 ஓ2 இலா+ இ�% கரணேம 

உ�D%_ெப.எ�.(உ�D_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ�Dைட6 

கரணேம $ேதவா.3.4050.1 

 ஏ2 ேச�2% நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) ஆைணேய அ.ளி4 நி�ன ெபா3@ 

ஆைணேய $ேதவா.3.4050.2 

 பாவியா+ உைர ெம/ இேல 

பயி�ற_ெப.எ�.(பயி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அ� ெம/யிேல $ேதவா.3.4050.3 

 ேமவினா� விற4_ெப.(விற4_ெப.) க�ணேன மிழைல ேமய '6க�ணேன 

$ேதவா.3.4050.4 

 வா/*த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எAவ�ணேம 

மகி>*+_வி.எ�.(மகி>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா�வ+ 

வ�ணேம_ெப.(வ�ண%_ெப.+ஏ_சாA.) $ேதவா.3.4051.1 

 கா/*+_வி.எ�.(கா/_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ <>*தவ� காலேன க� 

நட% ெசN% காலேன $ேதவா.3.4051.2 

 ேபா*த+ எ% இைட இரவிேல உ% இைட6 க#வ% இரவிேல $ேதவா.3.4051.3 

 ஏ/*த+% மிழைல எ�பேத வி.%பிேய அணிவ+ எ�1 அேத $ேதவா.3.4051.4 

 அ!1 இய�ற க� அயDேம அமர�ேகாமகD% அயDேம $ேதவா.3.4052.1 

 ஒ!1 இ4 இ�@ அமர� த.வேத ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ைகயா4 அமர� த. 

அேத $ேதவா.3.4052.2 

 ெம/! பயி�றவ� இ.6ைகேய மிழைல ஊ� உம+ இ.6ைகேய $ேதவா.3.4052.3 



 ெச!1மி� எ.+_ெப.(எ.+_ெப.) ேமNேம ேச�2 உம6� எ.+% ஏNேம 

$ேதவா.3.4052.4 

 தானவ6 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) விள6கிேய தாரைக� ெசல2 இள6கிேய 

$ேதவா.3.4053.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அட�,த கயி4_ெப.(கயி4_ெப.) ஆயேம 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேம2 கயிலாயேம 

$ேதவா.3.4053.2 

 தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4 

அர6கேன தட '�,திர# அர6கேன $ேதவா.3.4053.3 

 ேம4 நைட� ெசல_�ைற.எ�.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.!பேன மிழைல 

ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) பதி வி.!பேன $ேதவா.3.4053.4 

 காய% மி6க+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ப�றிேய 

கல*த_ெப.எ�.(கல_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி�ன உ.1_ெப.(உ.1_ெப.) 

அ�றிேய $ேதவா.3.4054.1 

 ஏய இ!_�7.(இ_பதி.ெப.+!_ஒ3.) 1வி மய?கேவ இ.வ�தா% 

மன%_ெப.(மன%_ெப.) அய?கேவ $ேதவா.3.4054.2 

 �ய ெம/,திர# அக�டேன 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மணிக�டேன $ேதவா.3.4054.3 

 ேமய இ,_�7.(இ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) +யி4 வில6� அ(�)ணா மிழைல 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இல6கணா $ேதவா.3.4054.4 

 க8சிைய6 �ல2 ைகயேர கல6க% ஆ� அமண�ைகயேர $ேதவா.3.4055.1 

 அ8ச வாதி4 அ.# ெச/யந< அைண*தி�% பா8� 

ெச/ய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) 

$ேதவா.3.4055.2 



 வ8சேன வர2% வ4ைலேய மதி,+ எைன� சிறி+% வ4ைலேய 

$ேதவா.3.4055.3 

 ெவ8ச4 இ�றி வ. இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) தகா மிழைல 

ேச.%_ெப.எ�.(ேச�-வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விற4_ெப.(விற4_ெப.) 

வி,தகா $ேதவா.3.4055.4 

 ேமய ெச8சைடயி� அ!பேன மிழைல 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ� அ!பேன $ேதவா.3.4056.1 

 ஏNமா ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ.!பேன இைச*தவா 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி.!பேன $ேதவா.3.4056.2 

 காய_�ைற.எ�.(கா/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�6க(அ) ச%ப*தேன காழி 

ஞானச%ப*தேன $ேதவா.3.4056.3 

 வா/ உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமி>ப,+ேம 

வ4லவ�6�% இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) ப,+ேம $ேதவா.3.4056.4 

 யாமாமா ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) யாமாமா யாழ<காமா காணாகா $ேதவா.3.4057.1 

 காணாகாமா காழ<யா மாமாயாந< மாமாயா $ேதவா.3.4057.2 

 யா%_பதி.ெப.(யா%_த�.ப�.) ஆமா ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) ஆ% ஆ% மாயாழ< 

காமா கா� நாகா $ேதவா.3.4057.3 

 காணா காமா காழ<யா மா மாயா ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) மா மாயா $ேதவா.3.4057.4 

 யாகாயாழ< காயாகா தாயாராரா தாயாயா $ேதவா.3.4058.1 

 யாயாதாரா ராயாதா காயாகாழ< யாகாயா $ேதவா.3.4058.2 

 யாகா யாழ< காயா காதா யா� ஆ� ஆ தா/_ெப.(தா/_ெப.) ஆயா/ $ேதவா.3.4058.3 

 ஆயா தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� ஆயா தாக ஆயா காழ<யா கா யா $ேதவா.3.4058.4 

 தாவாLவா தாசாகா ழ<நாதாந< யாமாமா $ேதவா.3.4059.1 



 மாமாயாந< தாநாழ< காசாதாவா Lவாதா $ேதவா.3.4059.2 

 தாவா Lவா தாசா காழ< நாதா ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) யாமா மா $ேதவா.3.4059.3 

 மா மா யாந< தான ஆழ< காசா தா வா L வாதா $ேதவா.3.4059.4 

 ந<வாவாயா காயாழ< காவாவாேனா வாராேம $ேதவா.3.4060.1 

 ேமராவாேனா வாவாகா ழ<யாகாயா வாவாந< $ேதவா.3.4060.2 

 ந<வா வாயா கா யாழ< கா வா வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேநா வாராேம $ேதவா.3.4060.3 

 ேமரா வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேநாவாவா காழ<யா காயா வா வா 

ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) $ேதவா.3.4060.4 

 யாகாலாேம யாகாழ< யாேமதாவ < தாயாவ < $ேதவா.3.4061.1 

 வ <யாதாவ < தாேமயா ழ<காயாேம லாகாயா $ேதவா.3.4061.2 

 யா காலா ேமயா காழ<யா ேமதாவ < தா/_ெப.(தா/_ெப.) ஆவ < $ேதவா.3.4061.3 

 வ <யாதா வ < தா% ேம யாழ< கா யா%_பதி.ெப.(யா%_த�.ப�.) ேம4 ஆ� ஆயா 

$ேதவா.3.4061.4 

 ேமலாேபாகா ேமேதழ< காலாேலகா லானாேய $ேதவா.3.4062.1 

 ேயனாலாகா ேலலாகா ழ<ேதேமகா ேபாேலேம $ேதவா.3.4062.2 

 ேமேல ேபாகாேம ேதழ< காலாேல கா4 ஆனாேய $ேதவா.3.4062.3 

 ஏ4 நா4 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ4 ஏலா காழ< 

ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ேமகா ேபாேலேம $ேதவா.3.4062.4 

 ந<யாமாந< ேயயாமா தாேவழ<கா ந<தாேன $ேதவா.3.4063.1 

 ேநதாந<கா ழ<ேவதா மாயாேயந< மாயாந< $ேதவா.3.4063.2 

 ந<யா மான < ஏயா மாதா ஏழ< கா ந<தாேன $ேதவா.3.4063.3 

 ேந தாந< காழ< ேவதா மாயாேய ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) மா/ ஆந< $ேதவா.3.4063.4 



 ேநணவராவிழ யாைசழிேய ேவகதேளா8ய ளாNழிகா $ேதவா.3.4064.1 

 காழிNளாயா8 ேளதகேவ ேயழிைசயாழவி ராவணேன $ேதவா.3.4064.2 

 ேந(அ)ணவ� ஆ விழ யா (ஆ)ைச இழிேய ேவக (அ)த# ஏA அளாய உழி கா 

$ேதவா.3.4064.3 

 காழிஉளா/ அ. இள2 ஏ+ அ(ஃ)கேவ ஏ> இைச யாழ இராவணேன 

$ேதவா.3.4064.4 

 காேலேமேல காண <கா ழ<காேலமா ேலேம" $ேதவா.3.4065.1 

 "ேமேலமா ேலகாழ< காண <காேல ேமேலகா $ேதவா.3.4065.2 

 காேல ேமேல கா� ந<_பதி.ெப.(ந<_'�.ஒ..) காழ< காேல மாேல ேம" 

$ேதவா.3.4065.3 

 "ேம4 ஏ மாேல காழ< கா� ஈ காேல ேமேல கா $ேதவா.3.4065.4 

 ேவா8Nேமணவ காழிெயாேய ேயைன நிேணமட ேளாகரேத $ேதவா.3.4066.1 

 ேதரகேளாடம ேண நிைனேய ேயெயாழிகாவண ேமNAேவ $ேதவா.3.4066.2 

 ேவா8N% ஏ� நவ காழிெயாேய ஏைன ந<# ேந% அ� அ# ஓகரேத 

$ேதவா.3.4066.3 

 ேதர(�)கேளா� அமேண நிைன ஏ ஏ/ ஒழி கா வணேம உAேவ $ேதவா.3.4066.4 

 ேநரகழாமித யாசழிதா ேயனனிேயனனி ளாNழிகா $ேதவா.3.4067.1 

 காழிNளானின ேயனினேய தாழிசயாதமி ழாகரேன $ேதவா.3.4067.2 

 ேந� அக> ஆ% இதய ஆ� அழி தா/_ெப.(தா/_ெப.) ஏ4 ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

ந<ேய ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) ந<# ஆ/ உழி கா $ேதவா.3.4067.3 

 காழி உளா� இ� ைநேய நிைனேய தா> இைசயா தமி> ஆகரேன $ேதவா.3.4067.4 

 மட4_ெப.(மட4_ெப.) மலி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) +�@ 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) எ.6�% வ�னிN% ம,த'% சைடேம4 $ேதவா.3.4068.1 



 பட4 ஒலி திைரக# ேமாதிய_ெப.எ�.(ேமா+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க?ைக, தைலவனா�த% இட%_ெப.(இட%_ெப.) பகா84 $ேதவா.3.4068.2 

 விட4 ஒலி பர*த_ெப.எ�.(பர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ�திைர 

',த%_ெப.(',த%_ெப.) இ!பிக# ெகாண�*+ ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

அ.வி6 $ேதவா.3.4068.3 

 கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஒலி ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

ேமாத_�ைற.எ�.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல6�% க:மலநக� என4 

ஆேம $ேதவா.3.4068.4 

 மி�னிய அர2% ெவறிமல�பல2% 

வி.%பிய_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி?கT% த?� 

$ேதவா.3.4069.1 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உைடயா� 

ேதவ�த% ெப.மா� ேசயிைழெயா�% 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% 

$ேதவா.3.4069.2 

 ெபா� இய4 மணிN% 'A கா8ம.!1% ச*த'% உ*+ வ� திைரக# 

$ேதவா.3.4069.3 

 க�னிய� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கட4_ெப.(கட4_ெப.) ஒலி 

மலிN% க:மலநக� என4 ஆேம $ேதவா.3.4069.4 

 சீ� உ@ ெதா�ட� ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெச: மல� 1னெலா� �ப% 

$ேதவா.3.4070.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ@ ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) த% '� ைவ,த 

ைசவனா� த?� இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ?�% $ேதவா.3.4070.2 



 ஊ� உ@ பதிக# உல�_ெப.(உல�_ெப.) உட� 

ெபா?கி_வி.எ�.(ெபா?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒலி1ன4 ெகாள 

உட�மித*த $ேதவா.3.4070.3 

 கா� உ@ ெச%ைம ந�ைமயா4 மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) க:மலநக� என4 

ஆேம $ேதவா.3.4070.4 

 ம�ணினா� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உளா� பரச அ*தர,+ அமர�க# 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4071.1 

 ப�ணினா� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) பலபல ேவட% உைடயவ� பயி42 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ?�% $ேதவா.3.4071.2 

 எ�ணினா4 மி6கா� இய4பினா4 நிைற*தா� ஏ*திைழயவெரா� ைம*த� 

$ேதவா.3.4071.3 

 க�ணினா4 இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) க�� ஒளி 

பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க:மலநக� என4 ஆேம $ேதவா.3.4071.4 

 �.தியா� தைலN% நாமக# L6�% �டரவ� கர'% '� இய?� 

$ேதவா.3.4072.1 

 ப.தியா� ப4G% இ@,+_வி.எ�.(இ@_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ�6� 

அ.T% பரமனா� பயி�@ இனி+ இ.6ைக $ேதவா.3.4072.2 

 வி.தி� நா4மைறN% அ?க% ஓ� ஆ@% ேவ#விN% ேவ7டவ� ஞான% 

$ேதவா.3.4072.3 

 க.தினா� உலகி4 க.,+ உைடயா� ேச� க:மலநக� என4 ஆேம 

$ேதவா.3.4072.4 

 13றி4 வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2% ஆைமN% 

"�ட_ெப.எ�.("�_வி.+7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1னிதனா� 

பனிமல�6ெகா�ைற $ேதவா.3.4073.1 



 ப3றி வா�மதிய% சைட இைட ைவ,த ப�றனா� பயி�@ இனி+ இ.6ைக 

$ேதவா.3.4073.2 

 ெச3@ வ� திைரக# ஒ�ெறா� ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஓ�� ெசயி�,+ வ� 

ச?ெகா� வ?க% $ேதவா.3.4073.3 

 க4-+ைற வைர ெகா# கைர6� வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைர6�% க:மலநக� என4 ஆேம $ேதவா.3.4073.4 

 அைல 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) க?ைக 

த?கிய_ெப.எ�.(த?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சைடயா� அட4 ெந�மதி4 

ஒ.L�@% $ேதவா.3.4074.1 

 ெகாைல இைட� ெச*த< ெவ*+_வி.எ�.(ெவ_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அற6 

க�ட_ெப.எ�.(கா�_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழகனா� ேகாயில+ 

எ�ப� $ேதவா.3.4074.2 

 மைலயி� மி6� உய�*த_ெப.எ�.(உய�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கர6கல%_ெப.(மர6கல%_ெப.) சர6� ம3@ம3@ இைட இைட எ?�% 

$ேதவா.3.4074.3 

 கைல களி,+_வி.எ�.(களி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏறி6 கானலி4 வா:% 

க:மலநக� என4 ஆேம $ேதவா.3.4074.4 

 ஒ.6க '� நிைனயா, த6க�த� ேவ#வி உைடதர உழறிய பைடய� 

$ேதவா.3.4075.1 

 அர6கைன வைரயா4 ஆ3ற4_ெப.(ஆ3ற4_ெப.) அ�@ 

அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அழகனா� 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.3.4075.2 

 பர6�%_ெப.எ�.(பர_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�1கழா� பழி அைவ பா�,+! பலபல அற?கேள 

பயி3றி_வி.எ�.(பயி3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4075.3 



 கர6�% ஆ@ அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ைமயா4 வா:% க:மலநக� என4 ஆேம $ேதவா.3.4075.4 

 அ. வைர ெபா@,த ஆ3றலினாD% அணி கிள� தாமைரயாD% $ேதவா.3.4076.1 

 இ.வ.% ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எAஉ. ஆன 

இைறவனா� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) 

வினவி4 $ேதவா.3.4076.2 

 ஒ.வ�_ெப.(ஒ.வ�_ெப.) இI_�7.(இ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) உலகி4 வா>கிலா 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ஒலி1ன4 ெவ#ள%_ெப.(ெவ#ள%_ெப.) '� 

பர!ப $ேதவா.3.4076.3 

 க.வைர �>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கட4_ெப.(கட4_ெப.) இைட மித6�% க:மலநக� என4 ஆேம $ேதவா.3.4076.4 

 உA*+ உய� உ.வி4 உைட தவி�*தா.% அ,_�7.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ3.) 

+கி4_ெப.(+கி4_ெப.) ேபா�,+ உழ4வா.% $ேதவா.3.4077.1 

 ெதா8*+ 1� ெமாழிக# ெச!பின ேகளா� ெச%ைமயா� ந�ைமயா4 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) ஆ% $ேதவா.3.4077.2 

 �.*+_ெப.(�.*+_ெப.) உய� ேகா?�_ெப.(ேகா?�_ெப.) ெகா�வி� 

'4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) ம4லிைக_ெப.(ம4லிைக_ெப.) ச�பக% 

ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) $ேதவா.3.4077.3 

 க.*தட?க�ணி� ம?ைகமா� 

ெகா/N%_ெப.எ�.(ெகா/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க:மலநக� என4 

ஆேம $ேதவா.3.4077.4 

 கான4_ெப.(கான4_ெப.) அ% கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல2% க:மல நக� 

உைறவா�ேம4 $ேதவா.3.4078.1 

 ஞானச%ப*த� ந4-தமி>மாைல ந�ைமயா4 உைர 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நவி4வா� $ேதவா.3.4078.2 



 ஊன ச%ப*த,+ உ@ பிணி நி?கி_வி.எ�.(ந<?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உ#ள'% ஒ.வழி6 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.4078.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட வா>வ� ம�மிைச! பிறவா� ம3@ இத3� 

ஆைணN% நமேத $ேதவா.3.4078.4 

 1#ளி,ேதா4 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) "�ப+ நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) "� 

சா*த%_ெப.(சா*த%_ெப.) ெபா�-ந<@ $ேதவா.3.4079.1 

 ெகா#ளி,த< விள6� Fளிக# F7ட%_ெப.(F7ட%_ெப.) காளிைய6 

�ண%_ெப.(�ண%_ெப.) ெச/ F,+ உைடேயா� $ேதவா.3.4079.2 

 அ#ள4_ெப.(அ#ள4_ெப.) கா� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) அக� வா�மதிய% 

ஏ/6க '#-தாைழக# ஆைன $ேதவா.3.4079.3 

 ெவ#ைள6ெகா%1 

ஈD%_ெப.எ�.(ஈ_வி.+�_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விA 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ <ழிமிழைலயா� என விைன ெக�ேம 

$ேதவா.3.4079.4 

 இைச*த_ெப.எ�.(இைச_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ@ அ�யா� இ� +வ4 

வாேனா� இ:� ச*தன,+ இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) கமல! $ேதவா.3.4080.1 

 ப�%ெபா� வாசிைகேம4 பர!1வா/ கர!பா/ ப,தி ெச/யாதவ� ப6க4 

$ேதவா.3.4080.2 

 அ�%1 பா/ கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அல� கய4_ெப.(கய4_ெப.) 'தேலா� 

அ�,+ அA*+_வி.எ�.(அA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) �%ைம 

$ேதவா.3.4080.3 

 வி�%1 ��!பன ேபா4 வி%மிய வ <ழிமிழைலயா� என விைன ெக�ேம 

$ேதவா.3.4080.4 



 நி.,த� ஆ@ அ?க� ந<3ற� நா4மைறய� ந<ல%_ெப.(ந<ல%_ெப.) ஆ� 

மிட3ற� ெந3றி6க� $ேதவா.3.4081.1 

 ஒ.,த� ம3@ எ4லா உயி�க7�% உயி� ஆ/ உள� 

இல�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+அ�_பட�.ஒ..) ேக� இலி உைமேகா� 

$ேதவா.3.4081.2 

 தி.,த% ஆ/ நாT% ஆ� ந<�! ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) சிறியவ� 

அறிவினி� மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) $ேதவா.3.4081.3 

 வி.,தைர அ� வ <>*+_வி.எ�.(வ <>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) 1�% வ <ழிமிழைலயா� என விைன ெக�ேம 

$ேதவா.3.4081.4 

 தா?க(அ).? கால%_ெப.(கால%_ெப.) தவிர 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) 

த%ெமா�% F�னா� அ?க% $ேதவா.3.4082.1 

 பா?கினா4-தா8,+! ப�� ேபா4 எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ப�ணிய 

க�Cத4 பரம� $ேதவா.3.4082.2 

 ேத% ெகா# "?_ெப.அ.("%_ெப.அ.) க'� ெத?�_ெப.(ெத?�_ெப.) 

இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) மா ெச�பக% வ� 

பலா_ெப.(பலா_ெப.) இG!ைப $ேதவா.3.4082.3 

 ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) " மகிழா4 ெவயி4_ெப.(ெவயி4_ெப.) 1கா 

வ <ழிமிழைலயா� என விைன ெக�ேம $ேதவா.3.4082.4 

 F� மா மயான% ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) வாயி4க� �டவயி3றன 

சில"த% $ேதவா.3.4083.1 

 "� மா சா*த%_ெப.(சா*த%_ெப.) "தி ெம4ேலாதி பாதி ந�_ெப.அ.(ந4_ெப.அ.) 

ெபா?� அர2 அைரேயா� $ேதவா.3.4083.2 

 வாச% ஆ% 1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ெமௗவ4 ெச?க:ந<� மல� 

அைண*+_வி.எ�.(அைண_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 



எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ெத�ற4 $ேதவா.3.4083.3 

 வ <� மா%ெபாழி4 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) +வைல_ெப.(+வைல_ெப.) ேச�-

வ <ழிமிழைலயா� என விைன ெக�ேம $ேதவா.3.4083.4 

 பாதி ஓ� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) மாG% ஓ�பாக� ப?கய,+ அயD% ஓ� பால� 

$ேதவா.3.4084.1 

 ஆதிஆ/ ந� ஆ/ அ*த% ஆ/ நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�களா� அமர�க7� அமர� $ேதவா.3.4084.2 

 ேபா+ ேச� ெச�னி! 1Wரவா! பணி ெச/ "�ர� "மக� 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $ேதவா.3.4084.3 

 ேவதிய� ேவத,+ ஒலி அறா வ <ழிமிழைலயா� என விைன ெக�ேம 

$ேதவா.3.4084.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_திA.) தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) ெபா8ய சல*தர� உடல% த�*த 

ச6கர%_ெப.(ச6கர%_ெப.) என6� அ.# எ�@ $ேதவா.3.4085.1 

 அ�@ அA வழிப7� இழி�சிய விமான,+ இைறயவ� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

அணி சைடய� $ேதவா.3.4085.2 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

கிட*த_ெப.எ�.(கிட_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம�ேம4 வ. கலிைய 

$ேதவா.3.4085.3 

 ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ேவதிய�க# விழா அறா 

வ <ழிமிழைலயா� என விைன ெக�ேம $ேதவா.3.4085.4 

 க�,த வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர6க� கயிைல அ�@ 

எ�,த_ெப.எ�.(எ�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கர%_ெப.(கர%_ெப.) 

உர%_ெப.(உர%_ெப.) சிர% ெநா8*+ அலற $ேதவா.3.4086.1 



 அட�,த+ ஓ�விரலா4 அ8�எ:,+ உைர6க அ.ளின� தட மி� ெந�வா# 

$ேதவா.3.4086.2 

 ப�,த நா4மைற ேக7�_வி.எ�.(ேக#_வி.+7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைப?கிளிக# பத?கைள ஓத 

பா� இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4086.3 

 விைட6�ல% பயி3@% விAெபாழி4 வ <ழிமிழைலயா� என விைன ெக�ேம 

$ேதவா.3.4086.4 

 அள2 இட4 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

அயெனா�_ெப.(அய�_ெப.+ஒ�_க..ேவ.) மாG% அ�ட% ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

கி��N% காணா $ேதவா.3.4087.1 

 'ைள எA ஆய L�,திைய த<�,த% '6க� எ% 'த4வைன ',ைத 

$ேதவா.3.4087.2 

 தைள அவி> கமல,தவிசி� ேம4 அனன% த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

இள%ெபைடேயா�% 14கி $ேதவா.3.4087.3 

 விைள கதி�6கவா8 வ <ச_�ைற.எ�.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ <3றி.6�% 

மிழைலயா� என விைன ெக�ேம $ேதவா.3.4087.4 

 க8சி! ேபா+ உைடயா� ைகயி4 ேகாசார6 கலதிக# க7�ைர வி7� 

$ேதவா.3.4088.1 

 அ8சி, ேத2 இAய எ:*த_ெப.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அதைன உ�� அமர�6� அ'+ அ.ளி $ேதவா.3.4088.2 

 இ8சி6ேக கதலி6கனி விழ க'கி� �ைலெயா�% பழ% விழ ெத?கி� 

$ேதவா.3.4088.3 

 மி8�6ேக ம8� ேச� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) வ <ழிமிழைலயா� என விைன 

ெக�ேம $ேதவா.3.4088.4 



 ேவ*த�_ெப.(ேவ*த�_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைற8ச ேவதிய� வ <ழிமிழைலN# வி�_ெப.(வி�_ெப.) இழிவிமான,+ 

$ேதவா.3.4089.1 

 ஏ/*த த�_பதி.ெப.(த�_திA.) ேதவிேயா� உைறகி�ற ஈசைன எ%ெப.மாைன 

$ேதவா.3.4089.2 

 ேதா/*த_ெப.எ�.(ேதா/_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந<�, ேதாணி1ர,+ உைற 

மைறேயா�-� ெமாழி ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.4089.3 

 வா/*த பாமாைல வா/ நவி4வாைர வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) வழிப�வாேர 

$ேதவா.3.4089.4 

 ம?ைகய�6� அரசி வளவ�ேகா� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வா8 வைள6 ைக% 

மடமானி $ேதவா.3.4090.1 

 ப?கய�ெச4வி பா��மாேதவி பணி 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா#ெதா@% பரவ 

$ேதவா.3.4090.2 

 ெபா?� அழ4 உ.வ� "தநாயக� நா4ேவத'% ெபா.#கT% அ.ள 

$ேதவா.3.4090.3 

 அ% கய4க�ணித�ெனா�% 

அம�*த_ெப.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆலவா/ ஆவ+% இ+ேவ 

$ேதவா.3.4090.4 

 ெவ3றேவ அ�யா� அ�மிைச 

வ <:%_ெப.எ�.(வ <>_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வி.!பின� ெவ#ைளந<@ 

அணிN% $ேதவா.3.4091.1 

 ெகா3றவ�தன6� ம*திA ஆய �ல�சிைற �லாவி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,+% $ேதவா.3.4091.2 

 ஒ3ைற ெவ#விைடய� உ%பரா�தைலவ� உலகினி4 இய3ைகைய 

ஒழி*தி7� $ேதவா.3.4091.3 



 அ3றவ�6� அ3ற_ெப.எ�.(அ@_வி.+3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைறகி�ற ஆலவா/ ஆவ+% இ+ேவ $ேதவா.3.4091.4 

 ெச*+வ�வாயா# ேச4 அன க�ணா# சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தி.ந<3றிைன 

வள�6�% $ேதவா.3.4092.1 

 ப*+_ெப.(ப*+_ெப.) அைண விரலா# பா��மாேதவி பணி 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பா� இைட நில2% $ேதவா.3.4092.2 

 ச*த% ஆ� தரள% பா%1_ெப.(பா%1_ெப.) ந<� ம,த% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

எ.6க%மல� வ�னி $ேதவா.3.4092.3 

 அ*தி வா�மதி ேச� சைட'� அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆலவா/ ஆவ+% 

இ+ேவ $ேதவா.3.4092.4 

 கண?க# ஆ/ வா8D% தமியரா/ வா8D% அ�யவ� த?கைள6 க�டா4 

$ேதவா.3.4093.1 

 �ண%ெகா� பணிN% �ல�சிைற 

பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகா1ர%_ெப.(ேகா1ர%_ெப.) 

�> மணி6 ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.3.4093.2 

 மண%_ெப.(மண%_ெப.) கம> ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரா மதிய% வ�னி வ� Fவிளமாைல $ேதவா.3.4093.3 

 அண?� வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட'� 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆலவா/ ஆவ+% இ+ேவ $ேதவா.3.4093.4 

 ெச/யதாமைரேம4 அ�னேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேசயிைழ 

தி.Cத4 ெச4வி_ெப.(ெச4வி_ெப.) $ேதவா.3.4094.1 

 ைப அர2 அ4�4_ெப.(அ4�4_ெப.) பா��மாேதவி நா#ெதா@% 

பணி*+_வி.எ�.(பணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4094.2 



 ெவ/ய_�றி.வி.'.(ெவ/_ெப.+அ_பட�.ப�.) ேவ4_ெப.(ேவ4_ெப.) 

�ல%_ெப.(�ல%_ெப.) பாச% அ?�ச% மா� விA கதி� ம: உட� தா8,த 

$ேதவா.3.4094.3 

 ஐயனா� உைமேயா� இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@கி�ற ஆலவா/ ஆவ+% 

இ+ேவ $ேதவா.3.4094.4 

 நல%_ெப.(நல%_ெப.) இல� ஆக நல%_ெப.(நல%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�� ஆக நாடவ� நா� அறிகி�ற 

$ேதவா.3.4095.1 

 �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) இல� ஆக �ல%_ெப.(�ல%_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) உ�� ஆக தவ%_ெப.(தவ%_ெப.) பணி 

�ல�சிைற பர2%_ெப.எ�.(பர_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4095.2 

 கைல மலி கர,த� Lஇைலேவல� கா_A L�ய க�ட� $ேதவா.3.4095.3 

 அைல மலி 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ேச� சைட'� அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

ஆலவா/ ஆவ+% இ+ேவ $ேதவா.3.4095.4 

 ',தி� தா>வட'% ச*தன6�ழ%1% ந<@% த�_பதி.ெப.(த�_திA.) மா�பினி4 

'ய?க_�ைற.எ�.('ய?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4096.1 

 ப,தி ஆ�கி�ற பா��மாேதவி பா?ெகா� பணிெசய 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4096.2 

 �,த% ஆ� பளி?கி� ெப.மைல உடேன �ட� மரகத% அ�,தா4 ேபா4 

$ேதவா.3.4096.3 

 அ,தனா� உைமேயா� இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@கி�ற ஆலவா/ ஆவ+% 

இ+ேவ $ேதவா.3.4096.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) அண?� இய41_ெப.(இய41_ெப.) ஆ% அ8� எ:,+ ஓதி 

ந4லரா/ ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இய41_ெப.(இய41_ெப.) 

ஆ�%_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4097.1 



 ேகாவண% "தி சாதன% க�டா4-ெதா:+ எ: �ல�சிைற 

ேபா3ற_�ைற.எ�.(ேபா3@_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4097.2 

 ஏ அண?� இய41_ெப.(இய41_ெப.) ஆ% இராவண� தி�ேதா# இ.ப+% 

ெநா8தர ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4097.3 

 ஆவண% ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட'� 

அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) ஆலவா/ ஆவ+% இ+ேவ $ேதவா.3.4097.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) எலா% நிகழ ம�னனா/ ம�D% மணி'��ேசாழ�த� 

மக#_ெப.(மக#_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.4098.1 

 ப�ணி� ேந� ெமாழியா# பா��மாேதவி பா?கினா4 பணி 

ெச/+_வி.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பரவ $ேதவா.3.4098.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உளா� இ.வ�_ெப.(இ.வ�_ெப.) கீெழா� ேமG% அள!1 

அA+ ஆ% வைக நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$ேதவா.3.4098.3 

 அ�ணலா� உைமேயா� இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@கி�ற ஆலவா/ ஆவ+% 

இ+ேவ $ேதவா.3.4098.4 

 ெதா�டரா/ உ#ளா� திைசதிைசெதா@% 

ெதா:+_வி.எ�.(ெதா:_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த�_பதி.ெப.(த�_திA.) 

�ண,திைன6 �லாவ6 $ேதவா.3.4099.1 

 க�� நா#ேதா@% இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@கி�ற �ல�சிைற 

க.தி_வி.எ�.(க.+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4099.2 

 ��டரா/ உ#ளா� சா6கிய� த?க# �றியி� க� ெநறி இைட வாரா 

$ேதவா.3.4099.3 

 அ�ட நாயக� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 



வ <3றி.*த_ெப.எ�.(வ <3றி._வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆலவா/ ஆவ+% 

இ+ேவ. $ேதவா.3.4099.4 

 ப4-நல% 1ண.%_ெப.எ�.(1ண�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பா��மாேதவி �ல�சிைற எD% இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) பணிN% 

$ேதவா.3.4100.1 

 அ* நல%_ெப.(நல%_ெப.) ெப@ சீ� ஆலவா/ ஈச� தி.வ� ஆ?� அைவ 

ேபா3றி_வி.எ�.(ேபா3@_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4100.2 

 க�ன4 அ% ெபா8ய காழிN# ஞானச%ப*த� ெச*தமி> 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4100.3 

 இ�நல% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ4லவ� இைமேயா� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ <3றி.!பவ� இனிேத 

$ேதவா.3.4100.4 

 இடறினா� F3ைற ெபா�ெச/தா� மதிைல இைவ_பதி.ெப.(இ_�7.+ஐ_பட�.ப�.) 

ெசா4லி_வி.எ�.(ெசா4_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ:*+_வி.எ�.(எ:_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4101.1 

 கடறினா� ஆவ� கா3@_ெப.(கா3@_ெப.) உளா� ஆவ� காதலி,+ உைறத. 

ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) $ேதவா.3.4101.2 

 ெகா�றனா� யா+% �ைற2 இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) தா% 

ேபா/6 ேகாவண% ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

F,+ ஆ�% $ேதவா.3.4101.3 

 ப�றனா� ேபாG% ப*தைணந4J� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ப�பதியாேர 

$ேதவா.3.4101.4 



 கழி உளா� என2% கட4_ெப.(கட4_ெப.) உளா� என2% கா7� உளா� நா7� 

உளா� என2% $ேதவா.3.4102.1 

 வழி உளா� என2% மைல உளா� என2% ம�_ெப.(ம�_ெப.) உளா� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) உளா� என2% $ேதவா.3.4102.2 

 �ழி உளா� என2% �வ� தா% 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ெதா�ட� வா/ 

வ*தன ெசா4G% $ேதவா.3.4102.3 

 பழி உளா� ேபாG% ப*தைணந4J� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ப�பதியாேர 

$ேதவா.3.4102.4 

 கா7�னா� என2% நா7�னா� என2% க�* ெதாழி4_ெப.(ெதாழி4_ெப.) 

காலைன6 காலா4 $ேதவா.3.4103.1 

 வ <7�னா� என2% சா*த ெவ�ந<@ "சி ஓ� ெவ�மதி சைடேம4 $ேதவா.3.4103.2 

 �7�னா� என2% �வ� தா% 

அறியா�_வி.'.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) ெசா4 உள 

ெசா4G% நா4ேவத! $ேதவா.3.4103.3 

 பா7�னா�ேபாG% ப*தைணந4J� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ப�பதியாேர 

$ேதவா.3.4103.4 

 '.கி� ஆ� ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> உலகினா� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெமா/,த ப4கண?களி� +ய� 

க�� $ேதவா.3.4104.1 

 உ.கினா� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ@தி ேபா*+ 

உ#ள%_ெப.(உ#ள%_ெப.) ஒ�ைமயா4 ஒளி திக> ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$ேதவா.3.4104.2 



 க.கினா� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) ைகெதா:+ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கடG# ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) 

அ'தமா வா?கி! $ேதவா.3.4104.3 

 ப.கினா�ேபாG% ப*தைணந4J� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ப�பதியாேர 

$ேதவா.3.4104.4 

 ெபா�னி� ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) இ. வட%_ெப.(வட%_ெப.) 

கிட*+_வி.எ�.(கிட_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபாறி கிள� "ணQ4 1ரள 

$ேதவா.3.4105.1 

 மி�னி� ஆ� உ.வி� மிளி�வ+ ஓ� அரவ% ேம2 ெவ�ந<@ ெம/ "சி 

$ேதவா.3.4105.2 

 +�னினா� நா4வ�6� அற%_ெப.(அற%_ெப.) 

அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ.ளி ெதா�ைம ஆ� 

ேதா3ற'% ேக�% $ேதவா.3.4105.3 

 ப�னினா�ேபாG% ப*தைணந4J� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ப�பதியாேர 

$ேதவா.3.4105.4 

 :ஒ� ெபானா� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அ�ண4_ெப.(அ�ண4_ெப.) 

வா>க_விய?.வி.'.(வா>_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) : என2% :உைமயவ# 

கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) வா>க_விய?.வி.'.(வா>_வி.+க_விய?.வி.'.�றி.) 

: என2% $ேதவா.3.4106.1 

 அ�பினா� பிAயா� அ4G% ந�பகG% அ�யவ� அ� இைண ெதாழேவ 

$ேதவா.3.4106.2 

 ந�பினா� எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) :ந4ல� : எ�@ 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ4லவ� :த<ய� : எ�@ ஏ,+% 

$ேதவா.3.4106.3 



 ப�பினா�ேபாG% ப*தைணந4J� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ப�பதியாேர 

$ேதவா.3.4106.4 

 எ3றினா� ஏ+% இைடெகா#வா� இ4ைல இ.நில% வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ4ைல_ெப.(எ4ைல_ெப.) $ேதவா.3.4107.1 

 ெத3றினா� த?க# காரண% ஆக� ெச. மைல*+ அ� இைண ேச�வா� 

$ேதவா.3.4107.2 

 '3றினா� வா:% '%மதி4 ேவவ Lஇைல��ல'% ம:2% $ேதவா.3.4107.3 

 ப3றினா�ேபாG% ப*தைணந4J� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ப�பதியாேர 

$ேதவா.3.4107.4 

 ஒலிெச/த �ழலி� 'ழவ% அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) 

இய%ப_�ைற.எ�.(இய%1_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓைசயா4 

ஆட4_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ4_ெதா.ெப.�றி.) அறாத $ேதவா.3.4108.1 

 கலி ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) "த% ைகயினா4 இடேவ 

காலினா4 பா/தG% அர6க� $ேதவா.3.4108.2 

 வலி ெகா#வ� 1லியி� உA ெகா#வ� ஏைன வா>2 ந�றாD% ஓ� 

தைலயி4_ெப.(தைல_ெப.+இ4_இட.ேவ.) $ேதவா.3.4108.3 

 பலி ெகா#வ�ேபாG% ப*தைணந4J� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ப�பதியாேர 

$ேதவா.3.4108.4 

 ேச3றி� ஆ� ெபா/ைக, தாமைரயாD% ெச?க�மா4 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) இ.Fறா, $ேதவா.3.4109.1 

 ேதா3றினா� ேதா3ற, ெதா�ைமைய 

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

ெப.ைமN% த%மி4 $ேதவா.3.4109.2 



 சா3றினா� சா3றி :ஆ3றேலா%: எ�ன சர� ெகா�,+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ப�.) 

ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) 

$ேதவா.3.4109.3 

 பா3றினா�ேபாG% ப*தைணந4J� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ% ப�பதியாேர 

$ேதவா.3.4109.4 

 க4 இைச "ண6 கைல ஒலி ஓவா6 க:மல '+பதி த�னி4 $ேதவா.3.4110.1 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இைசயாள� 14_ெப.(14_ெப.) இைச ேகளா ந4-தமி> 

ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.4110.2 

 ப4 இைச ப�வா/! ப�தைல ஏ*தி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப*தைணந4J� 

$ேதவா.3.4110.3 

 ெசா4 இைச!பாட4 ப,+% வ4லவ� ேம4 ெதா4விைன �ழகிலாேவ 

$ேதவா.3.4110.4 

 "?ெகா� மடவா# உைம ஒ.பாக% 1Aத. சைட'� அ�க# $ேதவா.3.4111.1 

 வ <?�_ஏவ.(வ <?�_வி.) இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) ந7ட% ஆ�% எ% விகி�த� 

வி.!ெபா�% உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 $ேதவா.3.4111.2 

 ேத% கம> ெபாழிலி4 ெச: மல� ேகாதி� ெசறித. வ��_ெப.(வ��_ெப.) 

இைச பா�% $ேதவா.3.4111.3 

 ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 1க> ஆ� ஓமமா%1லிR� 

உைடயவ� வடதளி அ+ேவ $ேதவா.3.4111.4 

 ச%பர3� அ.ளி சல*தர� வ <ய, தழ4 உமி> ச6கர%_ெப.(ச6கர%_ெப.) பைட,த 

$ேதவா.3.4112.1 



 எ%ெப.மானா� இைமயவ� ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இனிதி� அ?� உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 $ேதவா.3.4112.2 

 அ%பர% ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அழ4 உமி> 1ைகயி� 

ஆ�தியா4 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபாழிN%_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4112.3 

 உ%ப�க# ஏ,+% ஓமமா%1லிR� உைடயவ� வடதளி அ+ேவ $ேதவா.3.4112.4 

 பா?� உைட, தவ,+! பகீரத3� அ.ளி! பட�சைட6 கர*த ந<�6க?ைக 

$ேதவா.3.4113.1 

 தா?�த4 தவி�,+ தராதல,+ இழி,த த,+வ� 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 

$ேதவா.3.4113.2 

 ஆ?� எAL�@% அம�*+_வி.எ�.(அம�_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட� 

இ.*த_ெப.எ�.(இர_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ% ைகயா4 ஆ�தி ேவ7�% 

$ேதவா.3.4113.3 

 ஓ?கிய_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைறேயா� 

ஓமமா%1லிR� உைடயவ� வடதளி அ+ேவ $ேதவா.3.4113.4 

 13@ அர2 அணி*+_வி.எ�.(அணி_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந<@ ெம/ "சி 

"த?க# �>தர ஊ� ஊ� $ேதவா.3.4114.1 

 ெப3ற%_ெப.(ெப3ற%_ெப.) ஒ�@_ெப.(ஒ�@_ெப.) ஏறி! ெப/ பலி 

ெகா#T%_ெப.எ�.(ெகா#_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பிரா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 

$ேதவா.3.4114.2 

 க3ற நா4ேவத% அ?க% ஓ� ஆ@% க.,தினா� அ.,தியா4-ெதா8N% 

$ேதவா.3.4114.3 



 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ப41கழா� ஓமமா%1லிR� 

உைடயவ� வடதளி அ+ேவ $ேதவா.3.4114.4 

 நில,தவ� வான%_ெப.(வான%_ெப.) ஆ#பவ� கீேழா� +ய� 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெந�ய மா3� அ.ளா4 

$ேதவா.3.4115.1 

 அைல,த_ெப.எ�.(அைல_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4 

அ�ர�_ெப.(அ�ர�_ெப.) ஆ� அற ஆழி அளி,தவ� 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 

$ேதவா.3.4115.2 

 சல,தினா4 ெபா.#க# ேவ��த4 ெச/யா, த�ைமயா� ந�ைமயா4 

மி6க_ெப.அ.(மி6க_ெப.அ.) $ேதவா.3.4115.3 

 உல!1 இ4 ப41கழா� ஓமமா%1லிR� உைடயவ� வடதளி அ+ேவ 

$ேதவா.3.4115.4 

 மண%_ெப.(மண%_ெப.) திக> திைசக# எ7�% ஏ> இைசN% மலிN% ஆ@ 

அ?க% ஐேவ#வி $ேதவா.3.4116.1 

 இைண*த நா4ேவத% L�@எA இர��பிற!1 என ஒ.ைமயா4 உண.% 

$ேதவா.3.4116.2 

 �ண?கT% அவ3றி� ெகா# ெபா.#_ெப.(ெபா.#_ெப.) 

�3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) ம3@ அைவ உ3ற+% எ4லா%_ெப.(எ4லா%_ெப.) 

$ேதவா.3.4116.3 

 உண�*தவ� வா:% ஓமமா%1லிR� உைடயவ� வடதளி அ+ேவ $ேதவா.3.4116.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ப,+% தட6ைக 

அ+_பதி.ெப.(அ_�7.++_பட�.ஒ..) இர7� தா�_த3.�.(தா�_த3.�.) 

உைடஅர6க� ஒ�கயிைல $ேதவா.3.4117.1 

 அைலவ+ ெச/த_ெப.எ�.(ெச/_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) திற4_ெப.(திற4_ெப.) 



ெக�,த_ெப.எ�.(ெக�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆதியா� 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 

$ேதவா.3.4117.2 

 

 மைல என ஓ?�%_ெப.எ�.(ஓ?�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மாளிைக 

நில2% மா மதி4_ெப.(மதி4_ெப.) மா3றல� எ�@% $ேதவா.3.4117.3 

 உல2 ப41க> ஆ� ஓமமா%1லிR� உைடயவ� வடதளி அ+ேவ $ேதவா.3.4117.4 

 க# அவி> மல�ேம4 இ.*தவ� கா8ேயா� எ�@ 

இவ�_பதி.ெப.(இ_�7.+அ�_பட�.ப�.) கா�1 அA+ ஆய $ேதவா.3.4118.1 

 ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) எA உ.வ� உைமயவேளா�% உக*+ இனி+ 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 

$ேதவா.3.4118.2 

 ப#ள ந<� வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பா/த. கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

பனிமல��ேசாைல �> ஆைல $ேதவா.3.4118.3 

 ஓ#ளிய_ெப.அ.(ஓ#ளிய_ெப.அ.) 1க> ஆ� ஓமமா%1லிR� உைடயவ� வடதளி 

அ+ேவ $ேதவா.3.4118.4 

 ெத#ளிய� அ4லா, ேதரெரா� அமண� த�6ெகா� சீவர% உ�6�% 

$ேதவா.3.4119.1 

 க#ள% ஆ� மன,+6 கலதிக7� அ.ளா6 கட2ளா� 

உைற2_ெதா.ெப.(உைற_வி.+2_ெதா.ெப.�றி.) இட%_ெப.(இட%_ெப.) வினவி4 

$ேதவா.3.4119.2 

 ந# இ.#_ெப.(இ.#_ெப.) யாம%_ெப.(யாம%_ெப.) நா4மைற ெதா8*+ 

நல%_ெப.(நல%_ெப.) திக> L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA ஓ%1% $ேதவா.3.4119.3 

 ஒ#ளியா� வா:% ஓமமா%1லிR� உைடயவ� வடதளி அ+ேவ $ேதவா.3.4119.4 

 விைளத. வயG# ெவயி4_ெப.(ெவயி4_ெப.) ெசறி பவள%_ெப.(பவள%_ெப.) 

ேமதிக# ேம/1ல,+ இடறி $ேதவா.3.4120.1 



 ஒளிதர ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஓமமா%1லிR� உைடயவ� வடதளி அரைன $ேதவா.3.4120.2 

 களி த. நிவ!பி� கா�த� ெச4வ6 காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.4120.3 

 அளித. பாட4ப,+% வ4லா�க# அமரேலாக,+ இ.!பாேர $ேதவா.3.4120.4 

 நிைர கழ4_ெப.(கழ4_ெப.) அரவ% சில%1_ெப.(சில%1_ெப.) ஒலி அல%1% 

நிமல� ந<@ அணி தி.ேமனி $ேதவா.3.4121.1 

 வைர ெக: மக#_ெப.(மக#_ெப.) ஓ�பாகமா! 

1ண�*த_ெப.எ�.(1ண�_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�வின� 

ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) அணி விைடய� $ேதவா.3.4121.2 

 கைர ெக: ச*+% கா� அகி4_ெப.(அகி4_ெப.) பிள2% அள!ப(அ).? கன 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர�றி $ேதவா.3.4121.3 

 �ைரகட4 ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) நி,தில% ெகாழி6�% ேகாணமாமைல 

அம�*தாேர $ேதவா.3.4121.4 

 க�+ என வ*த_ெப.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா8தைன 

உA,+_வி.எ�.(உA_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அI_�7.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ3.) 

உA ேமனிேம4 ேபா�!ப� $ேதவா.3.4122.1 

 பி� அன நைடயா# ெப/ வைள மட*ைத_ெப.(மட*ைத_ெப.) 

பிைறCதலவெளா�% உட� ஆய $ேதவா.3.4122.2 

 :ெகா�+: என6 கத@% �ைரகட4 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா#ள_�ைற.எ�.(ெகா#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) '� நி,தில% �ம*+ 

$ேதவா.3.4122.3 

 ��தைன ெந.?கி! ெப.6க% ஆ/, 

ேதா�@%_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகாணமாமைல 

அம�*தாேர $ேதவா.3.4122.4 



 பனி,த இள*தி?க# ைப*தைல நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) பட� சைட '� இைட 

ைவ,தா◌ா $ேதவா.3.4123.1 

 கனி,+ இள*_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) +வ�வா/6 காAைக 

பாக,+_ெப.(பாக%_ெப.+அ,+_சாA.) ஆக '� கல*தவ� மதி4ேம4 

$ேதவா.3.4123.2 

 தனி,த ேப� உ.வ விழி, தழ4 நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 

தா?கிய_ெப.எ�.(தா?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேம. ெவ8சிைலயா6 

$ேதவா.3.4123.3 

 �னி,த+ ஓ� வி4லா� �ைரகட4 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாணமாமைல அம�*தாேர 

$ேதவா.3.4123.4 

 பழி,த இள?_ெப.அ.(இள%_ெப.அ.) க?ைக சைட இைட 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா?� உைட மதனைன! 

ெபா�யா $ேதவா.3.4124.1 

 விழி,+ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ேதவி ேவ�ட '� 

ெகா�,த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமலனா� கமல% ஆ� 

பாத� $ேதவா.3.4124.2 

 ெதழி,+ '� அர3@% ெச:? கட4-தரள% ெச%ெபாD% இ!பிN% �ம*+ 

$ேதவா.3.4124.3 

 ெகாழி,+ வ� திைரக# கைர இைட� 

ேச�6�%_ெப.எ�.(ேச�_வி.+66_ெபா..உ..+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாணமாமைல அம�*தாேர $ேதவா.3.4124.4 

 தாயிD% ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) தைலவ� எ�@ அ�யா� த% அ� 

ேபா3@_ஏவ.(ேபா3@_வி.) இைச!பா�க# $ேதவா.3.4125.1 

 வாயிD% மன,+% ம.வி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அகலா மா�பின� கா� பலேவட� $ேதவா.3.4125.2 



 ேநாயிG% பிணிN% ெதாழல�பா4 

ந<6கி_வி.எ�.(ந<6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) Cைழத. Qலின� 

ஞால%_ெப.(ஞால%_ெப.) $ேதவா.3.4125.3 

 ேகாயிG% �ைனN% கட4_ெப.(கட4_ெப.) உட� 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாணமாமைல அம�*தாேர 

$ேதவா.3.4125.4 

 பா8*+ ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மன,தா4 வழிப�% மாணித� உயி�ேம4 

வ.% F3ைற, $ேதவா.3.4126.1 

 திA*திடா வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) உைத,+ அவ3� அ.T% 

ெச%ைமயா� ந%ைம_பதி.ெப.(ந%_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ# உைடயா� 

$ேதவா.3.4126.2 

 விA*+_வி.எ�.(விA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உய� ெமௗவ4 மாதவி 

1�ைன_ெப.(1�ைன_ெப.) ேவ?ைக_ெப.(ேவ?ைக_ெப.) வ� 

ெச.*தி_ெப.(ெச.*தி_ெப.) ெச�பக,தி� $ேதவா.3.4126.3 

 �.*ெதா� '4ைல_ெப.('4ைல_ெப.) ெகா�வி�% 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) �> ேகாணமாமைல அம�*தாேர $ேதவா.3.4126.4 

 எ�,தவ� த.6ைக இழி,தவ� விரலா4 ஏ,திட ஆ,த% ஆ% ேப@ 

$ேதவா.3.4127.1 

 ெதா�,தவ� ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�@_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிற!1% இற!1 

அறியாதவ� ேவ#வி $ேதவா.3.4127.2 

 த�,தவ� வன!பா4 ைவ,த+ ஓ� க.ைண த�_பதி.ெப.(த�_திA.) அ.# 

ெப.ைமN% வா>2% $ேதவா.3.4127.3 

 ெகா�,தவ� வி.%1%_ெப.எ�.(வி.%1_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப.%_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) 1கழாள� ேகாணமாமாைல அம�*தாேர 

$ேதவா.3.4127.4 



 அ.வரா+ ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ைக ெவ�தைல ஏ*தி அக%ெதா@% பலி 

உட� 16க $ேதவா.3.4128.1 

 ெப.வரா/ உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந<�ைமய� சீ�ைம! ெப.?கட4 வ�ணD% பிரம� $ேதவா.3.4128.2 

 இ.வ.% அறியா_ெப.எ�.(அA_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) எA ஆ/ உய�*தவ� 

ெபய�*த ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) மா3�% $ேதவா.3.4128.3 

 �.வரா/ நி�றா� �ைரகழ4 வண?க ேகாணமாமைல அம�*தாேர 

$ேதவா.3.4128.4 

 நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உE% சமE% 

இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உE% ேத.% ெநறி அலாதன 

1ற%Fற $ேதவா.3.4129.1 

 ெவ�@_வி.எ�.(ெவ4_வி.+�3_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) 

உ�E%_ெப.எ�.(உ�E_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பா8சின� 

ஒ.பா4 ெம4லியெலா�% உட� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4129.2 

 +�@% ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ெபௗவ%_ெப.(ெபௗவ%_ெப.) மIவG% 

�>*+_வி.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா>*+ உ@ திைரபல ேமாதி6 

$ேதவா.3.4129.3 

 ��@% ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) கான4_ெப.(கான4_ெப.) வாச% 

வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உல2% ேகாணமாமைல 

அம�*தாேர $ேதவா.3.4129.4 

 �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) இலாதா� �ைரகட4 

�>*த_ெப.எ�.(�>_வி.+*,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகாணமாமைல அம�*தாைர 

$ேதவா.3.4130.1 



 க3@ உண� ேக#வி6 காழிய�ெப.மா�-க.,+ உைட ஞானச%ப*த� 

$ேதவா.3.4130.2 

 உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ெச*தமி> ஆ� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஈ�-ஐ*+% உைர!பவ� ேக7பவ� உய�*ேதா◌ா 

$ேதவா.3.4130.3 

 �3ற'% ஆகி, ெதா4விைன அைடயா� ேதா�@வ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

இைட! ெபாலி*ேத $ேதவா.3.4130.4 

 ��ண ெவ�ந<@ அணி மா�பி4-ேதா4 

1ைன*+_வி.எ�.(1ைன_வி.+*,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4131.1 

 எ�ண(அ).% ப4கண% ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�வ� $ேதவா.3.4131.2 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) அம� ைப%ெபாழி4 ெவ#ளைட 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4131.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அம� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ% பி8ஞகனாேர 

$ேதவா.3.4131.4 

 திைர 14� க?ைக திக> சைட 

ைவ,+_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4132.1 

 வைர மகேளா� உட� ஆ�தி� ம4� $ேதவா.3.4132.2 

 விைர கம> த�ெபாழி4 ெவ#ளைட 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4132.3 

 அைர ம4� வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர2 ஆ7� உக*த<ேர $ேதவா.3.4132.4 

 அைடயல� ெதா4-நக� L�@_ெப.(L�@_ெப.) எA,+ அ�ன $ேதவா.3.4133.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) மடம?ைக ஒ�பாக% 

நய*+_வி.எ�.(நய_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4133.2 



 விைட உக*+ ஏ@தி� ெவ#ளைட 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4133.3 

 சைட அம� ெவ�பிைற� ச?கரன <ேர $ேதவா.3.4133.4 

 வள%_ெப.(வள%_ெப.) கிள� க?ைக மடவரேலா� $ேதவா.3.4134.1 

 கள% பட ஆ�தி� கா�_ெப.(கா�_ெப.) அர?� ஆக $ேதவா.3.4134.2 

 விள?கிய_ெப.எ�.(விள?�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�ெபாழி4 

ெவ#ளைட ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4134.3 

 இள%பிைற ேச� சைட எ%ெப.மாேன $ேதவா.3.4134.4 

 �A�ழ4 ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) +�யிைடேயா� $ேதவா.3.4135.1 

 ெபாA 14� கா7� இைட ஆ�தி� 

ெபா?க_�ைற.எ�.(ெபா?�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4135.2 

 விAத. ைப%ெபாழி4 ெவ#ளைட 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4135.3 

 எA ம:வா# பைட எ*ைதபிராேன $ேதவா.3.4135.4 

 காவி அ% க� மடவாெளா�% கா7� இைட, $ேதவா.3.4136.1 

 த< அக4 ஏ*தி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�தி� 

ேத�மல� $ேதவா.3.4136.2 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�ெபாழி4 ெவ#ளைட 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4136.3 

 ஆவினி4 ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ7� உக*த<ேர 

$ேதவா.3.4136.4 

 க4 ஊ�! ெப. மண%_ெப.(மண%_ெப.) ேவ�டா க:மல% $ேதவா.3.4137.1 



 ப4 ஊ�! ெப. மண%_ெப.(மண%_ெப.) பா7� ெம/ ஆ/,தில $ேதவா.3.4137.2 

 ெசா4 ஊ�! ெப. மண%_ெப.(மண%_ெப.) �டலேர ெதா�ட� $ேதவா.3.4137.3 

 ந4J�!ெப.மண% ேமய ந%பாேன $ேதவா.3.4137.4 

 த. மண4_ெப.(மண4_ெப.) ஓத%_ெப.(ஓத%_ெப.) ேச� த�கட4 நி,தில% 

$ேதவா.3.4138.1 

 ப. மணலா6 ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந4லா�க# $ேதவா.3.4138.2 

 வ.% மண%_ெப.(மண%_ெப.) F7� மண%_ெப.(மண%_ெப.) ெசN% ந4J�! 

$ேதவா.3.4138.3 

 ெப.மண,தா� ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஓ�பாக% ெகா�டாேன $ேதவா.3.4138.4 

 அ�1_ெப.(அ�1_ெப.) உ@ சி*ைதயராகி அ�யவ� $ேதவா.3.4139.1 

 ந�1 உ@ ந4J�!ெப.மண% ேமவி 

நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4139.2 

 இ�1_ெப.(இ�1_ெப.) உ@% எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) இைண அ� ஏ,+வா◌ா 

$ேதவா.3.4139.3 

 +�1_ெப.(+�1_ெப.) உ@வா� அ4ல� ெதா�� ெச/தாேர $ேதவா.3.4139.4 

 வ4லிய*ேதா# உைட ஆ�!ப+ ேபா�!ப+ $ேதவா.3.4140.1 

 ெகா4 இய4 ேவழ,+_ெப.(ேவழ%_ெப.+அ,+_சாA.) உA விA ேகாவண% 

$ேதவா.3.4140.2 

 ந4_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) இயலா� ெதா: ந4J�!ெப.மண% $ேதவா.3.4140.3 

 14கிய வா>6ைக_ெப.(வா>6ைக_ெப.) எ% 1�ணியனா�6ேக $ேதவா.3.4140.4 

 ஏ@ உக*த<� இ�கா7� எA ஆ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) $ேதவா.3.4141.1 



 ந<@ உக*த<� நிைர ஆ� விA ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

$ேதவா.3.4141.2 

 நா@ உக*த<� தி. ந4J�!ெப.மண% $ேதவா.3.4141.3 

 ேவ@ உக*த<� உைம F@ உக*த<ேர $ேதவா.3.4141.4 

 சி7ட!ப7டா�6� எளியா� ெச?க� ேவ7�வ! $ேதவா.3.4142.1 

 ப7ட% க7�% ெச�னியா� பதி ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$ேதவா.3.4142.2 

 ந7ட6ெகா7� ஆ7� அறா ந4J�!ெப.மண,+ $ேதவா.3.4142.3 

 இ7ட!ப7டா4 ஒ,திரா4 எ%பிரான <ேர $ேதவா.3.4142.4 

 ேமக,த க�ட� எ�ேதாள� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந<3@ உைம 

$ேதவா.3.4143.1 

 பாக,த� பா/ 1லி,ேதாெலா� ப*தி,த $ேதவா.3.4143.2 

 நாக,த�-ந4J�!ெப.மண,தா� ந4ல_ெப.அ.(ந4ல+_ெப.) $ேதவா.3.4143.3 

 ேபாக,த� ேயாக,ைதேய 1A*தாேன $ேதவா.3.4143.4 

 த6� இ.*த<� அ�@ தாளா4 அர6கைன $ேதவா.3.4144.1 

 உ6� இ.*+_வி.எ�.(இ._வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ4க உய�வைர6கீ> 

இ7� $ேதவா.3.4144.2 

 ந6� இ.*த<� இ�@ ந4J�!ெப.மண% $ேதவா.3.4144.3 

 16� இ.*த<� எைம! ேபா6� அ.ள <ேர $ேதவா.3.4144.4 

 ஏG% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தாமைரயாD% இய41_ெப.(இய41_ெப.) உைட 

$ேதவா.3.4145.1 

 மாG% த% மா�1_ெப.(மா�1_ெப.) அறிகி�றில� மாமைற $ேதவா.3.4145.2 



 நாG% த% பா7� எ�ப� ந4J�!ெப.மண% $ேதவா.3.4145.3 

 ேபாG% த% ேகாயி4_ெப.(ேகாயி4_ெப.) 1Aசைடயா�6ேக $ேதவா.3.4145.4 

 ஆத� அமெணா� சா6கிய� தா% ெசா4G% $ேதவா.3.4146.1 

 ேபைதைம ேக7�! பிண6� உ@வ <� வ%மி� $ேதவா.3.4146.2 

 நாதைன ந4J�!ெப.மண% 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4146.3 

 ேவதன தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெதாழ வ <�_ெப.(வ <�_ெப.) எளி+ ஆேம $ேதவா.3.4146.4 

 ந@%ெபாழி4 காழிN# ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.4147.1 

 ெப@%_ெப.எ�.(ெப@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பத 

ந4J�!ெப.மண,தாைன $ேதவா.3.4147.2 

 உ@% ெபா.ளா4 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ�தமி> வ4லா�6� $ேதவா.3.4147.3 

 அ@% பழி பாவ%_ெப.(பாவ%_ெப.) அவல%_ெப.(அவல%_ெப.) இலேர 

$ேதவா.3.4147.4 

 மறி ஆ� கர,+ எ*ைத_ெப.(எ*ைத_ெப.) அ% மா+ உைமேயா�% $ேதவா.3.4148.1 

 பிறியாத ெப%மா� உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.3.4148.2 

 ெபாறி வா/ வா8வ�� த�_பதி.ெப.(த�_திA.) "% ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 

14கி $ேதவா.3.4148.3 

 ெவறி ஆ� மலா84 +யிG% விைடவாேய $ேதவா.3.4148.4 

 ஒIவாத எ�ேப இைழயா ஒளி ெமௗலி� $ேதவா.3.4149.1 

 ெசIவா� மதி ைவ,தவ� ேச�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.3.4149.2 

 எIவாயிG% ஏ� அல� ேகாட4_ெப.(ேகாட4_ெப.) அ%ேபா+ $ேதவா.3.4149.3 



 ெவI வா/ அரவ% மல.%_ெப.எ�.(மல�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விைடவாேய $ேதவா.3.4149.4 

 கைர ஆ� கட4_ெப.(கட4_ெப.) ந8�_ெப.(ந8�_ெப.) அ'+ உ�டவ� க?ைக, 

$ேதவா.3.4150.1 

 திைர ஆ� சைட, த<வ�ண� ேச�2 இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.3.4150.2 

 �ைர ஆ� மணிN% �ளி�ச*த'% 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா#_வி.+�7_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4150.3 

 விைர ஆ� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழிN% விைடவாேய $ேதவா.3.4150.4 

 Fச தழ4 ேபா4 விழியா வ. F3ைற! $ேதவா.3.4151.1 

 வாச6 கதி��சாலி ெவ�சாமைரேய ேபா4 $ேதவா.3.4151.3 

 வ <ச_�ைற.எ�.(வ <�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) களி அ�ன%_ெப.(அ�ன%_ெப.) 

ம4�%_ெப.எ�.(ம4�_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விைடவாேய 

$ேதவா.3.4151.4 

 திAN% 1ர% L�ைறN% ெச*தழ4 

உ�ண_�ைற.எ�.(உ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $ேதவா.3.4152.1 

 எA அ%1_ெப.(அ%1_ெப.) எ/த_�ைற.எ�.(எ/+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

��றவி4லி இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.3.4152.2 

 கிAN% த. மாளிைக� �ளிைக த�ேம4 $ேதவா.3.4152.3 

 விAN%_ெப.எ�.(விA_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) விளிெச/ விைடவாேய $ேதவா.3.4152.4 

 கி#ைள_ெப.(கி#ைள_ெப.) ெமாழியாைள இக>*தவ� ',த<, $ேதவா.3.4153.1 

 த#ளி தைல_ெப.(தைல_ெப.) த6கைன6 ெகா�டவ� சா�2 ஆ% $ேதவா.3.4153.2 

 வ#ளிம.?�4 ெந.?�% 'ைல_ெப.('ைல_ெப.) ெசIவா/ $ேதவா.3.4153.3 



 ெவ#ைள(*)நைகயா� நட% ெச/ விைடவாேய $ேதவா.3.4153.4 

 பாத,+ ஒலி பாAட% பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட%ெச/ 

$ேதவா.3.4154.1 

 நாத,+ ஒலிய� நவிG% இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.3.4154.2 

 கீத,+ ஒலிN% ெக:'% 'ழேவா� $ேதவா.3.4154.3 

 ேவத,+ ஒலிN% பயிG% விைடவாேய $ேதவா.3.4154.4 

 எ�ணாத அர6க� உர,ைத_ெப.(உர%_ெப.+அ,+_சாA.+ஐ_ெச.ேவ.) ெநா8,+ 

$ேதவா.3.4155.1 

 ப� ஆ�த. பாட4_ெப.(பாட4_ெப.) உக*தவ� ப3@ ஆ% $ேதவா.3.4155.2 

 க� ஆ� விழவி� க�வ <திக# ேதா@% $ேதவா.3.4155.3 

 வி�ேணா�கT% வ*+_வி.எ�.(வா_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற8�% 

விைடவாேய $ேதவா.3.4155.4 

 1#_ெப.(1#_ெப.) வா/ பிள*தா� அய� "'� பாத%_ெப.(பாத%_ெப.) 

$ேதவா.3.4156.1 

 ஒ#வா� நில%_ெப.(நில%_ெப.) 

ேத�%_ெப.எ�.(ேத�_ெப.எ�.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ.வ�6� 

இட%_ெப.(இட%_ெப.) ஆ% $ேதவா.3.4156.2 

 ெத# வா� 1ன4_ெப.(1ன4_ெப.) ெச?க:ந<� 'ைக த�னி4 $ேதவா.3.4156.3 

 வி# வா/ நற2 உ�� வ��_ெப.(வ��_ெப.) ஆ� விைடவாேய 

$ேதவா.3.4156.4 

 உைட ஏ+% இலா�_�றி.வி.'.(இ4_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) +வ� 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ�!ேபா◌ா $ேதவா.3.4157.1 

 கிைடயா ெநறியா� ெக:'% இட%_ெப.(இட%_ெப.) எ�ப� $ேதவா.3.4157.2 



 அைடயா� 1ர% ேவவ Lவ�6� அ.#ெச/த $ேதவா.3.4157.3 

 விைட ஆ� ெகா�யா� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஆ� விைடவாேய $ேதவா.3.4157.4 

 ஆ@% மதிN% ெபாதி ேவணிய� ஊ� ஆ% $ேதவா.3.4158.1 

 மா@ இ4 ெப.8_ெப.அ.(ெப.%_ெப.அ.) ெச4வ%_ெப.(ெச4வ%_ெப.) மலி 

விைடவாைய $ேதவா.3.4158.2 

 நா@%_ெப.எ�.(நா@_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாழி4_ெப.(ெபாழி4_ெப.) காழிய� ஞானச%ப*த� $ேதவா.3.4158.3 

 F@% தமி> வ4லவ� �3ற%_ெப.(�3ற%_ெப.) அ3ேறாேர $ேதவா.3.4158.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) சிற6�% சைட6� அணி வ#ளலி� $ேதவா.3.4159.1 

 சீ� சிற6�% +ைண!பத% உ�Dேவா� $ேதவா.3.4159.2 

 ேப� சிற6�% ெப. ெமாழி உ/ வைக $ேதவா.3.4159.3 

 ஏ� சிற6�% கிளிய�னUரேன $ேதவா.3.4159.4 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ@ைம_ெப.(வ@ைம_ெப.) வ*தாGேம $ேதவா.3.4160.1 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இ4லவ� சா�1 இ.*தாGேம $ேதவா.3.4160.2 

 1�ைம6 க�னிய� "ச4_ெப.("ச4_ெப.) உ3றாGேம $ேதவா.3.4160.3 

 ந�ைம உ3ற_ெப.எ�.(உ@_வி.+3_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) கிளிய�னUரேன 

$ேதவா.3.4160.4 

 ப�னி நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பDவ4 அக,திய� 

$ேதவா.3.4161.1 

 உ�னி நி�@_வி.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ@,+% �க,தவ� 

$ேதவா.3.4161.2 



 ம�னி நாக%_ெப.(நாக%_ெப.) 'க,தவ� ஓதG% $ேதவா.3.4161.3 

 '�னி4 நி�ற_ெப.எ�.(நி4_வி.+�3_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கிளிய�னUரேன 

$ேதவா.3.4161.4 

 அ�ப� ேவ��மைவ அளி ேசாதியா� $ேதவா.3.4162.1 

 வ�ப� ெந8சி4 ம.வ4 இ4லா 'த4 $ேதவா.3.4162.2 

 +�ப%_ெப.(+�ப%_ெப.) த<�,+� �க% ெகா� க�Eத4 $ேதவா.3.4162.3 

 இ�ப%_ெப.(இ�ப%_ெப.) ேத6�% கிளிய�னUரேன $ேதவா.3.4162.4 

 ெச/N%_ெப.எ�.(ெச/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) சிA,+! 1ர%மிைச $ேதவா.3.4163.1 

 ெப/N%_ெப.எ�.(ெப/_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ�ண! ெப.*தைக 

ஆன+ ஓ� $ேதவா.3.4163.2 

 உ/N% வ�ண%_ெப.(வ�ண%_ெப.) இ?� உ� அ.# ேநா6கிட $ேதவா.3.4163.3 

 ெம/N% வ�ண6 கிளிய�னUரேன $ேதவா.3.4163.4 

 எ� ெபறா விைன6� ஏ+ ெச/ நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அ.ள 

$ேதவா.3.4164.1 

 ந�1 உறா! பவ% இய3றி�4 அ* ெநறி $ேதவா.3.4164.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ெபாறா ':�ெச4வ'% ம4�மா4 $ேதவா.3.4164.3 

 1� ெபாறாத கிளிய�னUரேன $ேதவா.3.4164.4 

 Lவ� ஆயிD%_நி.எ�.(ஆ/_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ%_சாA.) '6க�ண 

நி�_பதி.ெப.(நி�_'�.ஒ..) அ.ள $ேதவா.3.4165.1 

 ேமஉறா+ வில6கிட4 பாலேரா $ேதவா.3.4165.2 

 தா உறா+ உன+ ஐ*+_ெப.(ஐ*+_ெப.) எ:,+ உ�னிட $ேதவா.3.4165.3 



 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆ6�% கிளிய�னUரேன $ேதவா.3.4165.4 

 திர% மி�,த சைட '�யா� வைர $ேதவா.3.4166.1 

 உர%_ெப.(உர%_ெப.) மி�,த இராவண� கீ�டG% $ேதவா.3.4166.2 

 நிர% மி�,+ ெநா8,+ அவ�_பதி.ெப.(அ_�7.+அ�_பட�.ஆ�.ஒ..) ஓதலா4 

$ேதவா.3.4166.3 

 வர%_ெப.(வர%_ெப.) மி�,த கிளிய�னUரேன $ேதவா.3.4166.4 

 ந<தி உ3றி�% நா�'க�_ெப.(நா�'க�_ெப.) நாரண� $ேதவா.3.4167.1 

 ேபத% உ3@ !AA*+_வி.எ�.(பிA_வி.+*,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ4 ஆ/ நிமி� 

$ேதவா.3.4167.2 

 நாத� உ3றன_வி.'.(உ@_வி.+33_இ.கா.+அ�_ெபா..உ..+ன_பட�.ப�.) 

ந4மல� பா/ இ.6 $ேதவா.3.4167.3 

 கீத% ஏ3ற கிளிய�னUரேன $ேதவா.3.4167.4 

 ம?ைகய�6� அரேசா� �ல�சிைற $ேதவா.3.4168.1 

 :ெபா?� அழ4�ர% ேபா6� : என "ழிய� $ேதவா.3.4168.2 

 ச?ைக மா3றி சமணைர, தா>,த2% $ேதவா.3.4168.3 

 இ?� உைர,த_ெப.எ�.(உைர_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கிளிய�னUரேன 

$ேதவா.3.4168.4 

 நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா> கிளிய�னU� ஈசைன 

$ேதவா.3.4169.1 

 உைறN%_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ%_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஞானச%ப*த� 

ெசா4 சீAைன $ேதவா.3.4169.2 

 அைறய நினறன_வி.'.(நி4_வி.+�3_இ.க.+அ�_ெபா..உ..+அ_பட�.ப�.) 

ப,+% வ4லா�6�ேம $ேதவா.3.4169.3 



 �ைற இலா+ ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) தவி�வேர $ேதவா.3.4169.4 


