
��� ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ஆ� வில�ககி��-

ெகா�ைமபல ச�தன_வி.	.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0001.1 

 ஏ�றா� அ'�ேக இர)* பக+* பி,யா- வண/
வ� எ0ெபா1-* 

$ேதவா.4.0001.2 

 ேதா�றா- எ� வயி�றி� அக*ப'ேய 
டேரா� -ட�கி 	ட�கியிட 

$ேதவா.4.0001.3 

 ஆ�ேற� அ'ேய� -அதிைக� ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற அ*மாேன 

$ேதவா.4.0001.4 

 ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) உம�ேக இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆக ைவ�ேத� 

நிைனயா- ஒ�ேபா-* இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ'ேய� $ேதவா.4.0002.1 

 வ4ச* இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஒ0ப- க8� 

அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) வயி�ேறா� -ட�கி 

	ட�கிட $ேதவா.4.0002.2 

 ந47_ெப.(ந47_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ�ைன நலிவதைன ந9காம: 

-ர5- கர5-* இ;ா $ேதவா.4.0002.3 

 1அ4ேச+* 1 எ�ன 2�-அதிைக� ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற அ*மாேன 

$ேதவா.4.0002.4 

 பணி5தாரன பாவ/க< பா�ற வ:�� ப� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) பலி 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உழ:வ 2ா $ேதவா.4.0003.1 

 -ணி5ேத உம�
 ஆ3ெச�- வாழ: உ�றா: 7�கி�ற->ைல தவி��- 

அ�ளி $ேதவா.4.0003.2 



 பிணி5தா� ெபா' ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெம� 

Aச வ:�� ெப�ற*_ெப.(ெப�ற*_ெப.) ஏ�� உக5த2� 

7��*_ெப.எ6.(7��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0003.3 

 அணி5த2� அ'ேக< அதிைக� ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற அ*மேன 

$ேதவா.4.0003.4 

 	�ன* அ'ேய� அறியாைமயினா� 	னி5- எ�ைன நலி5- 	ட�கியிட 

$ேதவா.4.0004.1 

 பி�ைன அ'ேய� உம�
 ஆB* ப3ேட� 7� கி�ற- >ைல தவி��- அ�ள 2 

$ேதவா.4.0004.2 

 த�ைன அைட5தா� விைன த2�0ப- அ�ேறா தைலஆயவ� அ* 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆவ-தா� $ேதவா.4.0004.3 

 அ�ன*_ெப.(அ�ன*_ெப.) நைடயா� அதிைக� ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற 

அ*மாேன $ேதவா.4.0004.4 

 கா�- ஆ<பவ� காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) இகC5தைமயா: கைர நி�றவ� 

1க8�ெகா< 1 எ�� ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0005.1 

 ந2�- ஆய கய*_ெப.(கய*_ெப.) Dக E�கியிட நிைல� 

ெகா<B*_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வழி�-ைற 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.4.0005.2 

 வா��ைத இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஒ0ப- 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) வயி�ேறா� -ட�கி 

	ட�கியிட $ேதவா.4.0005.3 



 ஆ��தா�-Dன: ஆ� அதிைக� ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற அ*மாேன 

$ேதவா.4.0005.4 

 சல* Aெவா� Fப* மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) தமிேழா� 

இைசபாட:மற5- அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.4.0006.1 

 நல*_ெப.(நல*_ெப.) த2/கி+* உ�ைன 

மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) உ� நாம* எ� நாவி: 

மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0006.2 

 உல5தா� தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) பலி 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உழ:வா� உட+< உ� 

>ைல தவி��- அ�ளா� $ேதவா.4.0006.3 

 அல5ேத� அ'ேய� -அதிைக� ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற அ*மாேன 

$ேதவா.4.0006.4 

 உய�5ேத� மைன வாC�ைகG* ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) ெபா�B* 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) 

இலாைமயினா: $ேதவா.4.0007.1 

 வய5ேத உம�
 ஆ3ெச�- வாழ: உ�றா: வலி�கி�ற- >ைல தவி��- 

அ�ள 2 $ேதவா.4.0007.2 

 பய5ேத எ� வயி�றி� அக*ப'ேய பறி�-0 Dர3' 

அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) ஈ��திட 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0007.3 

 அய�5ேத� அ'ேய� -அதிைக�ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற அ*மாேன 

$ேதவா.4.0007.4 



 வலி�ேத� மைன வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ'ேய� வ4ச* 

மன*_ெப.(மன*_ெப.) ஒ��* இலாைமயினா: $ேதவா.4.0008.1 

 சலி�தா: ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) -ைண யா�* இ:ைல ச/கெவ8 
ைழ� 

கா- உைட எ*ெப�மா� $ேதவா.4.0008.2 

 கலி�ேத எ� வயி�றி� அக*ப'ேய 

கல�கி_வி.எ6.(கல�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மல�கி3�� 

கவ�5-_வி.எ6.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) தி�ன $ேதவா.4.0008.3 

 அ+�ேத� அ'ேய� -அதிைக� ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற அ*மாேன 

$ேதவா.4.0008.4 

 ெபா� ேபால மிளி�வ- ஒ� ேமனியின 2� D, D� சைடய�ீ 

ெமலிG*_ெப.எ6.(ெமலி_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) $ேதவா.4.0009.1 

 -�ேப கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) பிணி எ�� இவ�ைற ந9காம: -ர5- 

கர5-* இ;� $ேதவா.4.0009.2 

 எ�ேபாலிக< உ*ைம இனி� ெதளியா� அ'யா� ப�வ- இ-ேவ ஆகி: 

$ேதவா.4.0009.3 

 அ�ேப அைமG*-அதிைக� ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற அ*மாேன 

$ேதவா.4.0009.4 

 ேபா��தா� அ/
 ஒ� ஆைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ,-ேதா: Dற/கா� 

அர/கா நட* ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா� 

$ேதவா.4.0010.1 

 ஆ��தா� அர�க� தைன மா: வைர� கீC அட��தி3� அ�< 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) க�தா� $ேதவா.4.0010.2 



 ேவ��-* Dர8�* வி15-* எ15தா: எ� ேவதைன ஆன வில�கியிடா� 

$ேதவா.4.0010.3 

 ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) >C 

அதிைக� ெக'ல வ 2ர3டான�- உைற அ*மாேன $ேதவா.4.0010.4 

 78ணெவ8 ச5தன6 சா5-* 7ட�� தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) >ளாமணிG* 

$ேதவா.4.0011.1 

 வ8ண இ,ைவ உைடG* 

வள�*_ெப.எ6.(வள�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பவள நிற	* 

$ேதவா.4.0011.2 

 அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) அர8_ெப.(அர8_ெப.) 	ர8 ஏ�* 

அகல*_ெப.(அகல*_ெப.) வளாய அர)* $ேதவா.4.0011.3 

 தி8ெண� ெக'ல0 Dன+* உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தம� 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) $ேதவா.4.0011.4 

 அ47வ- யாெதா��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0011.5 

 A8ட- ஒ� ேகழ:_ெப.(ேகழ:_ெப.) எயி�* ெபா� திகC 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) Dரள $ேதவா.4.0012.1 

 ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) 

ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) வல* >C5-_வி.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நிலா� கதி� ேபால ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) E+* $ேதவா.4.0012.2 

 கா8 த
 D<ளி� சிற
* கல5த_ெப.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

க3ட/க� ெகா'G* $ேதவா.4.0012.3 

 ஈ8� ெக'ல0 Dன+* உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தம� 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) $ேதவா.4.0012.4 

 அ47வ- யாெதா��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0012.5 



 ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வட�- இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) உ��திர ப3ட* இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) 

$ேதவா.4.0013.1 

 	�-வட� க8'ைகG* 	ைள�- எ1 K இைல ேவ+* $ேதவா.4.0013.2 

 சி�த வட	* அதிைக6 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) உய� வ 2ர3ட* 

>C5-_வி.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0013.3 

 த�-* ெக'ல0 Dன+* உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தம� 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) $ேதவா.4.0013.4 

 அ47வ- யாெதா��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0013.5 

 மடமா� மறி ெபா� கைலG* ம1 பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைகயி: வ 2ைண $ேதவா.4.0014.1 

 
டமா: வைரய தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) ேதாB* 
னி சிைல� ��தி� 

பயி:)* $ேதவா.4.0014.2 

 இட*_ெப.(இட*_ெப.) மா: த1விய_ெப.எ6.(த1வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

பாக* இ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஏ�ற 7வ�* $ேதவா.4.0014.3 

 தட*_ெப.(தட*_ெப.) ஆ� ெக'ல0 Dன+* உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

தம� நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) $ேதவா.4.0014.4 

 அ47வ- யாெதா��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0014.5 

 பலபல காம�த� ஆகி0 பைத�- எ1வா� மன�-<ேள $ேதவா.4.0015.1 

 கலமல�கி3�� தி,G* கணபதி எ�L* களி�* $ேதவா.4.0015.2 

 வல* ஏ5- இற8�_ெப.(இர8�_ெப.) 

7ட�*_ெப.எ6.(7ட�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

கயிலாயமைலG* $ேதவா.4.0015.3 



 நல*_ெப.(நல*_ெப.) ஆ� ெக'ல0Dன+* உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

தம� நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) $ேதவா.4.0015.4 

 அ47வ- யாெத��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0015.5 

 கர5தன ெகா<ளி_ெப.(ெகா<ளி_ெப.) விள�
* கற/
 -'யி� 	ழ�
* 

$ேதவா.4.0016.1 

 பர5த_ெப.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பதிென8 கண	* பயி�� 

அறியாதன பா3�* $ேதவா.4.0016.2 

 அர/
 இைட E: அறிவாள� அறிய0படாத- ஒ� ��-* $ேதவா.4.0016.3 

 நிர5த ெக'ல0 Dன+* உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தம� 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) $ேதவா.4.0016.4 

 அ47வ- யாெதா��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0016.5 

 ெகாைல வா4 ேவ/ைக_ெப.(ேவ/ைக_ெப.) அதB* 
லேவா� இல/
 ெபா� 

ேதா�* $ேதவா.4.0017.1 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) ெப� ச/க� 
ைழG* விைல_ெப.(விைல_ெப.) இ: 

கபால� கலL* $ேதவா.4.0017.2 

 மைலமக< ைக�ெகா8ட மா�D* மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆ�5-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இல/
 மிட�* 

$ேதவா.4.0017.3 

 உல) ெக'ல0Dன+* உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தம� 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) $ேதவா.4.0017.4 

 அ47வ- யாெதா��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0017.5 

 ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) D,5த நிைலG* அைரயி: 

அைச�த_ெப.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அர)* $ேதவா.4.0018.1 



 பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) பயி�ற_ெப.எ6.(பயி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ப: Aத* ப: ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ெகா< க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) 

$ேதவா.4.0018.2 

 நாட�
 அ,ய- ஒ� ��-* ந�
_வி.அ.(ந�
_ெப.) உய� வ 2ர3ட* 

>C5-_வி.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0018.3 

 ஓ�*_ெப.எ6.(ஓ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெக'ல0Dன+* 

உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தம� நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

$ேதவா.4.0018.4 

 அ47வ- யாெதா��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0018.5 

 >1* அரவ�-கி+* -கி:_ெப.(-கி:_ெப.) கிழி ேகாவண�கீB* 

$ேதவா.4.0019.1 

 யாழி� ெமாழியவ< அ4ச அ4சா- அ� வைர 

ேபா�ற_ெப.எ6.(ேபா:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0019.2 

 ேவழ*_ெப.(ேவழ*_ெப.) உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

நிைலG* வி, ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) வ 2ர3ட* 

>C5-_வி.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0019.3 

 தா1* ெக'ல0Dன+* உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தம� 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) $ேதவா.4.0019.4 

 அ47வ- யாெதா��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0019.5 

 நர*D_ெப.(நர*D_ெப.) எ1 ைகக< 

பி'�-_வி.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந/ைக ந�/க மைலைய 

$ேதவா.4.0020.1 

 உர/க< எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��தா� ஒ�ப-* 

ஒ��* அலற $ேதவா.4.0020.2 



 வர/க< ெகா��- அ�< 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) வள� 

ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) வ 2ர3ட* 

>C5-_வி.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0020.3 

 நிர*D ெக'ல0Dன+* உைடயா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தம� 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) $ேதவா.4.0020.4 

 அ47வ- யாெதா��* இ:ைல அ4ச வ�வ-* இ:ைல $ேதவா.4.0020.5 

 மாத�0 பிைற� க8ணியாைன மைலயா� மகெளா�* பா' $ேதவா.4.0021.1 

 ேபாெதா� ந2� 7ம5- ஏ�தி0 D
வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) பி� 

D
ேவ� $ேதவா.4.0021.2 

 யா-* 7வ� படாம: ஐயா� அைடகி�ற ேபா- $ேதவா.4.0021.3 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) மட0பி'ேயா�* களி�_ெப.(களி�_ெப.) வ�வன 

க8ேட� $ேதவா.4.0021.4 

 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0021.5 

 ேபாC இள/க8ணியினாைன0 A5-கிலாெளா�* பா' $ேதவா.4.0022.1 

 1வாழிய* ேபா�றி_வி.எ6.(ேபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ�� 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வ3ட*_ெப.(வ3ட*_ெப.) இ3� 

ஆடா வ�ேவ� $ேதவா.4.0022.2 

 ஆழிவலவ� நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* ஐயா� 

அைடகி�றேபா- $ேதவா.4.0022.3 

 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ெபைடெயா�* �'� 


ளி�5-_வி.எ6.(
ளி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வ�வன க8ேட� 

$ேதவா.4.0022.4 



 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0022.5 

 எ,0பிைற�க8ணியினாைன ஏ5திைழயாெளா�* பா' $ேதவா.4.0023.1 

 	,�த இலய/க< இ3� 	க*_ெப.(	க*_ெப.) 

மல�5-_வி.எ6.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆடா வ�ேவ� 

$ேதவா.4.0023.2 

 அ,�- ஒ1
*_ெப.எ6.(ஒ1
_வி.+உ*_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) அ�வி ஐயா� அைடகி�றேபா- $ேதவா.4.0023.3 

 வா4�
யி: ேபைடெயா� ஆ' ைவகி வ�வன க8ேட� $ேதவா.4.0023.4 

 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0023.5 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) இள/க8ணியினாைன0 ெப�வைளயாெளா�* பா' 

$ேதவா.4.0024.1 

 -ைற இள*_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) ப:மல� Fவி ேதாைள� 
ளிர� 

ெதா1ேவ�_வி.	.(ெதா1_வி.+N_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0024.2 

 அைற இள*_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) A/_ெப.அ.(A*_ெப.அ.) 
யி:_ெப.(
யி:_ெப.) 

ஆ+* ஐயா� அைடகி�றேபா- $ேதவா.4.0024.3 

 சிைற இள*_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) ேபைடெயா� ஆ'6 ேசவ:_ெப.(ேசவ:_ெப.) 

வ�வன க8ேட� $ேதவா.4.0024.4 

 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8�அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0024.5 

 ஏ�மதி�க8ணியாைன ஏ5திைழயாெளா�* பா' $ேதவா.4.0025.1 

 காெடா� நா�*_ெப.எ6.(நா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மைலG* 

ைகெதா1- ஆடா வ�ேவ� $ேதவா.4.0025.2 



 ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) 

அம�5-_வி.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைறகி�ற ஐயா� 

அைடகி�றேபா- $ேதவா.4.0025.3 

 ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) மயிெலா�* �'0 பிைண5- வ�வன க8ேட� 

$ேதவா.4.0025.4 

 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0025.5 

 த8மதி�க8ணியினாைன� ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) ந:லாெளா�* பா' 

$ேதவா.4.0026.1 

 உ< ெமலி சி5ைதய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உணரா 

உ�கா வ�ேவ� $ேதவா.4.0026.2 

 அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) 

அம�5-_வி.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைறகி�ற ஐயா� 

அைடகி�றேபா- $ேதவா.4.0026.3 

 வ8ண0 பக�றிெலா� ஆ' ைவகி வ�வன க8ேட� $ேதவா.4.0026.4 

 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0026.5 

 க'மதி�க8ணியினாைன� கா,ைகயாெளா�* பா' $ேதவா.4.0027.1 

 வ'ெவா� வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) 

வா� ேவ8�வ ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வாCேவ� $ேதவா.4.0027.2 

 அ' இைண ஆ��
* கழலா� ஐயா� அைடகி�ற ேபா- $ேதவா.4.0027.3 

 இ' 
ர:_ெப.(
ர:_ெப.) அ�ன- ஒ� ஏன* 

இைச5-_வி.எ6.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வ�வன க8ேட� 

$ேதவா.4.0027.4 



 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0027.5 

 வி�*D மதி� க8ணி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெம:லியலாெளா�* பா' 

$ேதவா.4.0028.1 

 ெப�*_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) Dல�காைல 

எ15-_வி.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெப� மல� ெகா�யா 

வ�ேவ� $ேதவா.4.0028.2 

 அ�/_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) கல*_ெப.(கல*_ெப.) ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

உ5-* ஐயா� அைடகி�றேபா- $ேதவா.4.0028.3 

 க�/_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கைல ேபைடெயா� ஆ'� 

கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வ�வன க8ேட� 

$ேதவா.4.0028.4 

 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0028.5 

 	� பிைற� க8ணியினாைன ெமா� 
ழலாெளா�* பா' $ேதவா.4.0029.1 

 ப�றி� கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) அ��கி:ேல� பா'G* ஆடா வ�ேவ� 

$ேதவா.4.0029.2 

 அ�� அ�< ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நி�றாேரா� 

ஐயா� அைடகி�றேபா- $ேதவா.4.0029.3 

 ந:--ைண0 ேபைடெயா� ஆ' நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) வ�வன க8ேட� 

$ேதவா.4.0029.4 

 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0029.5 

 தி/க<-மதி� க8ணியாைன� ேதெமாழியாெளா�* பா' $ேதவா.4.0030.1 



 1எ/
 அ�< ந:
*_ெப.எ6.(ந:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெகா: 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) என�
 இனி எ�னா வ�ேவ� $ேதவா.4.0030.2 

 அ/
 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம/ைகய�_ெப.(ம/ைகய�_ெப.) ஆ�* ஐயா� 

அைடகி�ற ேபா- $ேதவா.4.0030.3 

 ைப/கிளி ேபைடெயா� ஆ'0 பற5- வ�வன க8ேட� $ேதவா.4.0030.4 

 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0030.5 

 வள�மதி� க8ணியினாைன வா� 
ழலாெளா�* பா' $ேதவா.4.0031.1 

 கள)_ெப.(கள)_ெப.) படாத- ஒ� கால*_ெப.(கால*_ெப.) கா8பா� கைட� க8 

நி�கி�ேற� $ேதவா.4.0031.2 

 அள) படாத- ஒ� அ�ேபா� ஐயா� அைடகி�ற ேபா- $ேதவா.4.0031.3 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மண நா
_ெப.(நா
_ெப.) 

த1வி_வி.எ6.(த1)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ� வ�வன க8ேட� 

$ேதவா.4.0031.4 

 க8ேட� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) தி�0பாத* க8� அறியாதன 

க8ேட� $ேதவா.4.0031.5 

 பா� இள*_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) Aத�தினாL* பவள6ெசNவா� 

வ8ண�தாL* $ேதவா.4.0032.1 

 �� இளெம� 	ைலயாைள� �'ய ேகால�தினாL* $ேதவா.4.0032.2 

 ஓ� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) பிைறயாL* ஒளி 

திகC >ல�தினாL* $ேதவா.4.0032.3 

 ஆ� இள*_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைச�தாL*-ஆP� 

அ*�5த அ*மாேன $ேதவா.4.0032.4 



 நா4ைய� 
திைர_ெப.(
திைர_ெப.) ெச�வாL* நரகைர� ேத) ெச�வாL* 

$ேதவா.4.0033.1 

 விரத*_ெப.(விரத*_ெப.) ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லாL* வி67 இ�றி நா� 

ெச�வாL* $ேதவா.4.0033.2 

 	ர7_ெப.(	ர7_ெப.) அதி�5- ஆைன 	� ஓட 	� 

பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�ப�க< 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0033.3 

 அர) அைர6 சா�தி நி�றாL*-ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாேன $ேதவா.4.0033.4 

 ந2� ெம� Aச வ:லாL* நிைன0பவ� ெந5ச�-_ெப.(ெந5ச*_ெப.+அ�-_சா,.) 

உளாL* $ேதவா.4.0034.1 

 ஏ� உக5- ஏற வ:லாL* எ, Dைர ேமனியினாL* $ேதவா.4.0034.2 

 நா� கர5ைதயினாL* நா:மைற� க8ட�தினாL* $ேதவா.4.0034.3 

 ஆ� சைட� கர5தாL*-ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாேன $ேதவா.4.0034.4 

 ெகா*D_ெப.(ெகா*D_ெப.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ேவனிலவைன� 
ைழய 

	�வ:_ெப.(	�வ:_ெப.) ெச�தாL* $ேதவா.4.0035.1 

 ெச*D_ெப.(ெச*D_ெப.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எயி: K��* த2 எழ� 

க8 சிவ5தாL* $ேதவா.4.0035.2 

 வ*D ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ெகா�ைறயினாL* வா<_ெப.(வா<_ெப.) க8ணி 

வா3ட* அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0035.3 



 அ*பர ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ,யாL* ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாேன $ேதவா.4.0035.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அள�க வ:லாL* உக0பவ� உ6சி_ெப.(உ6சி_ெப.) 

உ<ளாL* $ேதவா.4.0036.1 

 தாC இள4_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) ெச4சைடயாL* த8ண* ஆ� 

தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) ெகா'யாL* $ேதவா.4.0036.2 

 ேதாழிய� --_ெப.(F-_ெப.) இைடயாட 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ'யா�க< வண/க 

$ேதவா.4.0036.3 

 ஆழி வைள� ைகயினாL*-ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாேன $ேதவா.4.0036.4 

 ஊ� திைர ேவைல உ<ளாL* உல
_ெப.(உல
_ெப.) 

இற5த_ெப.எ6.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) 

ெபா�ளாL* $ேதவா.4.0037.1 

 சீ� த� பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) உ<ளாL* ெச/க8 விைட� ெகா'யாL* 

$ேதவா.4.0037.2 

 வா� த� A/
ழலாைள ம�வி உட� ைவ�தவL* $ேதவா.4.0037.3 

 ஆ�திைர நா<_ெப.(நா<_ெப.) உக5தாL* ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாேன $ேதவா.4.0037.4 

 ெதாழ�
 அ* ைக -�னி_வி.எ6.(-�L_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�றா��
� ேதா�றி_வி.எ6.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ�ள 

வ:லாL* $ேதவா.4.0038.1 

 கழ�
 அ/ைக ப: மல� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) காத:_ெப.(காத:_ெப.) 

க��ற நி�றாL* $ேதவா.4.0038.2 



 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) க/ைகயாைள உ< ைவ�-� ேகால6 சைட கர5தாL* 

$ேதவா.4.0038.3 

 அழ: க* ைக ஏ5த_
ைற.எ6.(ஏ5-_வி.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ:லாL*-ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாேன $ேதவா.4.0038.4 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபா+* 

ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ேசவ'யாL* $ேதவா.4.0039.1 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ெபா� வைர ேபா+* ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) 

ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) உைடயாL* $ேதவா.4.0039.2 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ேபா+* 

ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ந2< 	'யாL* $ேதவா.4.0039.3 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ேப� உக5தாL* ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாேன $ேதவா.4.0039.4 

 வ 2�_ெப.(வ 2�_ெப.) அர/கா நி�0பாL* வி7*பிைன ேவதி ெதாடர 

$ேதவா.4.0040.1 

 ஓ� அர/
 ஆக ைவ�தாL* 

ஓ/கி_வி.எ6.(ஓ/
_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஒ� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

உ<ளாL* $ேதவா.4.0040.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அர/கா மகிC5தாL* கா,ைகயா�க< 

மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) $ேதவா.4.0040.3 

 ஆ� அர/க�- இைடயாL* ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாேன $ேதவா.4.0040.4 

 ைப அ* 7ட�வி� நாக0ப<ளி ெகா<வா� உ<ள�தாL* $ேதவா.4.0041.1 

 ைக அ47 -நா�
 உைடயாைன� கா:விரலா: அட��தாL* $ேதவா.4.0041.2 

 ெபா� அ4சி வா�ைமக< ேபசி0 DகCD,5தா��
 அ�<ெச�G* $ேதவா.4.0041.3 



 ஐ-அ4சி� அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) Dற�தாL*-ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாேன $ேதவா.4.0041.4 

 ெம� எலா* ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� ச8ணி�த ேமனியா� 

தா<_ெப.(தா<_ெப.) ெதாழாேத $ேதவா.4.0042.1 

 உ�ய: ஆ* எ�� எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உறி 

F�கி உழித5ேத� உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) வி3� $ேதவா.4.0042.2 

 ெகா� உலா மல�6ேசாைல� 
யி:_ெப.(
யி:_ெப.) �வ 

மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ஆ+* ஆPரைர� $ேதவா.4.0042.3 

 ைகயினா:-ெதாழா- ஒழி5- -கனி இ��க� கா� 

கவ�5த_ெப.எ6.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க<வேனேன $ேதவா.4.0042.4 

 எ�D இ��தி நர*D_ெப.(நர*D_ெப.) ேதா: Dக0 ெப�தி3� எ�ைன ஓ� 

உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) ஆ�கி $ேதவா.4.0043.1 

 இ�D_ெப.(இ�D_ெப.) இ��தி 	�D 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) விைன த2��தி3� எ� 

உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ஆ�கி $ேதவா.4.0043.2 

 அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) இ��தி அ'ேயைன� �C ஆ3ெகா8� அ�< 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆPர� த* $ேதவா.4.0043.3 

 	�D இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) விதி இ�றி 

-	ய: வி3�� கா�ைக0பி� ேபான_ெப.எ6.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ஆேற $ேதவா.4.0043.4 

 ெப�
வி�- எ� பாவ�ைத_ெப.(பாவ*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐ_ெச.ேவ.) ப8� 

எலா* 
8ட�க< த* ெசா:ேல 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0044.1 

 உ�
வி�- எ� உ<ள�திL< 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க<ள�ைத� த<ளி0 ேபா�கி 

$ேதவா.4.0044.2 



 அ�
வி�- பிணி கா3' ஆ3ெகா8� பிணி த2��த ஆPர� த* $ேதவா.4.0044.3 

 அ�
 இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) விதி இ�றி 

-அற* இ��க மற*_ெப.(மற*_ெப.) விைல�
� 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0044.4 

 
8டனா�� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

பறி�-_வி.எ6.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
வி	ைலயா� நைக காணா- 

உழித� ேவைன $ேதவா.4.0045.1 

 ப8டமா0 ப��-_வி.எ6.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ�ைன0 பா: 

தைலயி:-ெதளி�- த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) கா3' 

$ேதவா.4.0045.2 

 ெதா8� எலா* இைச பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) F	�வ: 

அ�< ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆPரைர0 

$ேதவா.4.0045.3 

 ப8� எலா* அறியாேத -பனி ந2ரா: பரைவ ெசய0 பாவி�ேதேன $ேதவா.4.0045.4 

 -�நாக�ேத� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) -�6சனவ� 

ெசா: ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) -வ� 

வா��ெகா8�(N) $ேதவா.4.0046.1 

 எ�னாக� தி,த5- ஈ/
 இ�ைக ஏ�றிட உ8ேட� ஏைழேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0046.2 

 ெபா� ஆக�-_ெப.(ஆக*_ெப.+அ�-_சா,.) அ'ேயைன0 Dக0 

ெப�-_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெபா�3ப��த ஆPரைர 

$ேதவா.4.0046.3 

 எ� ஆக�-_ெப.(ஆக*_ெப.+அ�-_சா,.) இ��தாேத -ஏத� ேபா��
 ஆதனா� 

அக0ப3ேடேன $ேதவா.4.0046.4 

 ப0D ஓதி0 பவணனா�0 பறி�த- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தைலேயாேட தி,த� 

ேவைன $ேதவா.4.0047.1 



 ஒ0D ஓட ஓ-வி�- எ� உ<ள�திL< 

இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 உ�தி கா3' 

$ேதவா.4.0047.2 

 அ0ேபாைத�
 அ0ேபா-* அ'யவ�க3
 ஆ� அ	- ஆ* ஆPரைர 

$ேதவா.4.0047.3 

 எ0ேபா-* நிைனயாேத -இ�3� அைறயி: மல� கற5- எ��த ஆேற 

$ேதவா.4.0047.4 

 கதி ஒ��* அறியாேத க8 அழைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

பறி�-_வி.எ6.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ைகயி: உ8� $ேதவா.4.0048.1 

 பதி ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெந�வ 2தி0 பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) காண நைக 

நாணா- உழித� ேவ�
 $ேதவா.4.0048.2 

 மதி த5த_ெப.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆ�,: வா� ேதைன 

வா�ம��-0 ப�கி உ�G* $ேதவா.4.0048.3 

 விதி இ�றி மதி இலிேய� விள�
 இ��க மி�மினி�த2� 

கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0048.4 

 Aைவ ஆ�� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

பறி�-_வி.எ6.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெபாறி 

அ�ற_ெப.எ6.(அ�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சம8 ந2ச� ெசா:ேல 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0049.1 

 காவி ேச� க8 மடவா�� க8� ஓ'� கத) அைட�
* க<வேன� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) $ேதவா.4.0049.2 

 ஆவிைய0 ேபாகாேம தவி��- எ�ைன ஆ3ெகா8ட ஆPரைர0 $ேதவா.4.0049.3 

 பாவிேய� அறியாேத -பாC ஊ,: பயி�க* D�
 எ��த ஆேற $ேதவா.4.0049.4 

 ஒ3டாத வா<_ெப.(வா<_ெப.) அ)ண�_ெப.(அ)ண�_ெப.) Dர* K��* ஓ� 

அ*பி� வாயி� வ 2ழ� $ேதவா.4.0050.1 



 க3டாைன காமைனG* காலைனG* க8ணிெனா� காலி� 

வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0050.2 

 அ3டாைன ஆP,: அ*மாைன ஆ�வ6 ெச�ற� 
ேராத* $ேதவா.4.0050.3 

 த3டாைன சாராேத -தவ* இ��க அவ* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த��கிேனேன $ேதவா.4.0050.4 

 ம��தா� ஒ� வ: அர�க� ஈ�-ஐ5- 	'யிெனா� ேதாB* தாB* 

$ேதவா.4.0051.1 

 இ��தாைன எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) 	ளா4�த விசி� மிைச இ�5தா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஒ�ைற 

$ேதவா.4.0051.2 

 அ��தாைன ஆP,: அ*மாைன ஆலால* உ8� க8ட* $ேதவா.4.0051.3 

 க��தாைன க�தாேத -க�*D இ��க இ�*D_ெப.(இ�*D_ெப.) க'�- எய�த 

ஆேற $ேதவா.4.0051.4 

 வன பவளவா� திற5- 1வானவ��
* தானவேன 1 எ�கி�றாளா: 

$ேதவா.4.0052.1 

 1சின பவள�தி8 ேதா<ேம: 

ேச�5-_வி.எ6.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இல/
*_ெப.எ6.(இல/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�ற�1 எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0052.2 

 1அன பவள ேமகைல ேயா� அ0பாைல�
 அ0பாலா�1 எ�கி�றாளா: 

$ேதவா.4.0052.3 

 கன பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) சி5-* கழி0பாைல ேச�வாைன� க8டா<-

ெகா:ேலா $ேதவா.4.0052.4 

 1வ8� உல) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வள� D� சைடயாேன 1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0053.1 



 1வி8� அல�5-_வி.எ6.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நா�வ- ஒ� 

ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) எ��க நா<_ெப.(நா<_ெப.) மல� உ8�1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0053.2 

 1உ8� அயேல ேதா��வ- ஒ� உ�தா4ய0 ப3� உைடய�1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0053.3 

 க8ட: அயேல ேதா��*_ெப.எ6.(ேதா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கழி0பாைல ேச�வாைன� க8டா< ெகா:ேலா $ேதவா.4.0053.4 

 1பிற5- இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) 

எ*ெப�மா� 	'ேமல-1 எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0054.1 

 1நிற* கிள�* 
/
ம�தி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) நிறேம1 எ�கி�றாளா: 

$ேதவா.4.0054.2 

 மற*_ெப.(மற*_ெப.) கிள� ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) க8ணா< 1மணி ேச� 

மிட�றவேன 1 எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0054.3 

 கற/
 ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) 

ம:
*_ெப.எ6.(ம:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) கழி0பாைல 

ேச�வாைன� க8டா< ெகா:ேலா $ேதவா.4.0054.4 

 1இ�*D ஆ�5த >ல�த� ஏ5திய_ெப.எ6.(ஏ5-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ஒ� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ம1வ�1 எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0055.1 

 17�*D ஆ�5த மல��ெகா�ைற6 78ணெவ8 ந2�றவேன 1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0055.2 

 1ெப�*பால� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஒ� 

பி4ஞகேவட�த�1 எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0055.3 

 க�*பான: 

A�
*_ெப.எ6.(A_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கழி0பாைல ேச�வாைன� க8டா< ெகா:ேலா $ேதவா.4.0055.4 



 1பழி இலா� DகC உைடய� பா: ந2�ற� ஆ� ஏ�ற�1 எ�கி�றாளா: 

$ேதவா.4.0056.1 

 1விழி உலா* ெப�5_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) தட/க8 

இற8�_ெப.(இர8�_ெப.) அ:ல K��_ெப.(K��_ெப.) உளேவ 1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0056.2 

 17ழி உலா* வ� க/ைக 

ேதா�5த_ெப.எ6.(ேதா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சைடயவேன 1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0056.3 

 கழி உலா* >C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கழி0பாைல 

ேச�வாைன� க8டா< ெகா:ேலா $ேதவா.4.0056.4 

 1ப8 ஆ�5த வ 2ைண பயி�ற_ெப.எ6.(பயி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

விரலவேன 1 எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0057.1 

 1எ8ணா� Dர* எ,�த எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ெப�மாேன 1 எ�கி�றாளா: 

$ேதவா.4.0057.2 

 1ப8 ஆ� 	ழ) அதிர பாடெலா�_ெப.(பாட:_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) ஆடலேன 1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0057.3 

 க8 ஆ� A4ேசாைல� கழி0பாைல ேச�வாைன� க8டா< ெகா:ேலா 

$ேதவா.4.0057.4 

 1	தி�* சைட 	' ேம: KC
* இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாக*1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0058.1 

 1அ- க8� அத� அ�ேக 

ேதா��*_ெப.எ6.(ேதா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) இளமதிய*1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0058.2 

 1ச-� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) பளி�
� 
ைழ காதி: மி�னி�ேம1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0058.3 



 கதி� 	�த*_ெப.(	�த*_ெப.) சி5-* கழி0பாைல ேச�வாைன� க8டா< 

ெகா:ேலா $ேதவா.4.0058.4 

 1ஓ� ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) ஓதி உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) பலி தி,வா�1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0059.1 

 1ந2� ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) ஏற நிமி� D� சைடயாேன 1 எ�கி�றாளா: 

$ேதவா.4.0059.2 

 1பா� ஓத ேமனி0_ெப.(ேமனி_ெப.+0_ஒ�.) பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) நிறேம1 எ�கி�றாளா: 

$ேதவா.4.0059.3 

 கா� ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) 

ம:
*_ெப.எ6.(ம:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) கழி0பாைல 

ேச�வாைன� க8டா< ெகா:ேலா $ேதவா.4.0059.4 

 1வா� உலா* தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) வள�D� சைடயாேன 1 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0060.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உலா* ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஊ� ஊ� பலி தி,வா� 

எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0060.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா* ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) திைள�
* 

தி�மா�ப� எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0060.3 

 கா� உலா* >C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கழி0பாைல 

ேச�வாைன� க8டா< ெகா:ேலா $ேதவா.4.0060.4 

 அட�0D அ,ய இராவணைன அ� வைர� கீC அட��தவேன எ�கி�றாளா: 

$ேதவா.4.0061.1 

 7ட�0 ெபா4ய தி�ேமனி6 78ணெவ8 ந2�றவேன எ�கி�றாளா: 

$ேதவா.4.0061.2 



 மட:_ெப.(மட:_ெப.) ெபா4ய ஆலி� கீC அற*_ெப.(அற*_ெப.) நா:வ��
 

அ�� உைர�தா� எ�கி�றாளா: $ேதவா.4.0061.3 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கழி0பாைல ேச�வாைன� 

க8டா< ெகா:ேலா $ேதவா.4.0061.4 

 கர) ஆ�* வ�ெந4ச��
 அ,யாைன கரவா�பா: $ேதவா.4.0062.1 

 விரவா�* ெப�மாைன விைட ஏ�* வி�தகைன $ேதவா.4.0062.2 

 அர) ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) சைட தாழ அ/ைகயினி: 

அன: ஏ5தி $ேதவா.4.0062.3 

 இர)_ெப.(இர)_ெப.) ஆ�* ெப�மாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன 

$ேதவா.4.0062.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேநா�
*_ெப.(ேநா�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கிளிமழைல உைம ேக<வ� ெச1* பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) $ேதவா.4.0063.1 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

ேநா�
*_ெப.(ேநா�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி�ேமனி தழ: உ� 

ஆ* ச/கரைன $ேதவா.4.0063.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேநா�
*_ெப.(ேநா�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வள�மதி ேச� சைடயாைன வாேனா��
* $ேதவா.4.0063.3 

 ஏேனா��
* ெப�மாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0063.4 

 ைக0 ேபா- மல� Fவி காதலி�- வாேனா�க< $ேதவா.4.0064.1 

 	0ேபா-* 	' சா��- ெதாழ 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 	த:வைன $ேதவா.4.0064.2 

 அ0ேபா� மல� Fவி ஐ*DலL* அக�- அட�கி $ேதவா.4.0064.3 

 எ0ேபா-* இனியாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0064.4 



 அ8ட* ஆ� ஆதி ஆ� அ�மைறேயா� ஐ*Aத0 $ேதவா.4.0065.1 

 பி8ட*_ெப.(பி8ட*_ெப.) ஆ� உல
�
 ஒ� ெப� ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) 

ஆ* பி4ஞகைன $ேதவா.4.0065.2 

 ெதா8ட� தா* மல� Fவி6 ெசா: மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) Dைனகி�ற 

$ேதவா.4.0065.3 

 இ8ைட ேச� சைடயாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0065.4 

 ஆ� ஏ� சைடயாைன ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ேப� அ*மாைன $ேதவா.4.0066.1 

 பா� ஏ� ப�தைலயி: பலி 

ெகா<B*_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பர*பரைன 

$ேதவா.4.0066.2 

 ந2� ஏ� தி�ேமனி நி�மலைன ெந�5_ெப.அ.(ெந�*_ெப.அ.) Fவி 

$ேதவா.4.0066.3 

 ஏ� ஏ�* ெப�மாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0066.4 

 ேதசைன ேதச/க< ெதாழ நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

தி�மாலா: $ேதவா.4.0067.1 

 Aசைன சைனக< உக0பாைன Aவி� க8 $ேதவா.4.0067.2 

 வாசைன_ெப.(வாசைன_ெப.) மைல நில*_ெப.(நில*_ெப.) ந2� த2 

வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஆகாச* ஆ* $ேதவா.4.0067.3 

 ஈசைன எ*மாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0067.4 

 ந:லாைன ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ஆன நா:மைறேயா� ஆ� அ/க* 

$ேதவா.4.0068.1 

 வ:லாைன வ:லா�க< மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ைம5தைன 

$ேதவா.4.0068.2 



 ெசா:லாைன ெசா: ஆ�5த ெபா�ளாைன -க<_ெப.(-க<_ெப.) ஏ-* 

$ேதவா.4.0068.3 

 இ:லாைன எ*மாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0068.4 

 வி,�தாைன நா:வ��
 ெவNேவ� ேவத/க< $ேதவா.4.0069.1 

 D,�தாைன பத*_ெப.(பத*_ெப.) ச5தி ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) உ� ஆ* 

D8ணியைன $ேதவா.4.0069.2 

 தா4�தாைன க/ைக ந2� தாC சைட ேம: மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K��* 

$ேதவா.4.0069.3 

 எ,�தாைன எ*மாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0069.4 

 ஆக*_ெப.(ஆக*_ெப.) ப�- அர) அைணயா� அய� அறித�
 அ,யாைன 

$ேதவா.4.0070.1 

 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) ஆ8_ெப.(ஆ8_ெப.) 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ப7_ெப.(ப7_ெப.) பதிைய 

$ேதவா.4.0070.2 

 மா க*ப* மைற ஓ-* இைறயாைன மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) க6சி $ேதவா.4.0070.3 

 ஏக*ப* ேமயாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0070.4 

 அ��த ஆைன உ,�தாைன அ�67ன�
0 பா7பத* $ேதவா.4.0071.1 

 ெகா��தாைன 
லவைரேய சிைல ஆக� �� அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) 

$ேதவா.4.0071.2 

 ெதா��தாைன Dர* எ,ய 7ைன ம:
 கயிலாய* $ேதவா.4.0071.3 

 எ��தாைன� த��தாைன -எ� மன�ேத ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0071.4 



 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எL* ஓைச அ:ல- அைறேயா உலகி:-தி� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச*ைம உளேத 

$ேதவா.4.0072.1 

 அவL* ஓ� ஐய* உ8ணி அத< ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) அத� ேம: ஒ� 

ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) அரவ* $ேதவா.4.0072.2 

 கவ8 அள) உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) உ<
 கா4கா� 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) கல� ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) 

ஓ� க�தி: $ேதவா.4.0072.3 

 அவன- ெப�றி க8�* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) ந2�ைம 

க8�* அக*_ெப.(அக*_ெப.) ேத�வ� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அவேர 

$ேதவா.4.0072.4 

 வி, கதி� ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) அ:ல� மதி அ:ல� 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) விதி அ:ல� வி89* நிலL* $ேதவா.4.0073.1 

 தி, த� வாG அ:ல� ெச� த2G* அ:ல� ெதளி ந2�* அ:ல� ெதா4யி: 

$ேதவா.4.0073.2 

 அ, த� க8ணியாைள ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆக அ�< காரண�தி: வ�வா◌ா 

$ேதவா.4.0073.3 

 எ, அர) ஆர*_ெப.(ஆர*_ெப.) மா�ப� இைமயா�* அ:ல� இைம0பா�* 

அ:ல� இவேர $ேதவா.4.0073.4 

 ேத� ெபா' ெவ<ைள_ெப.(ெவ<ைள_ெப.) Aசி அத� ேம: ஒ� தி/க<-திலக* 

பதி�த Tதல� $ேதவா.4.0074.1 

 கா� கதி� ேவைல ந2ல_ெப.அ.(ந2ல*_ெப.) ஒளி மா மிட�ற� கா4காட� கா: ஒ� 

கழல� $ேதவா.4.0074.2 



 ேவ� உட� நா� ேதாளி அவ<_பதி.ெப.(அ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) வி*ம 

ெவ�ய_
றி.வி.	.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) ம1 வ 2சி ேவழ_ெப.அ.(ேவழ*_ெப.) 

உ, ேபா��- $ேதவா.4.0074.3 

 ஏ இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) ஆ�* ஆ�* 

இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) 

கா9*_ெப.எ6.(கா8_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ�* இ-தா� 

இவ��
 ஒ� இய:ேப $ேதவா.4.0074.4 

 வள� ெபாறி ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) D:கி வள� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ைவகி 

வ' ேதா+* E+* வளர_
ைற.எ6.(வள�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0075.1 

 கிள� ெபாறி நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) மிளி�கி�ற மா�ப� 

கிள� கா�* நா�*_ெப.எ6.(நா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மகிCவ� 

$ேதவா.4.0075.2 

 நளி� ெபாறி ம4ைஞ_ெப.(ம4ைஞ_ெப.) அ�ன தளி� 

ேபா�ற_ெப.எ6.(ேபா:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சாயலவ< ேதா�� 

வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) 

ெப�கி_வி.எ6.(ெப�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0075.3 

 
ளி� ெபாறி வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) பா� 
ழலா< ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

உள< ேபா: 
லாவி உடேன $ேதவா.4.0075.4 

 உைறவ- கா�_ெப.(கா�_ெப.) ேபா+* உ,-ேதா: உ�0ப� விைட ஊ�வ- ஓ� 

கலனா $ேதவா.4.0076.1 

 இைற இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) வா1* வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) 

இ-ேவ+* ஈச� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா: இைச5த- 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா: $ேதவா.4.0076.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Tத:_ெப.(Tத:_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) உைம எ�L* ந/ைக பிறC 



பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பிைணவா� $ேதவா.4.0076.3 

 அைற கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) பா�* அ' ந2ழ: ஆைண 

கடவா- அமர� உலேக $ேதவா.4.0076.4 

 கணி வள� ேவ/ைகேயா� க' தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) க8ணி கழ:கா: 

சில*ப அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) ஆ� $ேதவா.4.0077.1 

 அணி கிள� ஆர_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ெவ<ைள_ெப.(ெவ<ைள_ெப.) தவC 78ண வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) 

இயலா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) $ேதவா.4.0077.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) கிள� ம4ைஞ_ெப.(ம4ைஞ_ெப.) ஆல 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைலயா� மக3
* 

இைறவ� $ேதவா.4.0077.3 

 அணி கிள� அ�ன வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) 

அவ<_பதி.ெப.(அ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) வ8ண 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) வ8ண 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) அழேல $ேதவா.4.0077.4 

 நைக வள� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) -�� ந
 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைலய� நளி� க/ைக த/
 	'ய� $ேதவா.4.0078.1 

 மிைக வள� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீத* 	ைறேயா�* வ:ல கைற ெகா< 

மணிெச� மிடற� $ேதவா.4.0078.2 

 	ைக வள� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 	னி பா�* 

ஆ�* எ, ஆ�* ஆ�* இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) ைக0 

$ேதவா.4.0078.3 

 பைக வள� நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) வ 2சி மதி அ/
 மா�* 

இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேபா+* ஈச� இய:ேப $ேதவா.4.0078.4 



 ஒளி வள� க/ைக த/
*_ெப.எ6.(த/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஒளி 

மா: அய� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

ெவ5-_வி.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வ 2ய 7ட� ந2� $ேதவா.4.0079.1 

 அணி கிள� ஆர_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ெவ<ைள_ெப.(ெவ<ைள_ெப.) தவC 78ண வ8ண� தமியா� 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) $ேதவா.4.0079.2 

 களி கிள� ேவட* உ8� ஒ� கடமா 

உ,�-_வி.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைட ேதா: ெதா��த 

கலனா� $ேதவா.4.0079.3 

 அணி கிள� அ�ன ெதா:ைலயவ< பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆக 

எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஓ-மவேர $ேதவா.4.0079.4 

 மைல மடம/ைகேயா�* வடக/ைக ந/ைக மணவாள� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மகிCவ� $ேதவா.4.0080.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) கல� ஆக உ8� தனிேய தி,5- தவவாண� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 	ய:வ� $ேதவா.4.0080.2 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) இலி சா5த*_ெப.(சா5த*_ெப.) எ�� ெவறி ந2� Aசி 

விைளயா�* ேவட விகி�த� $ேதவா.4.0080.3 

 அைலகட: ெவ<ள*_ெப.(ெவ<ள*_ெப.) 	��* அலற� கைட5த அழ: 

ந4ச* உ8ட அவேர $ேதவா.4.0080.4 

 D-_ெப.அ.(D-_ெப.அ.) வி, ெபா� ெச� ஓைல ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா- ஒ� 

கா- 7,ச/க* நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) Dரள 

$ேதவா.4.0081.1 

 விதி விதி ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீத* ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா�* ஓத 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா� ெம:ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) ந
மா: 

$ேதவா.4.0081.2 



 ம- வி, ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) -�� சைட 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆக 

வ�வ�_வி.	.(வா_வி.+N_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.4.0081.3 

 இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) வ8ண 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) 

வ8ண வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) வ8ண 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) இய:ேப $ேதவா.4.0081.4 

 தைலேய ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) வண/கா� -தைலமாைல 

தைல�
_ெப.(தைல_ெப.+�
_ெகா.ேவ.) 

அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0082.1 

 தைலயாேல பலி ேத�* தைலவைன-தைலேய ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

வண/கா� $ேதவா.4.0082.2 

 க8கா< கா8 மி�கேளா -கட: ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8ட க8ட� த�ைன 

$ேதவா.4.0083.3 

 எ8ேதா< வ 2சி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�* பிரா� 

த�ைன -க8கா< கா8மி�கேளா $ேதவா.4.0083.4 

 ெசவிகா< ேக8மி�கேளா -சிவ� எ* இைற ெச*பவள $ேதவா.4.0084.1 

 எ, ேபா: ேமனி0_ெப.(ேமனி_ெப.+0_ஒ�.) பிரா� திற*_ெப.(திற*_ெப.) 

எ0ேபா-* ெசவிகா< ேக8மி�கேளா $ேதவா.4.0084.2 

 K�ேக ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 	ரலா� -	-கா� உைற 	�கணைன 

$ேதவா.4.0085.3 

 வா�ேக ேநா�கிய_ெப.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) மணாளைன -K�ேக ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 	ரலா� 

$ேதவா.4.0085.4 

 வாேய வாC�-� க8டா� -மதயாைன உ, ேபா��- $ேதவா.4.0086.1 



 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) வாC கா3� அக�- ஆ�* பிரா� த�ைன வாேய வாC�- 

க8டா� $ேதவா.4.0086.2 

 ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) நிைனயா� -நிமி� D� 

சைட நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) மலைன $ேதவா.4.0087.3 

 ம47 ஆ�* மைல ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) மணாளைன -ெந4ேச 

ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) நிைனயா� $ேதவா.4.0087.4 

 ைககா< �0பி� ெதாழ2� -க' மா மல� Fவி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0088.1 

 ைபவா�0 பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர ஆ��த பரமைன-ைககா< �0பி� ெதாழ2� 

$ேதவா.4.0088.2 

 ஆ�ைகயா: பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ� அர� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

வல*வ5- $ேதவா.4.0089.3 

 A� ைகயா: அ3' 1ேபா�றி 1 எ�னாத இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) 

ஆ�ைகயா: பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ� $ேதவா.4.0089.4 

 கா:களா: பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ� -கைற� க8ட� உைற 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) $ேதவா.4.0090.1 

 ேகால� ேகாDர� ேகாகரண* >ழா� கா:களா: பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ� 

$ேதவா.4.0090.2 

 உ�றா� ஆ� உளேரா -உயி� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேபா*ெபா1- 

$ேதவா.4.0091.3 

 
�றால�- உைற ��த� அ:லா: 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) உ�றா� ஆ� உளேரா $ேதவா.4.0091.4 

 இ�மா5- இ�0ப� ெகாேலா -ஈச� ப: கண�- எ8ண0 ப3� $ேதவா.4.0092.1 



 சி�மா� ஏ5தி த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ேசவ'�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.+�_ஒ�.) 

கீC6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 இ�மா5- 

இ�0ப� ெகாேலா $ேதவா.4.0092.2 

 ேத'� க8� ெகா8ேட�_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) -

தி�மாெலா� நா�	கL* $ேதவா.4.0093.3 

 ேத'� ேதட ஒணா� ேதவைன எ� உேள ேத'� க8� 

ெகா8ேட�_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0093.4 

 	ைள�கதி� இள*_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) KCக ெவ<ள 

ந2ா $ேதவா.4.0094.1 

 வைள�-_வி.எ6.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 சைடயின� மழைல 

வ 2ைணய� $ேதவா.4.0094.2 

 திைள�த- ஓ� மா� மறி� ைகய�-ெச�ய ெபா� $ேதவா.4.0094.3 

 கிைள�-ழி� ேதா�றி�* ெக'ல வாணேர $ேதவா.4.0094.4 

 ஏறின� ஏறிைன ஏைழ த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

$ேதவா.4.0095.1 

 �றின� �றின� ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) அ/க	* $ேதவா.4.0095.2 

 ஆறின� ஆ� இ� சைடய� ப�க	* $ேதவா.4.0095.3 

 கீறின உைடயின�-ெக'ல வாணேர $ேதவா.4.0095.4 

 விட*_ெப.(விட*_ெப.) திகC ெக1 த� மிட�ற� ெவ<ைள_ெப.(ெவ<ைள_ெப.) 

ந2� $ேதவா.4.0096.1 

 உட*D_ெப.(உட*D_ெப.) அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) எ1-வ�-	1-* 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) நிலா0 $ேதவா.4.0096.2 

 பட�5-_வி.எ6.(பட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) 

எ1த�_வி.(எ1_வி.+த�_-.வி.) சைடயி: பா�Dன: $ேதவா.4.0096.3 



 கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) 

எ1திய_ெப.எ6.(எ1-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெக'ல வாணேர 

$ேதவா.4.0096.4 

 வி1*_ெப.எ6.(வி1_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

அயி: எயி��_ெப.(எயி��_ெப.) அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) ெவ�ய- ஓ� 

$ேதவா.4.0097.1 

 ெகா1 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�வைர ெகாBவி� ேகா3'னா� $ேதவா.4.0097.2 

 ெச1 மணிமிட�றின� ெச�ய� ெவ�ய- ஓ� $ேதவா.4.0097.3 

 ெக1 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரவின�-ெக'ல வாணேர $ேதவா.4.0097.4 

 
1வின� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1* 

அ'ய�ேம: விைன $ேதவா.4.0098.1 

 த1வின க1)வ� பவள ேமனிய� $ேதவா.4.0098.2 

 ம1வின� மா� மறி� ைகய� ம/ைகைய� $ேதவா.4.0098.3 

 ெக1வின ேயாகின�-ெக'ல வாணேர $ேதவா.4.0098.4 

 அ/ைகயி: அன:-எ, ஏ5தி ஆ� எL* $ேதவா.4.0099.1 

 ம/ைகைய6 சைட இைட மண0ப� மா:வைர $ேதவா.4.0099.2 

 ந/ைகைய0 பாக	* நய0ப�-ெத� திைச� $ேதவா.4.0099.3 

 ெக/ைக அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) என0ப�* ெக'ல வாணேர 

$ேதவா.4.0099.4 

 கழி5தவ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கல� ஏ5தி கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற5- 

$ேதவா.4.0100.1 

 1இழி5தவ� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 1 எ�� எ<க வாCபவ� $ேதவா.4.0100.2 

 வழி5- இழி_வி.(இழி_வி.) ம-கர* மிழ�ற ம5திக< $ேதவா.4.0100.3 



 கிழி5த ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) Tக� த�* ெக'ல வாணேர $ேதவா.4.0100.4 

 கிட5த_ெப.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அ�
 

க8� அ,ைவ ேப- உற $ேதவா.4.0101.1 

 கிட5த_ெப.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) 

அவைள ஓ� மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) எ�� ஐGற $ேதவா.4.0101.2 

 கிட5த_ெப.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2�6 சைடமிைச0 பிைறG* 

ஏ/கேவ $ேதவா.4.0101.3 

 கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

ந
தைல� ெக'ல வாணேர $ேதவா.4.0101.4 

 ெவறி உ� வி,சைட Dரள வ 2சி ஓ� $ேதவா.4.0102.1 

 ெபாறி உ� Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) உ, அைரய- ஆக)* $ேதவா.4.0102.2 

 ெநறி உ� 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) உைம பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ஆக)* $ேதவா.4.0102.3 

 கிறி பட உழித�வ�-ெக'ல வாணேர $ேதவா.4.0102.4 

 A8ட_ெப.எ6.(A8_வி.+3_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேத� அர�கைன ெபா� இ: 

மா:வைர� $ேதவா.4.0103.1 

 F8� ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) அைவ பட அட��த தாளினா� $ேதவா.4.0103.2 

 ஈ8� ந2�� கமலவா� ேமதி பா� தர $ேதவா.4.0103.3 

 கீ8� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசா,த�* ெக'ல வாணேர $ேதவா.4.0103.4 

 ெசா:--ைண ேவதிய� ேசாதி வானவ� $ேதவா.4.0104.1 

 ெபா�-ைண� தி�5-_ஏவ.(தி�5-_வி.) அ' ெபா�5த� ைகெதாழ 

$ேதவா.4.0104.2 



 க:--ைண0 A3' ஓ� கடலி:_ெப.(கட:_ெப.+இ:_இட.ேவ.) பா�6சிL* 

$ேதவா.4.0104.3 

 ந:--ைண ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) நம6சிவாயேவ 

$ேதவா.4.0104.4 

 AவிL�
 அ�/_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) கல*_ெப.(கல*_ெப.) ெபா/
 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $ேதவா.4.0105.1 

 ஆவிL�
 அ�/_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) கல*_ெப.(கல*_ெப.) அர� அ47 

ஆ�த: $ேதவா.4.0105.2 

 ேகாவிL�
 அ�/_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) கல*_ெப.(கல*_ெப.) ேகா3ட* 

இ:ல- $ேதவா.4.0105.3 

 நாவிL�
 அ�/_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) கல*_ெப.(கல*_ெப.) நம6சிவாயேவ 

$ேதவா.4.0105.4 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) உற 

அ��கிய_ெப.எ6.(அ��
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) விறகி� ெவN அழ: 

$ேதவா.4.0106.1 

 உ8ணிய Dகி: அைவ ஒ��* இ:ைல ஆ* $ேதவா.4.0106.2 

 ப8ணிய உலகினி: பயி�ற_ெப.எ6.(பயி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

பாவ�ைத_ெப.(பாவ*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.4.0106.3 

 ந8ணி_வி.எ6.(ந89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�0ப- நம6சிவாயேவ 

$ேதவா.4.0106.4 

 இ��க8 ப3� இ��கிL* இர5-_வி.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

யாைரG* $ேதவா.4.0107.1 

 1வி��கி�பிரா: 1 எ�� வின)ேவா* அ:ேலா* $ேதவா.4.0107.2 



 அ��க: கீC� கிட�கிL* அ�ளி� நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0107.3 

 ந��க�ைத� ெக�0ப- நம6சிவாயேவ $ேதவா.4.0107.4 

 ெவ5த_ெப.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2� 

அ�/_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) கல*_ெப.(கல*_ெப.) விரதிக3
 எலா* 

$ேதவா.4.0108.1 

 அ5தண��
 அ�/_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) கல*_ெப.(கல*_ெப.) அ�மைற ஆ� 

அ/க* $ேதவா.4.0108.2 

 தி/கB�
 அ�/_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) கல*_ெப.(கல*_ெப.) 

திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ந2< 	' $ேதவா.4.0108.3 

 ந/கB�
 அ�/_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) கல*_ெப.(கல*_ெப.) நம6சிவாயேவ 

$ேதவா.4.0108.4 

 சல* இல�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ச/கர� சா�5தவ��
 அலா: 

$ேதவா.4.0109.1 

 நல*_ெப.(நல*_ெப.) இல�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) நா<ெதா�* 

ந:
வா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) $ேதவா.4.0109.2 

 
ல*_ெப.(
ல*_ெப.) இல� ஆகி+* 
ல�தி�
 ஏ�ப- ஓ� $ேதவா.4.0109.3 

 நல*_ெப.(நல*_ெப.) மிக� ெகா�0ப- நம6சிவாயேவ $ேதவா.4.0109.4 

 வ 2'னா� உலகினி: வி1மிய ெதா8ட�க< $ேதவா.4.0110.1 

 �'னா� அ5 ெநறி �'6 ெச�ற+* $ேதவா.4.0110.2 

 ஓ'ேன� ஓ'6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) கா8ட+* $ேதவா.4.0110.3 

 நா'ேன� நா'�� நம6சிவாயேவ $ேதவா.4.0110.4 



 இ: அக விள�
 அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) 

ெக�0ப- $ேதவா.4.0111.1 

 ெசா: அக விள�
 அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேசாதி 

உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) $ேதவா.4.0111.2 

 ப: அக விள�
 அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) பல�* கா8ப- 

$ேதவா.4.0111.3 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) அக விள�
 அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

நம6சிவாயேவ $ேதவா.4.0111.4 

 	�ெநறி ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

	த:வ�_ெப.(	த:வ�_ெப.) 	�கண� $ேதவா.4.0112.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெநறிேய சர8 

ஆத:_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+த:_ெதா.ெப.
றி.) தி8ணேம $ேதவா.4.0112.2 

 அ5 ெநறிேய ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 

அைட5தவ��
 எலா* $ேதவா.4.0112.3 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ெநறி ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) 

நம6சிவாயேவ $ேதவா.4.0112.4 

 மா0பிைண த1விய_ெப.எ6.(த1வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மா- ஓ� 

பாக�த� $ேதவா.4.0113.1 

 A0 பிைண தி�5-_ஏவ.(தி�5-_வி.) அ' ெபா�5த� ைகெதாழ $ேதவா.4.0113.2 

 நா0 பிைண த1விய_ெப.எ6.(த1வ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நம6சிவாய0 

ப�- $ேதவா.4.0113.3 

 ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா�தம�
 இ��க8 

இ:ைலேய $ேதவா.4.0113.4 

 ெசா: மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பயி:கி�ற 
யி:_ெப.(
யி:_ெப.) இன/கா< 

ெசா:�ேர $ேதவா.4.0114.1 



 ப: மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வா4வ8� ப8 மிழ��* பழன�தா� 

$ேதவா.4.0114.2 

 	� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந
 தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) 	கிC 

விள/
*_ெப.எ6.(விள/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 	'6 ெச�னி0 

$ேதவா.4.0114.3 

 ெபா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�ப�(�) என D-_ெப.அ.(D-_ெப.அ.) 

நல*_ெப.(நல*_ெப.) உ8� இகCவாேனா $ேதவா.4.0114.4 

 க8டக/கா< 	8டக/கா< ைகைதகா< ெந�த:காள $ேதவா.4.0115.1 

 ப8டர/க ேவட�தா� பா3� ஓவா0 பழன�தா� $ேதவா.4.0115.2 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) உலா(அ)* தட*_ெப.(தட*_ெப.) KCகி ம�� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) எ� தளி�வ8ண* $ேதவா.4.0115.3 

 ெகா8ட(5)நா< தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

அறிவா�_வி.	.(அறி_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 
றி� ெகா<ளா 

ெதாழிவாேனா $ேதவா.4.0115.4 

 மைன� கா4சி இள/_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) 
�ேக மற5தாேயா -மத 	க�த 

$ேதவா.4.0116.1 

 பைன�ைக மா உ, ேபா��தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) பா�* பழன�தா� 

$ேதவா.4.0116.2 

 நிைன�கி�ற நிைன0D எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) உைரயாேயா நிகC வ8ேட 

$ேதவா.4.0116.3 

 Dதிைய ஆ� இனிைய ஆ* A5_ெப.அ.(A*_ெப.அ.) ெத�ற: 1 Dற/கா� 

$ேதவா.4.0117.1 

 பதி ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) இ-1 எ�� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) பா�* பழன�தா� $ேதவா.4.0117.2 

 மதியா தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேவ<வி தைன மதி�தி3ட மதி க/ைக $ேதவா.4.0117.3 



 விதியாள� எ� உயி� ேம: விைளயாட: வி��தாேனா $ேதவா.4.0117.4 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) ெபா�5தி_வி.எ6.(ெபா�5-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வாCபவ��
* மா த2��த ேவதிய��
* $ேதவா.4.0118.1 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) ெபா�5-_வி.(ெபா�5-_வி.) ேதவ��
* 

வ 2�_ெப.(வ 2�_ெப.) ேப� ஆ� நி�றாைன $ேதவா.4.0118.2 

 ப8 ெபா�5த_
ைற.எ6.(ெபா�5-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இைச பா�* 

பழன*_ெப.(பழன*_ெப.) ேச� அ0பைன எ� $ேதவா.4.0118.3 

 க8 ெபா�5-* ேபாC த�-* ைகவிட நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கடேவேனா $ேதவா.4.0118.4 

 ெபா/
 ஓதமா: கடலி:_ெப.(கட:_ெப.+இ:_இட.ேவ.) Dற*-Dற*_அ.ெதா(Dற*-

Dற*_அ.ெதா.) ேபா� இைர ேத�* $ேதவா.4.0119.1 

 ெச/கா: ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) மட நாரா� 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) ப�வ- 

அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0119.2 

 அ* ேகால வைள கவ�5தா� அணி ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C பழன�தா� 

$ேதவா.4.0119.3 

 த* ேகால ந�/ெகா�ைற�தா� அ�ளா ெதாழி வாேனா $ேதவா.4.0119.4 

 -ைண ஆர_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 	ய/கி0 ேபா�� -ைற 

ேச�*_ெப.எ6.(ேச�-வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மடநாரா� $ேதவா.4.0120.1 

 பைண ஆரவார�தா� பா3� ஓவா0 பழன�தா� $ேதவா.4.0120.2 

 கைண ஆர_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இ� வி7*பி: க' 

அரண*_ெப.(அரண*_ெப.) ெபா' 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0120.3 



 இைண ஆர_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா�ப�(�) எ� 

எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) நல*_ெப.(நல*_ெப.) உ8� இகCவாேனா $ேதவா.4.0120.4 

 �ைவவா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர�றி� ெகாழி�- 

ஓ�*_ெப.எ6.(ஓ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) காவி,0A* $ேதவா.4.0121.1 

 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வா� 	�- இல/க0 

பா�5-_வி.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�* பழன�தா� 

$ேதவா.4.0121.2 

 ேகாைவவா� மைலமக< ேகா� ெகா: ஏ�றி� ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) ஆைட0 

$ேதவா.4.0121.3 

 Aைவகா< மழைலகா< ேபாகாத ெபா1-_ெப.(ெபா1-_ெப.) உளேத 

$ேதவா.4.0121.4 

 1D<ளிமா� ெபாறி அரவ* D<_ெப.(D<_ெப.) உய��தா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நாக0 $ேதவா.4.0122.1 

 ப<ளியா� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இ��கி�ற பழன�தா� 

$ேதவா.4.0122.2 

 உ<Pவா� விைன த2��
*1 எ�� உைர0ப� உல
_ெப.(உல
_ெப.) 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0122.3 

 க<ளிேய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இவ�
 எ� கன 

வைளG*_ெப.எ6.(வைள_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) கடேவேனா 

$ேதவா.4.0122.4 

 வ4சி�- எ� வைள கவ�5தா� வாராேன ஆயி'L* $ேதவா.4.0123.1 

 ப4சி�கா: சிற
_ெப.(சிற
_ெப.) அ�ன*_ெப.(அ�ன*_ெப.) 

பர5-_வி.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ��
* பழன�தா� 

$ேதவா.4.0123.2 



 அ4சி0 ேபா�� கலி ெமலிய_
ைற.எ6.(ெமலி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அழ: 

ஓ*D* அ0Aதி $ேதவா.4.0123.3 

 
4சி0 A ஆ� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேசவ'யா� -

ேகா� இையேய $ேதவா.4.0123.4 

 விடகிேல� அ'நாேய� ேவ8'ய� கா: யாெதா��* $ேதவா.4.0124.1 

 இடகிேல� அமண�க< த* அற)ைர 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அலம5ேத� $ேதவா.4.0124.2 

 ெதாட�கி�ேற� -உ�Lைடய F மல�6 ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

கா8பா� $ேதவா.4.0124.3 

 அைடகி�ேற� ஐயாற��
 ஆ< ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன 

$ேதவா.4.0124.4 

 ெச*பவள� தி� உ�வ� திகC ேசாதி 
ைழ� காத� $ேதவா.4.0125.1 

 ெகா*D_ெப.(ெகா*D_ெப.) அம�* ெகா'ம�/
: ேகா: வைளயா< ஒ�பாக� 

$ேதவா.4.0125.2 

 வ*D அவி1* மல��ெகா�ைற வள� சைட ேம: 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உக5த $ேதவா.4.0125.3 

 அ* பவள ஐயாற��
 ஆ< ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன 

$ேதவா.4.0125.4 

 நணியாேன ேசயாேன ந*பாேன ெச*_ெப.(ெச*_ெப.) ெபா�னி� $ேதவா.4.0126.1 

 -ணியாேன ேதாலாேன 78ண ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�றாேன 

$ேதவா.4.0126.2 

 மணியாேன வானவ��
 ம�5-_ெப.(ம�5-_ெப.) ஆகி0 பிணி த2��
* 

$ேதவா.4.0126.3 



 அணியாேன ஐயாற��
 ஆ< ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன 

$ேதவா.4.0126.4 

 ஊழி� த2 ஆ� நி�றா� உ<
வா� உ<ள�தா� $ேதவா.4.0127.1 

 வாழி� த2 ஆ� நி�றா� வாC�-வா� வாயாேன $ேதவா.4.0127.2 

 பாழி� த2 ஆ� நி�றா� பட� சைட ேம: பனிமதிய* $ேதவா.4.0127.3 

 ஆழி� த2 ஐயாற��
 ஆ< ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன 

$ேதவா.4.0127.4 

 சைடயாேன சைட இைடேய 

தவ1*_ெப.எ6.(தC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) 

மதியாேன $ேதவா.4.0128.1 

 விைடயாேன விைட ஏறி0 Dர* எ,�த வி�தகேன $ேதவா.4.0128.2 

 உைடயாேன உைட தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஊ� ஊ� உ8 பலி�
 

உழ+* $ேதவா.4.0128.3 

 அைடயாேன ஐயாற��
 ஆ< ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன 

$ேதவா.4.0128.4 

 1ந2ராேன த2யாேன ெநதியாேன கதியாேன $ேதவா.4.0129.1 

 ஊராேன உலகாேன உடலாேன உயிராேன $ேதவா.4.0129.2 

 ேபராேன பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) >; பிணி த2��
* ெப�மா� 1 எ�� 

$ேதவா.4.0129.3 

 ஆராத ஐயாற��
 ஆ< ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன 

$ேதவா.4.0129.4 

 க8 ஆனா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆனா� க��- ஆனா� அ��- ஆனா� 

$ேதவா.4.0130.1 



 எ8 ஆனா� எ1�- ஆனா� எ1�திL�
 ஓ� இய:D_ெப.(இய:D_ெப.) 

ஆனா� $ேதவா.4.0130.2 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) ஆனா� வி8_ெப.(வி8_ெப.) இைடேய Dர* எ,�த 

ேவதியேன $ேதவா.4.0130.3 

 அ8 ஆன ஐயாற��
 ஆ< ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன 

$ேதவா.4.0130.4 

 மி� ஆனா� உ�* ஆனா� ேவத�தி� ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) ஆனா� 

$ேதவா.4.0131.1 

 ெபா� ஆனா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆனா� ெபா� கட:_ெப.(கட:_ெப.) வா� 

	�- ஆனா� $ேதவா.4.0131.2 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) ஆனா� இ�வ��
* கா8D அ,ய நிமி� ேசாதி 

$ேதவா.4.0131.3 

 அ�னாேன ஐயாற��
 ஆ< ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன 

$ேதவா.4.0131.4 

 	�- இைசG* Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ெபா�னி ெமா� பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) 

ெகாழி�- உ5த0 $ேதவா.4.0132.1 

 ப�த� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ந2� KCகி0 பலகா+* 

பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0132.2 

 எ�திைசG* வானவ�க< 1எ*ெப�மா�1 என இைற47* $ேதவா.4.0132.3 

 அ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) திைச ஆ* ஐயாற��
 ஆ< ஆ� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன $ேதவா.4.0132.4 

 க�வைர >C கட:_ெப.(கட:_ெப.) இல/ைக� ேகாமாைன� க��- அழிய� 

$ேதவா.4.0133.1 



 தி� விரலா: உதகரண* ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உக5த சிவK��தி $ேதவா.4.0133.2 

 ெப�வைர >C ைவயக�தா� 1ேப� ந5தி1 எ�� ஏ�-* $ேதவா.4.0133.3 

 அ� வைர >C ஐயாற��
 ஆ< ஆ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�5ேதேன 

$ேதவா.4.0133.4 

 ப�வைர ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

7�றி_வி.எ6.(7��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அரவ* ைகவி3ட இைமேயா� 

இ,5- பய*_ெப.(பய*_ெப.) ஆ� $ேதவா.4.0134.1 

 தி� ெந�மா: நிற�ைத_ெப.(நிற*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐெச.ேவ.) அ�வா� வி7*D 

7�வா� எ15-_வி.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) விைச ேபா�0 

$ேதவா.4.0134.2 

 ெப�கிட 1ம�� இத�
 ஒ� பிதிகார* ஒ�ைற அ�ளா� பிராேன 1 என+* 

$ேதவா.4.0134.3 

 அ�< ெகா� மா விட�ைத எ,யாம: உ8ட 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) அ8ட� அ8ட� அரேச 

$ேதவா.4.0134.4 

 நிர) ஒலி ெவ<ள*_ெப.(ெவ<ள*_ெப.) ம8' ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

அ8ட* Kட நில*_ெப.(நில*_ெப.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த*ப* 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) $ேதவா.4.0135.1 

 பர* ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத�வ*_ெப.(ெத�வ*_ெப.) 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 1இ- ஒ0ப- இ:ைல1 

இ�பா+* நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பணிய0 

$ேதவா.4.0135.2 



 பிரமL* மா+* ேமைல 	'ேயா� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெபா4ேயா� $ேதவா.4.0135.3 

 பர	த: ஆய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆயK��தி 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) ஆ* 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) ஒ� சரேண $ேதவா.4.0135.4 

 கால	* நா<க< ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பைடயா 	� ஏக உ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) Kவ� உ�வி: $ேதவா.4.0136.1 

 சால)* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) சமய/க< ஆறி� உ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தழேலா� $ேதவா.4.0136.2 

 ஞால	* ேமைல வி8ெணா� உல
_ெப.(உல
_ெப.) ஏ1* உ8� 
ற< ஆ� 

ஒ� ஆலி� இைல ேம: $ேதவா.4.0136.3 

 பாலL* ஆயவ��
 ஒ� பர* ஆய K��தி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) 

ஆ* நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) ஒ� சரேண $ேதவா.4.0136.4 

 ந2� உய�வி89* ம89* ெந�ேவைல 
�ெறா� உல
_ெப.(உல
_ெப.) 

ஏ1* எ/
* நலிய6 $ேதவா.4.0137.1 

 >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைகய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இைமேயா� கண/க< -தி ஓதி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெதாழ+* $ேதவா.4.0137.2 

 ஓ'ய தா�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) உடல* பிள5-* ஒழியாத 

ேகாப*_ெப.(ேகாப*_ெப.) ஒழிய_
ைற.எ6.(ஒழி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0137.3 



 ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மா நட�- எ* அன: ஆ' 

பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) அைவ ஆ* நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) 

ஒ� சரேண $ேதவா.4.0137.4 

 நிைல வலி இ�றி எ/
* நிலேனா� வி89* நிதன* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஓ� Dர* 

K��_ெப.(K��_ெப.) $ேதவா.4.0138.1 

 அைல நலி) அ4சி ஓ' அ,ேயா� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

அரண*_ெப.(அரண*_ெப.) Dக த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ�ளா: $ேதவா.4.0138.2 

 ெகாைல நலி வாளி Kள அர) அ* ைக 

நா9*_ெப.எ6.(நா9_வி.+உ*_இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) அன: 

பாய_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந2� Dர* ஆ* $ேதவா.4.0138.3 

 மைல சிைல ைகயி: ஒ:க வைளவி�த வ<ள: 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) ஆ* 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) ஒ� சரேண $ேதவா.4.0138.4 

 ந2ல_ெப.அ.(ந2ல*_ெப.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெச/க8 

வைள ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) எயி�றி� எ,ேகச� ேந' வ�* நாள 

$ேதவா.4.0139.1 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வழிபா� 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) அளவி� க8 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
�கி0 $ேதவா.4.0139.2 

 பாலைன ஓட ஓட0 பய*_ெப.(பய*_ெப.) எ�-வி�த உயி� வN) பாச* வி�*-

அ� $ேதவா.4.0139.3 

 காலைன வ 2�_ெப.(வ 2�_ெப.) ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ேபா+* அ8ட� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஓ- >� கழேல 

$ேதவா.4.0139.4 



 உய� தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) த�க� உய� ேவ<வி 

த�னி: -அவி உ8ண_
ைற.எ6.(உ8_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இைமேயா◌ா $ேதவா.4.0140.1 

 பய*_ெப.(பய*_ெப.) உ�* எ6ச� அ/
 மதிேயாL* உ�றப' க8� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பய*_ெப.(பய*_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.4.0140.2 

 அயெனா�_ெப.(அய�_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) மா+* 1எ/க< 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.
றி.) ஆதி கமி 1 எ�� 

இைற4சி அகல_
ைற.எ6.(அக:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0140.3 

 சய* உ� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தழ:வ8ண� 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) க8� ெகா<ைக கடேன 

$ேதவா.4.0140.4 

 நல*_ெப.(நல*_ெப.) மலி ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ந/ைக விைளயா' ஓ' 

நயன� தல/க< கரமா $ேதவா.4.0141.1 

 உலகிைன ஏ1* 	��* இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) Kட Kட 

இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ஓட ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க8 

$ேதவா.4.0141.2 

 அல�தர அ4சி ம�ைற நயன* ைகவி3� மடவா< இைற4ச மதி ேபா: 

$ேதவா.4.0141.3 

 அல�த� ேசாதி ேபா: அல� வி�த 	�க8 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) 

ஆ* நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) ஓ� சரேண $ேதவா.4.0141.4 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ப� கா�_ெப.(கா�_ெப.) ெத�ற: 
யி:_ெப.(
யி:_ெப.) 

�வ அ47கைணேயா� -அைண5- Dக+* $ேதவா.4.0142.1 



 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வ' வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மகேவாைன வி3ட மல� 

ஆன ெதா3ட மதன� $ேதவா.4.0142.2 

 எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ெபா' ெவ5-_வி.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இைமேயா� கண/க< எ, எ�� 

இைற4சி அகல_
ைற.எ6.(அக:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0142.3 

 தழ: ப� ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) ஒ�ைற நயன* 

சிவ5த_ெப.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தழ: 

வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) சரேண $ேதவா.4.0142.4 

 தட மல� ஆயிர/க< 
ைற) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆக நிைற) எ�� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) க8 

அதனா: $ேதவா.4.0143.1 

 உட� வழிபா� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி�மாைல 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ெப�மா� உக5- மிக)* $ேதவா.4.0143.2 

 7ட� அ'யா� 	ய��_வி.எ6.(	ய:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 7ழ: 

வி�- அர�க� இதய*_ெப.(இதய*_ெப.) 

பிள5த_ெப.எ6.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) $ேதவா.4.0143.3 

 அட: வலி ஆழி ஆழியவL�
 

அளி�த_ெப.எ6.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) ஆ* 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) ஒ� சரேண $ேதவா.4.0143.4 

 1க�கிய ேத� ெசலா- கயிலாய* மீ- க�ேத: உ� வ 2ர*_ெப.(வ 2ர*_ெப.) ஒழி 

ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) $ேதவா.4.0144.1 

 	�
வ- அ�� த�ம*1 என 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பாக� ெமாழிவாைன 

ந��_ெப.(ந��_ெப.) 	னியா $ேதவா.4.0144.2 



 1வி� வி�1 எ�� ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

விைர) உ�� அர�க� வைர உ�� 

எ��க_
ைற.எ6.(எ���_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 	'ேதாள $ேதவா.4.0144.3 

 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெந� இ�� வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

விர:_ெப.(விர:_ெப.) உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) 

பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) நிைன) உ�ற- எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) மனேன 

$ேதவா.4.0144.4 

 ப�� அ�றா� ேச� பழ* பதிைய பா>� நிலாய 

பவள�ைத_ெப.(பவள*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.4.0145.1 

 சி�ற*பல�- எ* திகCகனிைய த28ட�
 அ,ய தி� உ�ைவ $ேதவா.4.0145.2 

 ெவ�றிV,: வி,7டைர விமல�ேகாைன திைர 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0145.3 

 ஒ�றிV� எ* உ�தமைன உ<ள�-<ேள ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0145.4 

 ஆைன�காவி: அண/கிைன ஆP� நிலாய அ*மாைன $ேதவா.4.0146.1 

 கான0 ேபP�� க3'ைய காW� 	ைள�த க�*பிைன $ேதவா.4.0146.2 

 வான0 ேபரா� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* வா�K� 

வா1* வல*D,ைய $ேதவா.4.0146.3 

 மான� கயிைல மழகளி�ைற மதிைய 7டைர மறேவேன $ேதவா.4.0146.4 

 மதி அ* க8ணி நாயி�ைற மய�க*_ெப.(மய�க*_ெப.) த2��
* ம�5திைன 

$ேதவா.4.0147.1 

 அதிைகKF� அரசிைன ஐயா� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஐயைன $ேதவா.4.0147.2 

 விதிைய Dகைழ வாேனா�க< ேவ8'� 

ேத�*_ெப.எ6.(ேத�_ெப.எ6.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) விள�கிைன 

$ேதவா.4.0147.3 



 ெநதிைய ஞான� ெகா15திைன நிைன5ேத�
 உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) 

நிைற5தேத $ேதவா.4.0147.4 

 Dற*_ெப.(Dற*_ெப.) பய�- எ* 	�திைன DகX� இல/
 ெபா�னிைன 

$ேதவா.4.0148.1 

 உற5ைத ஓ/
_ஏவ.(ஓ/
_வி.) சிரா0 ப<ளி_ெப.(ப<ளி_ெப.) 

உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) விள�
* ஞாயி�ைற $ேதவா.4.0148.2 

 கற/
* அ�வி� க1�
�றி: கா8பா� 

கா9*_ெப.எ6.(கா8_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) க8ணாைன 

$ேதவா.4.0148.3 

 அற*_ெப.(அற*_ெப.) >C அதிைக வ 2ர3ட�- அ,மா�_ெப.(அ,மா�_ெப.) 

ஏ�ைற அைட5ேதேன $ேதவா.4.0148.4 

 ேகால� காவி: 
�மணிைய 
டK�
 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

விட*_ெப.(விட*_ெப.) உணிைய $ேதவா.4.0149.1 

 ஆல/கா3': அ* ேதைன அமர� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ஆ�மலைர 

$ேதவா.4.0149.2 

 பாலி:-திக1* ைப/கனிைய பரா��-ைற எ* ப7* ெபா�ைன $ேதவா.4.0149.3 

 >ல�தாைன -ைண இலிைய ேதாைள� 
ளிர� ெதா1ேதேன $ேதவா.4.0149.4 

 ம�க: உைற மாணி�க�ைத வல47ழி(�)யி� மாைலைய $ேதவா.4.0150.1 

 க�காY,: க�பக�ைத கா8ட�
 அ,ய கதி� ஒளிைய $ேதவா.4.0150.2 

 ெப�ேவZ� எ* பிற0D இலிைய ேப9வா�க< பி,)_ெப.(பி,)_ெப.) அ,ய 

$ேதவா.4.0150.3 

 தி� வா4சிய�- எ* ெச:வைன சி5ைதG<ேள ைவ�ேதேன $ேதவா.4.0150.4 



 எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ஆ� இராச சி/க�ைத இராேம67ர�- எ* 

எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ஏ�ைற $ேதவா.4.0151.1 

 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) ஆ� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வைர 

மா�பி:_ெப.(மா�D_ெப.+இ:_இட.ேவ.) 
�றால�- எ* ��தைன $ேதவா.4.0151.2 

 நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) ஆ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெந�/கள�- நிலாய நி�த 

மணாளைன $ேதவா.4.0151.3 

 அழ: ஆ� வ8ண�- அ*மாைன அ�பி: 

அைண�-_வி.எ6.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ைவ�ேதேன 

$ேதவா.4.0151.4 

 மாைல� ேதா��*_ெப.எ6.(ேதா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வள�மதிைய மைற�கா3� 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மணாளைன 

$ேதவா.4.0152.1 

 ஆைல� க�*பி� இ�சா�ைற அ8ணாமைல எ* அ8ணைல $ேதவா.4.0152.2 

 ேசாைல� -��தி நக� ேமய 7டா4:-திக1* -ள�
 இலிைய $ேதவா.4.0152.3 

 ேமைல வாேனா� ெப�மாைன வி�0பா: வி1/கியி3ேடேன $ேதவா.4.0152.4 

 ேசா���-ைற எ* ேசாதிைய -��தி ேமய Fமணிைய $ேதவா.4.0153.1 

 ஆ�றி: பழன�-_ெப.(பCன*_ெப.+அ�-_சா,.) அ*மாைன ஆலவா� எ* 

அ�மணிைய $ேதவா.4.0153.2 

 ந2,: ெபாலி5த_ெப.எ6.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நிமி� தி8ேதா< 

ெந��தான�- எ* நிலா67டைர� $ேதவா.4.0153.3 

 ேதா�ற� கடைல அட: ஏ�ைற ேதாைள� 
ளிர� ெதா1ேதேன $ேதவா.4.0153.4 

 D�F� உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) Dனிதைன 

Aவண�- எ* ேபா� ஏ�ைற $ேதவா.4.0154.1 



 வி�- ஆ� மிழைல 	ைள�தாைன ேவ<வி� 
' எ* ேவதியைன 

$ேதவா.4.0154.2 

 ெபா��தா� Dர* K��_ெப.(K��_ெப.) எ,�தாைன ெபாதியி: ேமய 

Dராணைன $ேதவா.4.0154.3 

 ைவ�ேத� எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) மன�-<ேள-மா�F� ேமய ம�5ைதேய 

$ேதவா.4.0154.4 

 	5தி� தாேன 	ைள�தாைன K, ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) ஏ� 

ஊ�5தாைன $ேதவா.4.0155.1 

 அ5தி6 ெசNவா� ப'யாைன அர�க� ஆ�ற:_ெப.(ஆ�ற:_ெப.) அழி�தாைன 

$ேதவா.4.0155.2 

 சி5ைத ெவ<ள0 Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ஆ3'6 ெச4ெசா: 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ'6 ேச��தி $ேதவா.4.0155.3 

 1எ5ைத ெப*மா� எ� எ*மா�1 எ�பா� பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) நாசேம 

$ேதவா.4.0155.4 

 ெச�ய� ெவ8Eல� க�மா� மறி -<B* $ேதவா.4.0156.1 

 ைகய� கைனகழ: க3'ய காலின� $ேதவா.4.0156.2 

 ெம�ய� ெம�5நி�றவ��
 அ:லாதவ��
 எ��* $ேதவா.4.0156.3 

 ெபா�ய�-DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0156.4 

 ேமக ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ஊ�திய� மி� ேபா: மிளி�சைட0 $ேதவா.4.0157.1 

 பாகமதி Tதலாைள ஒ� பாக�த� $ேதவா.4.0157.2 

 நாக வைளயின� நாக உைடயின� $ேதவா.4.0157.3 

 ேபாக�-DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0157.4 



 ெப�5_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) தாC சைட 	' ேம: பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0158.1 

 க�5தாC 
ழலிG* தா	* கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0158.2 

 தி�5தா மன*_ெப.(மன*_ெப.) உைடயா� திற�-_ெப.(திற*_ெப.+அ�-_சா,.) 

எ��* $ேதவா.4.0158.3 

 ெபா�5தா�-DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0158.4 

 அ�
 ஆ� அணி வட*_ெப.(வட*_ெப.) ஆக�த� நாக�த� $ேதவா.4.0159.1 

 ந�
 ஆ� இளமதி� க8ணிய� நா<ெதா�* $ேதவா.4.0159.2 

 உ�கா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) பி'�-_வி.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ8 பலி�
 ஊ� ெதா�* $ேதவா.4.0159.3 

 D�கா�-DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0159.4 

 ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� உயி� அ�* அ5தக� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) உட:_ெப.(உட:_ெப.) $ேதவா.4.0160.1 

 ேப��தா� பிைறTத: ெப8ணி� ந:லா< உ3க� $ேதவா.4.0160.2 

 ���- ஆ� ம�0பி� ெகாைல� களி��_ெப.(களி��_ெப.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) 

உ, $ேதவா.4.0160.3 

 ேபா��தா�-DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0160.4 

 உைத�தா� மறலி உ�ள ஓ� காலா: $ேதவா.4.0161.1 

 சிைத�தா� திகC த�க� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ேவ<வி $ேதவா.4.0161.2 

 பைத�தா� சிர* கர*_ெப.(கர*_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெவ�ேயா� க8 

$ேதவா.4.0161.3 



 Dைத�தா�-DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0161.4 

 F ம� 7றவ* -ைத5த ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) உைட� $ேதவா.4.0162.1 

 காம� கைண வல* கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

	�க8ணின� $ேதவா.4.0162.2 

 ேசம ெநறியின� சீைர உைடயவ� $ேதவா.4.0162.3 

 A ம� DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0162.4 

 கா45தா� தைலய� க' மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K��* $ேதவா.4.0163.1 

 ெதா45தா� க8க< ெச15 தழ: 

உ8ண_
ைற.எ6.(உ8_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0163.2 

 வி,5-_வி.எ6.(வி,_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� சைடேம: வி, 

Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) க/ைக $ேதவா.4.0163.3 

 D,5தா�-DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0163.4 

 ஈ8� ஆ� அழலி� இ�வ�* ைகெதாழ $ேதவா.4.0164.1 

 ந28டா� ெந�5_ெப.அ.(ெந�*_ெப.அ.) த�மா�ற நிைல அ4ச $ேதவா.4.0164.2 

 மா8டா� த* எ�D* மல�� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைலG* 

$ேதவா.4.0164.3 

 A8டா�-DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0164.4 

 க��தா� மணிக8ட* கா:விர: 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0165.1 

 இ��தா� இல/ைகய� ேகா� 	'ப�-* $ேதவா.4.0165.2 

 அ��தா� Dல�_ெப.(Dல�_ெப.) ஐ5-* ஆயிைழ 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) $ேதவா.4.0165.3 

 ெபா��தா�-DகX�0 D,சைடயாேர $ேதவா.4.0165.4 



 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ�.) த20 DகிL* 

எம�
_பதி.ெப.(எ*_பதி.ெப.+�
_ெகா.ேவ.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

த2-_ெப.(த2-_ெப.) இைல $ேதவா.4.0166.1 

 ெத�ேத என 	ர�� எ* உ< உழித�வ� $ேதவா.4.0166.2 

 	�த2 அைனய- ஒ� K இைல ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

பி'�-_வி.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0166.3 

 அ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த2 நிற�தா�-அரெநறியாேர $ேதவா.4.0166.4 

 வ 2ர	* A8ப� விசயெனா� ஆய- ஒ� $ேதவா.4.0167.1 

 தார	* A8ப� தம�
 அ�Dப3டவ� $ேதவா.4.0167.2 

 பார	* A8ப� ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ைப/_ெப.அ.(ைப/_ெப.அ.) க8 மிளி� 

அர) $ேதவா.4.0167.3 

 ஆர	* A8ப�-அரெநறியாேர $ேதவா.4.0167.4 

 த4ச வ8ண�த� சைடயின� தா	* ஒ� $ேதவா.4.0168.1 

 வ4ச வ8ண�த� வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ஆ� 
ழலாெளா�* $ேதவா.4.0168.2 

 -4ச_
ைற.எ6.(-47_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ8ண�த� -4சாத க8ணா� 

ெதா1* $ேதவா.4.0168.3 

 அ4ச வ8ண�த�-அரெநறியாேர $ேதவா.4.0168.4 

 விழி�தன� காமைன வ 2Cதர வி8_ெப.(வி8_ெப.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0169.1 

 இழி�தன� க/ைகைய ஏ�தின� பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) $ேதவா.4.0169.2 

 கழி�தன� க: >C க' அர8_ெப.(அர8_ெப.) K��* $ேதவா.4.0169.3 

 அழி�தன�-ஆP� அரெநறியாேர $ேதவா.4.0169.4 



 -�றவ� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) 

7�< ேகாவண* $ேதவா.4.0170.1 

 த�றவ� த* விைன ஆன எலா* அற $ேதவா.4.0170.2 

 அ�றவ� ஆP� அரெநறி ைகெதாழ $ேதவா.4.0170.3 

 உ�றவ� தா* ஒளி ெப�றன� தாேம $ேதவா.4.0170.4 

 �� அரவ�த� 
ர:_ெப.(
ர:_ெப.) கி8கிணி அ' $ேதவா.4.0171.1 

 ந2� அரவ�த� 	� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இைட இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) 

$ேதவா.4.0171.2 

 பா� அரவ�த� பண* அ47ைப வி,�- $ேதவா.4.0171.3 

 ஆ� அரவ�த� -அரெநறியாேர $ேதவா.4.0171.4 

 �ட வ:லா� 
றி0பி: உைமயாெளா�* $ேதவா.4.0172.1 

 பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா� பயி�� அ5திG* ச5திG* 

$ேதவா.4.0172.2 

 ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா� தி� ஆP� அரெநறி 

$ேதவா.4.0172.3 

 நாட வ:லா� விைன வ 2ட வ:லாேர $ேதவா.4.0172.4 

 பாைல ந
 பனி ெவ8மதி ைப/_ெப.அ.(ைப/_ெப.அ.) 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.4.0173.1 

 மாைலG* க8ணிG* ஆவன ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) $ேதவா.4.0173.2 

 காைலG* மாைலG* ைக ெதா1வா� மன*_ெப.(மன*_ெப.) $ேதவா.4.0173.3 

 ஆலய*-ஆP� அரெநறியா��ேக $ேதவா.4.0173.4 

 	' வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) வான மி� வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) த* 

மா�பி� $ேதவா.4.0174.1 



 ெபா' வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) த* DகC ஊ�தியி� 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0174.2 

 ப' வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) பா�கட: வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) 

ெச4ஞாயி� $ேதவா.4.0174.3 

 அ' வ8ண*-ஆP� அரெநறியா��ேக $ேதவா.4.0174.4 

 ெபா� நவி: D� சைடயா� அ'யி� நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) $ேதவா.4.0175.1 

 இ� அ�< >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ< கா-* இரா0பக: 

$ேதவா.4.0175.2 

 ம�னவ� கி�னர� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தா* ெதா1* $ேதவா.4.0175.3 

 அ�னவ�-ஆP� அரெநறியாேர $ேதவா.4.0175.4 

 ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) ம�னைன0 ப�றி0 D3பக* 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0176.1 

 ம�< ம�னைன எ�றி வா<_ெப.(வா<_ெப.) உட� ஈ5-_ெப.(ஈ5-_ெப.) 

$ேதவா.4.0176.2 

 க�< ம�L க8ட* க��க ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8ட $ேதவா.4.0176.3 

 அ�< ம�ன�-ஆP� அரெநறியாேர $ேதவா.4.0176.4 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) சி5ைத 

உய� வைர $ேதவா.4.0177.1 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெகா: ஆ* உய�* மதி >�வ� $ேதவா.4.0177.2 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெகா: ஆ* இ� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகய- $ேதவா.4.0177.3 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

ஊ�வ-தாேன $ேதவா.4.0177.4 



 இற8�_ெப.(இர8�_ெப.) ெகா: ஆ* இைமேயா� ெதா1 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

$ேதவா.4.0178.1 

 இற8�_ெப.(இர8�_ெப.) ெகா: ஆ* 

இல/
*_ெப.எ6.(இல/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 
ைழ 

ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) ஆ8 $ேதவா.4.0178.2 

 இற8�_ெப.(இர8�_ெப.) ெகா: ஆ* உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) சி� மா� ம1 

$ேதவா.4.0178.3 

 இற8�_ெப.(இர8�_ெப.) ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

ஏ5தின தாேம $ேதவா.4.0178.4 

 K��_ெப.(K��_ெப.) ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) க8 

Tத:_ெப.(Tத:_ெப.) ஆவன $ேதவா.4.0179.1 

 K��_ெப.(K��_ெப.) ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

>ல�தி� ெமா� இைல $ேதவா.4.0179.2 

 K��_ெப.(K��_ெப.) ெகா: ஆ* கைண ைகய- வி: நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

$ேதவா.4.0179.3 

 K��_ெப.(K��_ெப.) ெகா: ஆ* Dர* எ�தன தாேம $ேதவா.4.0179.4 

 நா+ ெகா: ஆ* அவ�த* 	க*_ெப.(	க*_ெப.) ஆவன $ேதவா.4.0180.1 

 நா+ ெகா: ஆ* சனன* 	த: ேதா�ற	* $ேதவா.4.0180.2 

 நா+ ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ஊ�தியி� பாத/க< 

$ேதவா.4.0180.3 

 நா+ ெகா: ஆ* மைற பா'னதாேம $ேதவா.4.0180.4 

 அ47 ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ஆ� அரவி� பட* 

$ேதவா.4.0181.1 



 அ47 ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ெவ: 

Dல�_ெப.(Dல�_ெப.) ஆவன $ேதவா.4.0181.2 

 அ47 ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) காய0ப3டா� கைண 

$ேதவா.4.0181.3 

 அ47 ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ஆ'ன தாேம 

$ேதவா.4.0181.4 

 ஆ� ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) அ/க* பைட�தன 

$ேதவா.4.0182.1 

 ஆ� ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) த* மகனா� 

	க*_ெப.(	க*_ெப.) $ேதவா.4.0182.2 

 ஆ� ெகா: ஆ* தா�மிைச வ8'� கா: $ேதவா.4.0182.3 

 ஆ� ெகா: ஆ* 7ைவ ஆ�கினதாேம $ேதவா.4.0182.4 

 ஏ1 ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

பைட�தன $ேதவா.4.0183.1 

 ஏ1 ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இ�/_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) $ேதவா.4.0183.2 

 ஏ1 ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ஆB* உலக/க< 

$ேதவா.4.0183.3 

 ஏ1 ெகா: ஆ* இைச ஆ�கினதாேம $ேதவா.4.0183.4 

 எ3�� ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ஈ� இ: 

ெப�/_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) 
ண*_ெப.(
ண*_ெப.) $ேதவா.4.0184.1 

 எ3�� ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) >�* இன மல� 

$ேதவா.4.0184.2 



 எ3�� ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) 

இைண ஆவன $ேதவா.4.0184.3 

 எ3�� ெகா: ஆ* திைச ஆ�கினதாேம $ேதவா.4.0184.4 

 ஒ�ப- ேபா: அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) வாச: வ
�தன 

$ேதவா.4.0185.1 

 ஒ�ப- ேபா: அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) மா�பினி: E:-இைழ 

$ேதவா.4.0185.2 

 ஒ�ப- ேபா: அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ேகால� 


ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) சைட $ேதவா.4.0185.3 

 ஒ�ப- ேபா: அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) பா� இட*தாேன 

$ேதவா.4.0185.4 

 ப�-� ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) பா*பி� க8 பா*பி� 

ப: $ேதவா.4.0186.1 

 ப�-� ெகா: ஆ* எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ெநா45- உ�கன $ேதவா.4.0186.2 

 ப�-� ெகா: ஆ* அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) காய0ப3டா� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.4.0186.3 

 ப�-� ெகா: ஆ* அ'யா� ெச�ைக தாேன $ேதவா.4.0186.4 

 >ல0 பைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) >C ஆக வ 2C அ�வி $ேதவா.4.0187.1 

 ேகால� ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) 
/
ம* ேச� 
�� எ3� உைடயாைன 

$ேதவா.4.0187.2 

 பா: ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ெமாழியா< ப/கைன பா/
 ஆய $ேதவா.4.0187.3 

 ஆல�தி� கீழாைன -நா� க8ட- ஆPேர $ேதவா.4.0187.4 



 ப�கேம பா,ட/க< >ழ_
ைற.எ6.(>C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ப�தைலயி: 

$ேதவா.4.0188.1 

 D�க ஊ�0 பி6ைச ஏ�� உ8� ெபாலி) 

உைட�-_வி.எ6.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�� $ேதவா.4.0188.2 

 ெகா�
 இறகி� Fவ:_ெப.(Fவ:_ெப.) ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) 

எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாவண�ேதா� 

$ேதவா.4.0188.3 

 அ�
 அணி5த_ெப.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ*மாைன-நா� 

க8ட- ஆPேர $ேதவா.4.0188.4 

 ேசய உலக	* ெச: சா�)* ஆனாைன $ேதவா.4.0189.1 

 மாய0 ேபா� வ:லாைன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாC மா�பாைன 

$ேதவா.4.0189.2 

 ேவ� ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேதாளிய� த* 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 	ைல_ெப.(	ைல_ெப.) ேம:-த8 சா5தி� 

$ேதவா.4.0189.3 

 ஆய�-_ெப.(ஆய*_ெப.+அ�-_சா,.) இைடயாைன -நா� க8ட- ஆPேர 

$ேதவா.4.0189.4 

 ஏ� ஏ�றமா ஏறி எ8 கண	* பி� படர $ேதவா.4.0190.1 

 மா� ஏ�றா� வ: அரண*_ெப.(அரண*_ெப.) சீறி மயான�தி� $ேதவா.4.0190.2 

 ந2� ஏ�ற ேமனியனா� ந2< சைட ேம: ந2� த-*ப $ேதவா.4.0190.3 

 ஆ� ஏ�ற அ5தணைன-நா� க8ட- ஆPேர $ேதவா.4.0190.4 

 தா* ேகால ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) எ+*D A8� த* ஏ� ஏறி 

$ேதவா.4.0191.1 



 பா/
 ஆன ஊ��
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 

ெச:+*_ெப.எ6.(ெச:_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பரமனா� 

$ேதவா.4.0191.2 

 ேத* காவி நா�*_ெப.எ6.(நா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி� ஆP�� 

ெதா:-நகா4: $ேதவா.4.0191.3 

 A/ேகாயி+< மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேபாகா- 

இ�5தாேர $ேதவா.4.0191.4 

 எ* ப3ட* ப3ட* உைடயாைன ஏ� மதியி� $ேதவா.4.0192.1 

 T*_தி,.(T*_	�.ஒ�.) ப3ட* 

ேச�5த_ெப.எ6.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) Tதலாைன அ5திவா�6 

$ேதவா.4.0192.2 

 ெச*ப3� உ��-6 சி� மா� உ, ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $ேதவா.4.0192.3 

 அ* ப3� அைச�தாைன -நா� க8ட- ஆPேர $ேதவா.4.0192.4 

 ேபாC ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) மதிய* >'0 

ெபாலி5-_வி.எ6.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இல/
 $ேதவா.4.0193.1 

 ேவழ�-_ெப.(ேவழ*_ெப.+அ�-_சா,.) உ, ேபா��தா� 

ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) வைளயா< தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ெவ�வ 

$ேதவா.4.0193.2 

 ஊழி� த2 அ�னாைன ஒ/
 ஒலிமா0 A8ட- ஓ� $ேதவா.4.0193.3 

 ஆழி� ேத� வி�தகைன -நா� க8ட- ஆPேர $ேதவா.4.0193.4 

 வ4சைனயா� ஆ� பா�* சாராத ைம5தைன $ேதவா.4.0194.1 

 -47 இ�ளி: ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) உக5தாைன 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெதா8ட� $ேதவா.4.0194.2 



 ெந4சி� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ��*ெபா1- நிலா0 பா,�- $ேதவா.4.0194.3 

 அ* 7ட� ஆ� நி�றாைன -நா� க8ட- ஆPேர $ேதவா.4.0194.4 

 கார 	- ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) க' நா� த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) 

எ�ன $ேதவா.4.0195.1 

 ந2ர 	- ேகாைதேயா� ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2< 

மா�ப� $ேதவா.4.0195.2 

 ேப� அ	த* உ8டா�க< உ�ய0 ெப�/_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) ந47_ெப.(ந47_ெப.) $ேதவா.4.0195.3 

 ஆ� அ	தா உ8டாைன -நா� க8ட- ஆPேர $ேதவா.4.0195.4 

 தா<_ெப.(தா<_ெப.) த1) ைகய� தாமைர0_ெப.(தாமைர_ெப.+0_ஒ�.) 

A4ேசவ'ய� $ேதவா.4.0196.1 

 ேகா< தால ேவட�த� ெகா8ட- ஓ� வ 2ைணயினா� $ேதவா.4.0196.2 

 ஆ� அரவ� கி8கிணி� கா: அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ஓ� 

ேசடைன $ேதவா.4.0196.3 

 ஆ�* த2� ��தைன -நா� க8ட- ஆPேர $ேதவா.4.0196.4 

 ம47 ஆ� 
�� அடர ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) விரலா: $ேதவா.4.0197.1 

 -4சா0 ேபா� வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) ெநா4ய� 

க8 
�தி6 $ேதவா.4.0197.2 

 ெச4_ெப.அ.(ெச*_ெப.அ.) சா5- அணிவி�- த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

மா�பி:_ெப.(மா�D_ெப.+இ:_இட.ேவ.) பா: ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�� 

$ேதவா.4.0197.3 

 அ*சா5- அணி5தாைன-நா� க8ட- ஆPேர $ேதவா.4.0197.4 



 கா8டேல க��- ஆ� நிைன5தி�5ேத� மன*_ெப.(மன*_ெப.) D
5தா� 

கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' $ேதவா.4.0198.1 

 A8� ெகா8ெடாழி5ேத� Dற*_ெப.(Dற*_ெப.) ேபாயினா: அைறேயா 

$ேதவா.4.0198.2 

 ஈ8� மாட/க< ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

மாளிைகேம: எ1 ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) (*) மதி $ேதவா.4.0198.3 

 த28'_வி.எ6.(த28�-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உல)* தி� ஆP� அ*மாேன 

$ேதவா.4.0198.4 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) பட(5) நட* ஆ'னா� கைளக8 நிைன�
 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காத:_ெப.(காத:_ெப.) 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' $ேதவா.4.0199.1 

 ஒ�/கி_வி.எ6.(ஒ�/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைட5ேத� ஒழி0பா� பிைழ0ப 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0199.2 

 	ட/
 இறா 	- ந2� மல/
 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

ெச/கய: ேச: வரா: களி�_ெப.(களி�_ெப.) $ேதவா.4.0199.3 

 அைட5த_ெப.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அணி ஆP� அ*மாேன $ேதவா.4.0199.4 

 அ� மணி� தட*_ெப.(தட*_ெப.) A8 	ைல_ெப.(	ைல_ெப.) அர*ைபயெரா� 

அ�ளி0பா'ய� $ேதவா.4.0200.1 

 உ,ைமயி: ெதா1வா� உ��திர ப: கண�தா� $ேதவா.4.0200.2 

 வி,சைட விரதிக< அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) ைசவ� பா7பத� கபாலிக< 

$ேதவா.4.0200.3 



 ெத�வினி: ெபாலிG* தி� ஆP� அ*மாேன $ேதவா.4.0200.4 

 A/கழ: ெதா1-* பரவிG* D8ணியா Dனிதா உ� ெபா� 

கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) $ேதவா.4.0201.1 

 ஈ/
 இ��க0 ெப�ேற�_வி.	.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) எ�ன 


ைற உைடேய� $ேதவா.4.0201.2 

 ஓ/
_ஏவ.(ஓ/
_வி.) ெத/
_ெப.(ெத/
_ெப.) இைல ஆ� க	
 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) மாெவா� மா-ள* பல 

$ேதவா.4.0201.3 

 த2*_ெப.அ.(த2*_ெப.அ.) கனி சித�* தி� ஆP� அ*மாேன $ேதவா.4.0201.4 

 ந2� ேச� ெச1 மா�பினா� நிர*பா மதிெயா� ந2<சைட இைட $ேதவா.4.0202.1 

 ஆ� பாய_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா� அ'ேய 

அைட5ெதாழி5ேத� $ேதவா.4.0202.2 

 ஏறி வ8ெடா�_ெப.(வ8-_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) -*பி_ெப.(-*பி_ெப.) அ* 

சிற
_ெப.(சிற
_ெப.) ஊ�ற_
ைற.எ6.(ஊ��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வி8ட 

மல� இதC_ெப.(இதC_ெப.) வழி $ேதவா.4.0202.3 

 ேதற: பா�5-_வி.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஒ1
*_ெப.எ6.(ஒ1
_வி.+உ*_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி� ஆP� 

அ*மாேன $ேதவா.4.0202.4 

 1அளி�- வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' 

ைகெதா1மவ�ேம: விைன ெக�*1 எ�� இ(N) ைவயக*_ெப.(ைவயக*_ெப.) 

$ேதவா.4.0203.1 

 களி�-_வி.எ6.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உடேன 

கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆட� காத:_ெப.(காத:_ெப.) 

ஆ�� $ேதவா.4.0203.2 



 
ளி�-* KCகிG* FவிG* 
ைட5- ஆ� ேகாைதய� 
4சிG< Dக� 

$ேதவா.4.0203.3 

 ெதளி�
*_ெப.எ6.(ெதளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

த2��த* அறா� தி� ஆP� அ*மாேன $ேதவா.4.0203.4 

 தி,G* K எயி: த2 எழ6 சிைல வா/கி நி�றவேன எ� சி5ைதGள 

$ேதவா.4.0204.1 

 பி,G* ஆ� எ/ஙேன பிைழ�ேதG* ேபாக: ஒ3ேட� $ேதவா.4.0204.2 

 ெபா4ய ெச5ெந: பிர*D, ெக5தசாலி தி0பிய* எ�� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_73.+ஐ_பட�.ப�.) அக�- $ேதவா.4.0204.3 

 அ,G* த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அணி ஆP� அ*மாேன 

$ேதவா.4.0204.4 

 பிற�த+* பிற5தா: பிணி0 பட வா�5- அைச5- உடல* D
5- 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0205.1 

 இற�
* ஆ� உளேத இழி�ேத� பிற0பிைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.4.0205.2 

 அற�ைதேய D,5த மன�தனா� ஆ�வ6ெச�ற�
ேராத* 

ந2�கி_வி.எ6.(ந2�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உ� $ேதவா.4.0205.3 

 திற�தனாெயாழி5ேத� -தி� ஆP� அ*மாேன $ேதவா.4.0205.4 

 	ைள�த ெவ8பிைற ெமா� சைட உைடயா� எ0ேபா-* எ� 

ெந47_ெப.(ெந47_ெப.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகாள $ேதவா.4.0206.1 

 வைள�-� ெகா8'�5ேத� வலி 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேபாக: ஒ3ேட� 

$ேதவா.4.0206.2 

 அைள0 0,,5த_ெப.எ6.(பி,_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

அலவ�_ெப.(அலவ�_ெப.) ேபா�0 D
 



த5த_ெப.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கால	* க8� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) $ேதவா.4.0206.3 

 திைள�
* த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) கழனி� தி� ஆP� அ*மாேன 

$ேதவா.4.0206.4 

 நா'னா� -கமல*மல� அயேனா� இரணிய� ஆக*_ெப.(ஆக*_ெப.) கீ8டவ� 

$ேதவா.4.0207.1 

 நா'� காணமா3டா� தழ: ஆய ந*பாைன $ேதவா.4.0207.2 

 பா�வா� பணிவா� ப:லா8� இைச �� ப�த�க< சி�த�-< D�
 

$ேதவா.4.0207.3 

 ேத'� க8� ெகா8ேட�_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) தி� 

ஆP� அ*மாேன $ேதவா.4.0207.4 

 	�- விதான* மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� கவா4 	ைறயாேல 

$ேதவா.4.0208.1 

 ப�த�கேளா� பாைவய� >ழ0 பலி0 பி�ேன $ேதவா.4.0208.2 

 வி�தக� ேகால ெவ8தைலமாைல விரதிக< $ேதவா.4.0208.3 

 அ�த� ஆP� ஆதிைர நாளா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0208.4 

 நணியா� ேசயா� ந:லா� த2யா� நா<ேதா�* $ேதவா.4.0209.1 

 பிணிதா� த2�*_ெப.எ6.(த2�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) எ�� பிற/கி� 

கிட0பா�* $ேதவா.4.0209.2 

 1மணிேய ெபா�ேன ைம5தா மணாளா 1 எ�பா�க3
 $ேதவா.4.0209.3 

 அணியா� ஆP� ஆதிைர நாளா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0209.4 



 வ 2திக< ேதா�* ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

ெகா'ேயா�_ெப.(ெகா'_ெப.+ஓ�_க�.ேவ.) விதான/க< $ேதவா.4.0210.1 

 ேசாதிக< வி3�6 7ட� மா மணிக< ஒளி ேதா�ற6 $ேதவா.4.0210.2 

 சாதிக< ஆய பவள	* 	�-� தாம/க< $ேதவா.4.0210.3 

 ஆதி ஆP� ஆதிைர நாளா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0210.4 

 
ண/க< ேபசி� �'0 பா'� ெதா8ட�க< $ேதவா.4.0211.1 

 பிண/கி� த*மி: பி�தைர0 ேபால0 பித��வா� $ேதவா.4.0211.2 

 வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ைவக+* $ேதவா.4.0211.3 

 அண/க� ஆP� ஆதிைர நாளா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0211.4 

 நில ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ச/
* பைறG*(*) 

ஆ�0ப_
ைற.எ6.(ஆ�00_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�கி:லா0 $ேதவா.4.0212.1 

 பல�* இ3ட க:ல வட/க< பர5-_வி.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ/
* $ேதவா.4.0212.2 

 கலவ ம4ைஞ_ெப.(ம4ைஞ_ெப.) கா� எ�� எ8ணி� 

களி�-_வி.எ6.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0212.3 

 அலம� ஆP� ஆதிைர நாளா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0212.4 

 வி*மா ெவ�வா விழியா ெதழியா ெவ�3�வா� $ேதவா.4.0213.1 



 த* மா8D_ெப.(மா8D_ெப.) இலரா�� தா4யா� தைலயா� 	3�வா� 

$ேதவா.4.0213.2 

 1எ*மா� ஈச� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ� அ0ப�1 எ�பா�க3
 

$ேதவா.4.0213.3 

 அ*மா� ஆP� ஆதிைர நாளா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0213.4 

 ெச5-வ� வாயா� ெச:வன ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) சி5தி0பா◌ா 

$ேதவா.4.0214.1 

 ைம5த�கேளா� ம/ைகய�_ெப.(ம/ைகய�_ெப.) 

�'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மய/
வா� $ேதவா.4.0214.2 

 இ5திர�_ெப.(இ5திர�_ெப.) ஆதி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) சி�த� 

எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* $ேதவா.4.0214.3 

 அ5திர� ஆP� ஆதிைர நாளா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0214.4 

 	'க< வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) Kவாதா�க< 

	� ெச:ல_
ைற.எ6.(ெச:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0215.1 

 வ' ெகா< ேவ��ேதா< வா�_ெப.(வா�_ெப.) அரம/ைகய� பி� 

ெச:ல_
ைற.எ6.(ெச:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0215.2 

 ெபா'க< Aசி0 பா�* ெதா8ட� Dைட 

>ழ_
ைற.எ6.(>C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0215.3 

 அ'க< ஆP� ஆதிைர நாளா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0215.4 

 1-�ப* T*ைம� ெதாழாத நா<க<1 எ�பா�* $ேதவா.4.0216.1 

 1இ�ப* T*ைம ஏ�-* நா<க<1 எ�பா�* $ேதவா.4.0216.2 



 1T�பி� எ*ைம Tைழய0 பணிேய 1 எ�பா�* $ேதவா.4.0216.3 

 அ�ப� ஆP� ஆதிைர நாளா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0216.4 

 பா� ஊ� ெபௗவ�தாைன0 ப�த� 

பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0217.1 

 சீ� ஊ� பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) 

அறாத ெச*மா0D ஆ�5-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0217.2 

 ஓ� ஊ� ஒழியா- உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) எ/
* 

எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* $ேதவா.4.0217.3 

 ஆPர� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஆதிைர நாளா: 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0217.4 

 ெச4_ெப.அ.(ெச*_ெப.அ.) சைட�க�ைற 	�ற�- இளநிலா எறி�
* 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.4.0218.1 

 ந47_ெப.(ந47_ெப.) அைட க8டனாைர� காண: ஆ* நறவ* 

நா�*_ெப.எ6.(நா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0218.2 

 ம47 அைட ேசாைல� தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) ம:
 சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0218.3 

 -47 அைட இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) கிழிய� -ள/
 எ, ஆ�* ஆேற 

$ேதவா.4.0218.4 

 ஏறனா� ஏ� த*பா: இளநிலா எறி�
* ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$ேதவா.4.0219.1 

 ஆறனா� ஆ� >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஆயிைழயா< ஓ� 

பாக* $ேதவா.4.0219.2 



 நா� A4ேசாைல� தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) 

நவி�ற_ெப.எ6.(நவி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0219.3 

 ந2� ெம� Aசி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந28� எ, 

ஆ�* ஆேற $ேதவா.4.0219.4 

 சைடயனா� சா5த ந2�ற� தனி நிலா எறி�
* ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$ேதவா.4.0220.1 

 உைடயனா� உைட தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) உ8ப-* பி6ைச 

ஏ�� $ேதவா.4.0220.2 

 க' ெகா< A5_ெப.அ.(A*_ெப.அ.) தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) த�L< க�- 

சி�ற*பல�ேத $ேதவா.4.0220.3 

 அ' கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ஆ��க 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) (N) அன:-எ, ஆ�* ஆேற 

$ேதவா.4.0220.4 

 ைப அர) அைச�த_ெப.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ:
: பனி 

நிலா எறி�
* ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.4.0221.1 

 ைம அ,� க8ணினாB* மா+* ஓ� பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0221.2 

 ெச� எ,� தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) த�L<-திகC5த சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0221.3 

 ைக எ, வ 2சி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

கன:_ெப.(கன:_ெப.) எ, ஆ�* ஆேற $ேதவா.4.0221.4 

 ஓதினா� ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) வாயா: ஒளி நிலா எறி�
* ெச�னி0 

$ேதவா.4.0222.1 

 Aதனா� Aத* >ழ0 Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) உ,-அதளனா� தா* $ேதவா.4.0222.2 



 நாதனா� தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) த�L< 

நவி�ற_ெப.எ6.(நவி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0222.3 

 காதி: ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 
ைழக< தாழ� கன:-எ, ஆ�* ஆேற 

$ேதவா.4.0222.4 

 ஓ� உட*D_ெப.(உட*D_ெப.) இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஒளி நிலா எறி�
* 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.4.0223.1 

 பா,ட* பாணி ெச�ய0 பயி�ற_ெப.எ6.(பயி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

எ* பரம K��தி $ேதவா.4.0223.2 

 கா� இட*_ெப.(இட*_ெப.) தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) த�L< க�- 

சி�ற*பல�ேத $ேதவா.4.0223.3 

 ேப� இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெப�க 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பிற/
 எ, ஆ�* ஆேற 

$ேதவா.4.0223.4 

 	த:-தனி6 சைடைய KCக 	கிCநிலா எறி�
* ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$ேதவா.4.0224.1 

 மத�களி�� உ,ைவ ேபா��த ைம5தைர� காண: 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0224.2 

 மத�- வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) அைறG* ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ம:
 

சி�ற*பல�ேத $ேதவா.4.0224.3 

 கத�த- ஓ� அரவ* ஆட� கன:-எ, ஆ�* ஆேற $ேதவா.4.0224.4 

 மைறயனா� ம1 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ5தி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிலா 

எறி�
* ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.4.0225.1 

 இைறவனா� எ*பிரானா� ஏ�-வா� இட�க< த2�0பா� $ேதவா.4.0225.2 



 சிைற ெகா< ந2�� தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) த�L<-திகC5த சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0225.3 

 அைறகழ: ஆ��க நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அன:-எ, 

ஆ�* ஆேற $ேதவா.4.0225.4 

 வி��தனா� பால� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வி,நிலா 

எறி�
* ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.4.0226.1 

 நி��தனா� நி��த* ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) D� சைடக< தாழ� 

$ேதவா.4.0226.2 

 க��தனா� தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) த�L< க�- சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0226.3 

 அ��த மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க�.ேவ.) 

அன: -எ, ஆ�* ஆேற $ேதவா.4.0226.4 

 பாலனா� வி��த� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) பனி நிலா 

எறி�
* ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.4.0227.1 

 காலைன� காலா: கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

கட)ளா� விைட ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏறி $ேதவா.4.0227.2 

 ஞால*_ெப.(ஞால*_ெப.) ஆ* தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) த�L< 

நவி�ற_ெப.எ6.(நவி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0227.3 

 ந2ல*_ெப.(ந2ல*_ெப.) ேச� க8டனா� தா* ந28� எ, ஆ�* ஆேற $ேதவா.4.0227.4 

 மதி இலா அர�க� ஓ' மா மைல 

எ��க_
ைற.எ6.(எ���_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0228.1 



 ெநதிய� ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) ெநா4ய 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2� 

இ�*_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) ெபாழி:க< 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0228.2 

 மதிய* ேதா� தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) த�L< ம:
 சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0228.3 

 அதிசய* ேபால நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அன: எ, 

ஆ�* ஆேற $ேதவா.4.0228.4 

 ப�தனா�0 பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� பரமேன பரம 

ேயாகீ $ேதவா.4.0229.1 

 எ�தினா: ப�தி ெச�ேக� எ�ைன ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) இகழேவ8டா 

$ேதவா.4.0229.2 

 	�தேன 	த:வா தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) அ*பல�- ஆ�கி�ற 

$ேதவா.4.0229.3 

 அ�தா உ� ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) கா8பா� அ'யேன� 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0229.4 

 க��தனா�0 பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� 

கா*D_ெப.(கா*D_ெப.) அன ேதாளி ப/கா $ேதவா.4.0230.1 

 ஒ��தரா: அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஒ8ணா� தி� உ� 

உைடய ேசாத2 $ேதவா.4.0230.2 

 தி��த* ஆ* தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) த�L<-திகC5த சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0230.3 

 நி��த* நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) காண 

ேவ8'_வி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ேந�பட 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0230.4 



 ேக3'ேல� கிைளபி,(�)ேய� ேக3
மா ேக3' ஆகி: $ேதவா.4.0231.1 

 மா3': ந2� வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பாய_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ம:
 சி�ற*பல�ேத $ேதவா.4.0231.3 

 �3ட*_ெப.(�3ட*_ெப.) ஆ* 
வி 	ைலயா< �ட ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

ஆ�* ஆேற $ேதவா.4.0231.4 

 சி5ைதைய� திைக0 பியாேத ெசறி) உைட அ'ைம 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0232.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) அ�ளி6 ெச�யா� யா- 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெச�வ- எ�ேன $ேதவா.4.0232.2 

 ெச5தியா� ேவ<வி ஓவா� தி:ைல6 சி�ற*பல�ேத $ேதவா.4.0232.3 

 அ5திG* பக+* ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அ' இைண 

அல7* ெகா:ேலா $ேதவா.4.0232.4 

 க8டவா தி,5- நாB* க��தினா: நி�த� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

$ேதவா.4.0233.1 

 ெகா8'�5- ஆ'0 பா'� ��வ� 
றி0பினாேல $ேதவா.4.0233.2 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ப8 பா�* ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ம:
 

சி�ற*பல�ேத $ேதவா.4.0233.3 

 பா��தி�5- அ'யேன� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பர)வ� பா'ஆ' 

$ேதவா.4.0234.1 

 1K��திேய1 எ�ப� -உ�ைன -1Kவா4: 	த:வ�1 எ�ப� 

$ேதவா.4.0234.2 

 ஏ�-வா� இட�க< த2�0பா� தி:ைல6 சி�ற*பல�-� $ேதவா.4.0234.3 

 ��தா உ� ��-� கா8பா� �ட நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0234.4 



 ெபா�யிைன� தவிர வி3�0 Dற*_ெப.(Dற*_ெப.) அலா அ'ைம 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0235.1 

 ஐய ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) அ�ளி6 ெச�யா� ஆதிேய ஆதிK��தி 

$ேதவா.4.0235.2 

 ைவயக*_ெப.(ைவயக*_ெப.) த�னி: மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ம:
 

சி�ற*பல�ேத $ேதவா.4.0235.3 

 ைபய நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) 

கா8பா� பரம நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0235.4 

 மன�தினா� திைக�- நாB* மா8D_ெப.(மா8D_ெப.) அலா ெநறிக< ேமேல 

$ேதவா.4.0236.1 

 கைன0பரா: எ� ெச�ேகேனா கைற அணி க8ட�தாேன $ேதவா.4.0236.2 

 திைன�தைன ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) 
�றா� தி:ைல6 சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0236.3 

 அைன�-* நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) இலய* கா8பா� அ'யேன� 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0236.4 

 ெந4சிைன� F�ைம ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நிைன�
மா நிைன0பியாேத $ேதவா.4.0237.1 

 வ4சேம ெச�தியாேலா வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தைலவேன 

ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) $ேதவா.4.0237.2 

 ம47 அைட ேசாைல� தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) ம:
 சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0237.3 

 அ* ெசாலா< காண நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அழக 

ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) ஆ�* ஆேற $ேதவா.4.0237.4 



 ம8_ெப.(ம8_ெப.) உ8ட மாலவ(�)L* மல�மிைச ம�னினாL* 

$ேதவா.4.0238.1 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) உ8ட தி� உ�(N)வ* வி�*பினா�-காணமா3டா� 

$ேதவா.4.0238.2 

 தி898ட தி�ேவ மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) தி:ைல6 சி�ற*பல�ேத 

$ேதவா.4.0238.3 

 ப898ட பாடேலா�* பரம ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) ஆ�* ஆேற 

$ேதவா.4.0238.4 

 இ�*D_ெப.(இ�*D_ெப.) ெகா0பளி�த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ, ேபா��த ஈச� $ேதவா.4.0239.1 

 க�*D_ெப.(க�*D_ெப.) ெகா0பளி�த இ� ெசா: கா,ைக 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆக $ேதவா.4.0239.2 

 7�*D_ெப.(7�*D_ெப.) ெகா0பளி�த க/ைக� -வைல_ெப.(-வைல_ெப.) ந2� 

சைடயி: ஏ�ற $ேதவா.4.0239.3 

 அ�*D ெகா0பளி�த ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அதிைக வ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0239.4 

 ெகா*D_ெப.(ெகா*D_ெப.) ெகா0பளி�த தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) ேகாண: 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) பிைறG* 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0240.1 

 வ*D ெகா0பளி�த ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வள� சைட ேம+* 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0240.2 

 ெச*D_ெப.(ெச*D_ெப.) ெகா0பளி�த K��_ெப.(K��_ெப.) 

மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) உட� 7�/க வா/கி $ேதவா.4.0240.3 

 அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) ெகா0பளி�க எ�தா�-அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0240.4 



 விைடG* ெகா0பளி�த பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0241.1 

 சைடG* ெகா0பளி�த தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) சா5த*_ெப.(சா5த*_ெப.) 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� Aசி $ேதவா.4.0241.2 

 உைடG* ெகா0பளி�த நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) உ<
வா� 

உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) எ��* $ேதவா.4.0241.3 

 அைடG*_ெப.எ6.(அைட_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெகா0பளி�த சீரா�-

அதிைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0241.4 

 கைறG* ெகா0பளி�த க8ட� காமேவ< உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) ம/க 

$ேதவா.4.0242.1 

 இைறG* ெகா0பளி�த க8ணா� ஏ�-வா� இட�க< த2�0பா� $ேதவா.4.0242.2 

 மைறG* ெகா0பளி�த நாவ�-வ8� ப8 பா�* ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

$ேதவா.4.0242.3 

 அைறG* ெகா0பளி�த ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அதிைகவ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0242.4 

 ந2� ெகா0பளி�த மா�ப�-நிழ: திகC ம1 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ5தி 

$ேதவா.4.0243.1 

 �� ெகா0பளி�த ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேகா: வைள மா- ஓ� பாக* 

$ேதவா.4.0243.2 

 ஏ� ெகா0பளி�த பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) இைமயவ� 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0243.3 

 ஆ� ெகா0பளி�த ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0243.4 



 வண/
 ெகா0பளி�த பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ம�வி 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0244.1 

 பிண/
 ெகா0பளி�த ெச�னி6 சைட உைட0 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) $ேதவா.4.0244.2 

 7ண/
 ெகா0பளி�த ெகா/ைக6 7, 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆக $ேதவா.4.0244.3 

 அண/
 ெகா0பளி�த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அதிைகவ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0244.4 

 >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) ெகா0பளி�த ைகய� 7ட�வி� ம1வா< வ 2சி 

$ேதவா.4.0245.1 

 E+* ெகா0பளி�த மா�பி:_ெப.(மா�D_ெப.+இ:_இட.ேவ.) T8 ெபாறி அரவ* 

ேச��தி $ேதவா.4.0245.2 

 மா+* ெகா0பளி�த பாக�-வ8� ப8 பா�* ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

$ேதவா.4.0245.3 

 ஆல*_ெப.(ஆல*_ெப.) ெகா0பளி�த க8ட�- அதிைகவ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0245.4 

 நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ெகா0பளி�த ைகய� நா:மைற ஆய பா' $ேதவா.4.0246.1 

 ேமக*_ெப.(ேமக*_ெப.) ெகா0பளி�த தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) வி,சைடேம+* 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0246.2 

 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ெகா0பளி�த மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ப8 

உட� பா' ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0246.3 

 ஆக*_ெப.(ஆக*_ெப.) ெகா0பளி�த ேதாளா�-அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0246.4 

 பர) ெகா0பளி�த பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) ப8 உட� ப�த� 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0247.1 



 விர) ெகா0பளி�த க/ைக வி,சைட ேமவ 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0247.2 

 இர)_ெப.(இர)_ெப.) ெகா0பளி�த க8ட� ஏ�-வா� இட�க< த2�0பா◌ா 

$ேதவா.4.0247.3 

 அர) ெகா0பளி�த ைகய�-அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0247.4 

 ெதா8ைட ெகா0பளி�த ெசNவா� -' இைட பரைவஅ:
: $ேதவா.4.0248.1 

 ெகா8ைட_ெப.(ெகா8ைட_ெப.) ெகா0பளி�த ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

ேகா:வைள பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆக $ேதவா.4.0248.2 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ெகா0பளி�த த2*ேத� வா4�கய: ப�கி மா5த� 

$ேதவா.4.0248.3 

 ெக8ைட_ெப.(ெக8ைட_ெப.) ெகா0பளி�த ெத8_ெப.அ.(ெத8_ெப.அ.) ந2�� 

ெக'ல வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0248.4 

 ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) நிலா மதிய* த�ைன வி,சைட ேமவ 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0249.1 

 உ<-நிலா0 D
5- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 

உண�விL�
 உணர� �றி_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0249.2 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) மீய6>ரா� 

ேவ8�வா� ேவ8�வா��ேக $ேதவா.4.0249.3 

 அ8ணியா� ெபா4-* ேசயா�-அதிைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0249.4 

 பா'னா�_வி.	.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) மைறக< நா�
* பா� 

இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) D
5- எ� உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) $ேதவா.4.0250.1 

 �'னா� �ட: ஆலவாயிலா� ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.4.0250.2 



 >'னா�_வி.	.(>�_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) >ட: ேமவி6 >C 7ட� 

7டைல ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� $ேதவா.4.0250.3 

 ஆ'னா� ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) ேமவி -

அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0250.4 

 ஊைனேய கழி�க ேவ8': உண�மி�க< 

உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) $ேதவா.4.0251.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஐய மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) சி5ைதG< சி5தி�கி�ற 

$ேதவா.4.0251.2 

 ஏைனய பல)* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இைமயவ� 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி��(N) $ேதவா.4.0251.3 

 ஆைனயி� உ,ைவ ேபா��தா�-அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0251.4 

 -��தி ஆ* 
ர*ைபத�னி:-ெதா8]�� அ/
 அ�வ� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0252.1 

 1வி��தி தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) த�க 1 எ�� ேவதைன பல)* 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0252.2 

 வ��தியா: வ:ல ஆ� வ5-வ5- 

அைடய_
ைற.எ6.(அைட_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0252.3 

 அ��தியா��
 அ�ப� ேபா+*-அதிைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0252.4 

 ப�தியா: ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பணிபவ� 

ெந5ச�-_ெப.(ெந5ச*_ெப.+அ�-_சா,.) உ< $ேதவா.4.0253.1 

 -�திஐ5தைலயநாக* >C சைட	' ேம: 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0253.2 



 உ�தர மைலய� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) உைமயவ< ந�/க அ��(N) 

$ேதவா.4.0253.3 

 அ�தியி� உ,ைவ ேபா��தா�-அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0253.4 

 வா4	, பா' எ��* வ:ல ஆ� அைட-* -ெந4ேச $ேதவா.4.0254.1 

 கா4 உ, Kடவ:ல கட)ைள� கால�தாேல $ேதவா.4.0254.2 

 7,D,வி,
ழ(:) லா< -' இைட0 பரைவ அ:
:_ெப.(அ:
:_ெப.) 

$ேதவா.4.0254.3 

 அ,ைவ ஒ� பாக�ேபா+* அதிைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0254.4 

 ந2தியா: நிைனெச� -ெந4ேச -நிமலைன நி�த*_ெப.(நி�த*_ெப.) ஆக 

$ேதவா.4.0255.1 

 பாதி ஆ* உைம த�ேனா�* பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

$ேதவா.4.0255.2 

 ேசாதியா 7ட� விள�
 ஆ�6 78ண ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ' $ேதவா.4.0255.3 

 ஆதிG* ஈ�* ஆனா�-அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0255.4 

 எ:லிG* பக+* எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) -47ேவ�
 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0256.1 

 D:லிய மன�-� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) D�கன� காம� எ�L* 

$ேதவா.4.0256.2 

 வி:லி ஐ/கைணயினாைன ெவ5-_வி.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உக ேநா�கியி3டா◌ா $ேதவா.4.0256.3 



 அ:லி_ெப.(அ:லி_ெப.) அ* பழன ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அதிைகவ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0256.4 

 ஒ�றேவ உண�தி� ஆகி: ஓ/கார�- ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0257.1 

 ெவ�ற_ெப.எ6.(ெவ:_வி.+��_இ.கா.அ_ெப.எ6.
றி.) ஐ*Dல�க<த*ைம 

வில�
த�
 உ,ய�ீ எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0257.2 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) தவ நாரண L* நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) நா'� 

கா8
�� $ேதவா.4.0257.3 

 அ�� அவ��
 அ,ய�ேபா+* அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0257.4 

 தட�ைகயா: எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ைவ�-� 

தடவைர 
+/க ஆ��-� $ேதவா.4.0258.1 

 கிட�ைகயா: இட�க< ஓ/க� கிள� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 	'க< சாய 

$ேதவா.4.0258.2 

 	ட�கினா� தி�விர:தா� 	�
_ெப.(	�
_ெப.) அம�ேகாைத பாக�- 

$ேதவா.4.0258.3 

 அட�கினா�-எ�ைன ஆB* அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0258.4 

 1ந*பேன எ/க< ேகாேவ நாதேன ஆதிK��தி $ேதவா.4.0259.1 

 ப/கேன பரமேயாகி 1 எ�� எ�ேற 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நாB* $ேதவா.4.0259.2 

 ெச*ெபாேன பவள�
�ேற திகC மல�0பாத* கா8பா� $ேதவா.4.0259.3 

 அ�பேன அல5-ேபாேன� அதிைகவ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0259.4 

 ெபா�யினா: மிைட5த_ெப.எ6.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேபா�ைவ 

DைரDைர அ1கி வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0260.1 



 ெம�யனா� வாழமா3ேட� ேவ8'�� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ேவ8டா� $ேதவா.4.0260.2 

 ெச�யதாமைரக< அ�ன ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) கா8பா� $ேதவா.4.0260.3 

 ஐய நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அல5-ேபாேன� அதிைகவ 2ர3டன 2ேர 

$ேதவா.4.0260.4 

 ந2தியா:வாழ மா3ேட� நி�த+* Fேய� அ:ேல� $ேதவா.4.0261.1 

 ஓதிG* உணரமா3ேட� உ�ைன உ< ைவ�கமா3ேட� $ேதவா.4.0261.2 

 ேசாதிேய 7டேர உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) F மல�0பாத* கா8பா� 

$ேதவா.4.0261.3 

 ஆதிேய அல5-ேபாேன� அதிைகவ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0261.4 

 ெத�Bமா ெத�ள மா3ேட� த2விைன6 7�ற*_ெப.(7�ற*_ெப.) எ�L* 

$ேதவா.4.0262.1 

 ெபா�Bேள அ15தி நாB* ேபாவ- ஓ� ெநறிG* காேண� $ேதவா.4.0262.2 

 இ�B* மா மணிக8டா நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) இைண அ' 

இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) கா8பா� $ேதவா.4.0262.3 

 அ�B* ஆ� அ�ளேவ8�* அதிைகவ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0262.4 

 அ4சினா: இய�ற0ப3ட ஆ�ைக 

ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அதL< வா1* 

$ேதவா.4.0263.1 

 அ4சினா: அட��க0ப3� இ/
 உழித�* ஆதேனைன $ேதவா.4.0263.2 

 அ4சினா: உ��
* வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) கா3'னா��
 

அ6ச*_ெப.(அ6ச*_ெப.) த2�5ேத� $ேதவா.4.0263.3 



 அ4சினா: ெபாலி5த_ெப.எ6.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அதிைகவ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0263.4 

 உ� கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) ேபால ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

வி3� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ப�றி $ேதவா.4.0264.1 

 ம� கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) ேபால வ5-வ5- உல)* 

ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) $ேதவா.4.0264.2 

 ெப� கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) ேபால0 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) D:
 சைடயா� பாத�- $ேதவா.4.0264.3 

 அ� கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) ஆேன� அதிைகவ 2ர3டன 2ேர 

$ேதவா.4.0264.4 

 கழி�திேல� காமெவ5ேநா� காத�ைம எ�L* பாச* $ேதவா.4.0265.1 

 ஒழி�திேல� ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) க8 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) 

எL* இைம திற5- $ேதவா.4.0265.2 

 விழி�திேல� ெவளி� ேதா�ற_
ைற.எ6.(ேதா��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

விைன எL* சர�
� 

ெகா8ேட�_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0265.3 

 அழி�திேல� அய��-0 ேபாேன� அதிைக வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0265.4 

 ம�ற�-0 D�ைன_ெப.(D�ைன_ெப.) ேபால மர*_ெப.(மர*_ெப.) ப� 

-யர*_ெப.(-யர*_ெப.) எ�தி_வி.எ6.(எ�-_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0266.1 

 ஒ�றினா: உணரமா3ேட� உ�ைன உ< ைவ�க மா3ேட� $ேதவா.4.0266.2 

 க�றிய கால� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க��
ழி 

வி10பத�ேக $ேதவா.4.0266.3 

 அ�றினா� அலம5தி3ேட� அதிைகவ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0266.4 



 பிணி விடா ஆ�ைக ெப�ேற�_வி.	.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

ெப�ற*_ெப.(ெப�ற*_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ�வாேன $ேதவா.4.0267.1 

 பணி விடா இ�*ைப_ெப.(இ�*ைப_ெப.) எ�L* பாசன�- அ15-கி�ேற� 

$ேதவா.4.0267.2 

 -ணி) இேல� ய� அ:ேல� F மல�0பாத* கா8பா� $ேதவா.4.0267.3 

 அணியனா� அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� 

அதிைகவ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0267.4 

 தி�வினா< ெகா1நனா�* திைச	க* உைடய ேகா)* $ேதவா.4.0268.1 

 இ�வ�* எ15-* வ 2C5-* இைண அ' காணமா3டா $ேதவா.4.0268.2 

 ஒ�வேன எ*பிராேன உ� தி�0பாத* க8பா� $ேதவா.4.0268.3 

 அ�வேன அ�ளேவ8�* அதிைகவ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0268.4 

 மட�கினா� Dலியி�ேதாைல மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) 

க6சா $ேதவா.4.0269.1 

 	ட�கினா� 	கிC ெவ8தி/க< ெமா�சைட� க�ைற த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ேம: $ேதவா.4.0269.2 

 ெதாட�கினா� ெதா8ைட6 ெசNவா�� -' இைட0 பரைவ 

அ:
:_ெப.(அ:
:_ெப.) $ேதவா.4.0269.3 

 அட�கினா�-ெக'ல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0269.4 

 >'னா�_வி.	.(>�_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) க/ைகயாைள 

>'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) -ழனி 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 $ேதவா.4.0270.1 

 ஊ'னா< ந/ைகயாB* ஊடைல ஒழி�க ேவ8'0 $ேதவா.4.0270.2 

 பா'னா�_வி.	.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) சாமேவத* 

பா'ய_ெப.எ6.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பாணியாேல $ேதவா.4.0270.3 



 ஆ'னா�-ெக'ல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0270.4 

 ெகா*பினா� 
ைழ�த ேவன: ேகாமக� ேகால ந2�ைம $ேதவா.4.0271.1 

 ந*பினா� காண: ஆகா வைகய- ஓ� நடைல ெச�தா� $ேதவா.4.0271.2 

 ெவ*பினா� மதி:க< K��* வி:லிைட எ,�- வ 2C�த $ேதவா.4.0271.3 

 அ*பினா� ெக'ல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0271.4 

 மறி பட� கிட5த_ெப.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைகய� வள� 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) $ேதவா.4.0272.1 

 ெசறி பட� கிட5த_ெப.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச�க�6 ெச1 

மதி�ெகா15- >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0272.2 

 ெபாறி பட� கிட5த_ெப.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) Dைக உமிC5-அழல வ 2�கி $ேதவா.4.0272.3 

 கிறிபட நட0ப�ேபா+*-ெக'ல வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0272.4 

 நா4 வரா: கNவ6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந:-

தைச இழ5த- ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0273.1 

 ெதா4வரா: -மா: ெகா< சி5ைத -த2�0ப- ஓ� சி5ைதெச�வா� $ேதவா.4.0273.2 

 வா4 வரா: உகB*_ெப.எ6.(உகB_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெத8_ெப.அ.(ெத8_ெப.அ.) ந2�� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) >C பழன 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) $ேதவா.4.0273.3 

 அ,வரா: வய:க< >C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0273.4 

 D<_ெப.(D<_ெப.) அைல�- உ8ட ஓ3': உ8� ேபா� பலா_ெப.(பலா_ெப.) 

ச/�ெகா*பி� $ேதவா.4.0274.1 



 7<ளைல6 7டைல ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� அணி5தவ�-மணி 

ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) ஏ��� $ேதவா.4.0274.2 

 -<ளைல0 பாக� த�ைன� 

ெதாட�5-_வி.எ6.(ெதாட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ/ேக 

கிட�கி�ேறைன $ேதவா.4.0274.3 

 அ<ளைல� கட0பி�- ஆB* அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0274.4 

 ந2� இ3ட Tதல� ேவைல ந2ல*_ெப.(ந2ல*_ெப.) ேச� க8ட� 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $ேதவா.4.0275.1 

 �� இ3ட ெம�ய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) �றினா� 

ஆ�* நா�
* $ேதவா.4.0275.2 

 கீறி3ட தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) >'� கிள�த� சைடயிL<ளா: 

$ேதவா.4.0275.3 

 ஆ� இ3� 	'0ப�ேபா+*-அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0275.4 

 கா8 இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) க��தி: 

வாரா�_வி.	.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) தி��தலா� ெபா��த: 

ஆகா◌ா $ேதவா.4.0276.1 

 ஏ8 இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) இற0D* இ:லா� பிற0D 

இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) -ற�க: ஆகா� $ேதவா.4.0276.2 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) ஐவேரா�* 

இ3� எைன விரவி ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0276.3 

 ஆ8_ெப.(ஆ8_ெப.) அலா� ெப89* அ:லா�-அதிைகவ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0276.4 

 த2��த* ஆ* மைலைய ேநா�கி6 ெச� வலி அர�க� 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0277.1 



 ேப��த+* ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அ4ச ெப�விர: அதைன 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0277.2 

 சீ��த மா 	'க< ப�-* சித�வி�- அவைன அ�� $ேதவா.4.0277.3 

 ஆ��த வா� அலற ைவ�தா�-அதிைகவ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0277.4 

 	�D எலா* இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) கால*_ெப.(கால*_ெப.) 

K��திைய நிைனயா- ஓ' $ேதவா.4.0278.1 

 க8கண இ�மி நாB* க��- 

அழி5-_வி.எ6.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ��த* இ�றி 

$ேதவா.4.0278.2 

 பி�பக: உண/க: அ3�* ேபைதமா� ேபா�ேற� உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) 

$ேதவா.4.0278.3 

 அ�பனா� வாழமா3ேட� அதிைகவ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0278.4 

 கைற0 ெப�/_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) க8ட�தாேன கா� கதி� நமைன அ4சி 

$ேதவா.4.0279.1 

 நிைற0 ெப�/கடைல� க8ேட� ந2<வைர உ6சி_ெப.(உ6சி_ெப.) க8ேட� 

$ேதவா.4.0279.2 

 பிைற0 ெப�4_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) ெச�னியாேன பி4ஞகா 

இைவ_பதி.ெப.(இ_73.+ஐ_பட�.ப�.) அைன�-* $ேதவா.4.0279.3 

 அ�0ப- ஓ� உபாய* காேண� அதிைகவ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0279.4 

 1நாதனா�1 எ�ன நாB* ந�/கின� ஆகி� த/க< $ேதவா.4.0280.1 

 ஏத/க< அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3டா� 1இைண அ' 

ெதா1ேதா*1 எ�பா� $ேதவா.4.0280.2 

 ஆத�_ெப.(ஆத�_ெப.) ஆனவ� எ��எ<கி அதிைகவ 2ர3டேன -நி� 

$ேதவா.4.0280.3 



 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பரவா- உ��
* 

பழவிைன0 பா47 இேலேன $ேதவா.4.0280.4 

 7டைல ேச� 78ண ெம�ய� 7�*D_ெப.(7�*D_ெப.) உண 

வி,5த_ெப.எ6.(வி,_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெகா�ைற0 $ேதவா.4.0281.1 

 படைல_ெப.(படைல_ெப.) ேச� அல/க: மா�ப�-பழன* ேச� கழனி� ெத/கி� 

$ேதவா.4.0281.2 

 மடைல ந2� கிழிய ஓ' அத� இைட மணிக< சி5-* $ேதவா.4.0281.3 

 ெக'ல வ 2ர3ட* ேமய கிள� சைட	'யனாேர $ேதவா.4.0281.4 

 ம5திர* உ<ள- ஆக மறி கட:_ெப.(கட:_ெப.) எ1 ெந� ஆக $ேதவா.4.0282.1 

 இ5திர�_ெப.(இ5திர�_ெப.) ேவ<வி� த2யி: எ15த- ஓ� ெகா15தி� 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0282.2 

 சி5திர* ஆக ேநா�கி� ெத�3�வா�-ெத�3ட 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0282.3 

 க5திர* 	ர+* ேசாைல� கான:_ெப.(கான:_ெப.) அ* ெக'ல�தாேர 

$ேதவா.4.0282.4 

 ைம4ஞல* அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க8ணா< ப/க� மாமைலைய 

ஓ' $ேதவா.4.0283.1 

 ெம�4 ஞர*D உதிர* பி:க விைச 

தணி�5-_வி.எ6.(தணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அர�க� 

வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0283.2 

 ைக4 ஞர*D எ1வி� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

காதலா: இனி- ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா:_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0283.3 

 கி�னர* ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உக5தா�-ெக'ல 

வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0283.4 



 ஊனிL< உயிைர வா3' உண�வினா��
 எளிய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0284.1 

 வானிL< வானவ��
* அறிய: ஆகாத வ4ச� $ேதவா.4.0284.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எனி:-தாேன எ�L* ஞான�தா� ப�த� ெந47< 

$ேதவா.4.0284.3 

 ேதL* இ� அ	-* ஆனா�-தி�6 ெச*ெபா�ப<ளியாேர $ேதவா.4.0284.4 

 ெநா�யவ� வி1மியா�* Eலி� T8ெநறிைய� கா3�* $ேதவா.4.0285.1 

 ெம�யவ� ெபா�G* இ:லா� உட:_ெப.(உட:_ெப.) எL* இ'4சி: த�னி: 

$ேதவா.4.0285.2 

 ெந� அம� தி,G* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெந4ச�-< 

விள�
* ஆகி6 $ேதவா.4.0285.3 

 ெச�யவ� கா4ய க8ட�-தி�6 ெச*ெபா�ப<ளியாேர $ேதவா.4.0285.4 

 ெவ<ளிய� கா4ய� ெச�ய� வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) அவ�க< 

ெந47< $ேதவா.4.0286.1 

 ஒ<ளிய� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0286.2 

 ப<ளிய� ெந5ச�-_ெப.(ெந5ச*_ெப.+அ�-_சா,.) உ<ளா� ப4சம* பா' ஆ�* 

$ேதவா.4.0286.3 

 ெத<ளிய� க<ள* த2�0பா�-தி�6 ெச*ெபா�ப<ளியாேர $ேதவா.4.0286.4 

 த5ைதG* தாG* ஆகி� தானவ� ஞானK��தி $ேதவா.4.0287.1 

 	5திய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) �'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

	ைற 	ைற இ��
6 ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0287.2 



 1எ5ைத ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) சரண* 1 எ�� அ/
 இைமயவ� 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�த6 $ேதவா.4.0287.3 

 சி5ைதG< சிவ*_ெப.(சிவ*_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆனா�-

தி�6 ெச*ெபா�ப<ளியாேர $ேதவா.4.0287.4 

 ஆ� உைட6 சைடய� ேபா+* அ�ப��
 அ�ப� ேபா+* $ேதவா.4.0288.1 

 �� உைட ெம�ய�ேபா+* ேகா< அர) அைரய�ேபா+* $ேதவா.4.0288.2 

 ந2� உைட அழக�ேபா+*-ெந�தேல 

கம1*_ெப.எ6.(கமC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ந2�ைம6 $ேதவா.4.0288.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உைட கமல ேவலி� தி�6 ெச*ெபா�ப<ளியாேர 

$ேதவா.4.0288.4 

 ஞால	* அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ேவ8'�_நி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) 1ந��1 என வாழ: உ�ற2ா 

$ேதவா.4.0289.1 

 கால	* கழிய: ஆன க<ள�ைத ஒழிய_
ைற.எ6.(ஒழி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

கி:�� $ேதவா.4.0289.2 

 ேகால	* ேவ8டா ஆ�வ6 ெச�ற/க< 
ேராத* ந2�கி: $ேதவா.4.0289.3 

 சீல	* ேநா�D* ஆவா� தி�6 ெச*ெபா�ப<ளியாேர $ேதவா.4.0289.4 

 D, காேல ேநச* ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) D8ட^க�தா�* 

$ேதவா.4.0290.1 

 எ, காேல K��* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இைமயவ� 

ெதாழ நி�றா�* $ேதவா.4.0290.2 

 ெதா4 காேல K��_ெப.(K��_ெப.) ச5தி தியானி�- வண/க 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0290.3 



 தி,கால* க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ5ைத-தி�6 

ெச*ெபா�ப<ளியாேர $ேதவா.4.0290.4 

 கா� உைட� ெகா�ைறமாைல கதி� மதி அரவிேனா�* $ேதவா.4.0291.1 

 ந2� உைட6 சைடG< ைவ�த ந2தியா� ந2தி உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) $ேதவா.4.0291.2 

 பாெரா� வி89* ம89* பதிென3�� கண/க< ஏ�த6 $ேதவா.4.0291.3 

 சீெரா� பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) ஆனா�-தி�6 ெச*ெபா�ப<ளியாேர 

$ேதவா.4.0291.4 

 ஓவாத மைறவ:லாL* ஓத ந2�வ8ண� காணா $ேதவா.4.0292.1 

 Kவாத பிற0D இலா�* 	னிக< ஆனா�க< ஏ�-* $ேதவா.4.0292.2 

 A ஆன K��_ெப.(K��_ெப.) 	5E�� அ�ப-* 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

$ேதவா.4.0292.3 

 ேதவாதிேதவ� எ��* -தி�6 ெச*ெபா�ப<ளியாேர $ேதவா.4.0292.4 

 அ/க/க< ஆ�* நா�
* அ5தண��
 அ�ளி6 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0293.1 

 ச/க/க< பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஆ�* ச/கர� மைல 

எ��தா� $ேதவா.4.0293.2 

 அ/க/க< உதி�5-_வி.எ6.(உதி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேசார அலறிட 

அட��- நி��* $ேதவா.4.0293.3 

 ெச/க8 ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) ஏ� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஏ�*-தி�6 ெச*ெபா�ப<ளியாேர $ேதவா.4.0293.4 

 ந/ைகைய0 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தா� ஞான�ைத நவில 

ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0294.1 

 அ/ைகயி: அன+* ைவ�தா� ஆைனயி� உ,ைவ ைவ�தா� $ேதவா.4.0294.2 



 த* ைகயி� யா1* ைவ�தா� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

மல�*_ெப.எ6.(மல�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ைவ�தா◌ா 

$ேதவா.4.0294.3 

 க/ைகைய6 சைடG< ைவ�தா�-கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர $ேதவா.4.0294.4 

 வி8ணிைன வி�*ப_
ைற.எ6.(வி�*D_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா� 

ேவ<விைய ேவ3க ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0295.1 

 ப8ணிைன0 பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா� ப�த�க< 

பயில ைவ�தா� $ேதவா.4.0295.2 

 ம8ணிைன� தாவ ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

மாலிL�
 அ�B* ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0295.3 

 க8ணிைன ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) ைவ�தா� கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர 

$ேதவா.4.0295.4 

 வாமைன வண/க ைவ�தா� வாயிைன 

வாC�த_
ைற.எ6.(வாC�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0296.1 

 ேசாமைன6 சைட ேம: ைவ�தா� ேசாதிG< ேசாதி ைவ�தா� $ேதவா.4.0296.2 

 ஆ ம� ெந� ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா� 

அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) எL* பாச* ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0296.3 

 காமைன� கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8ணா� 

கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர $ேதவா.4.0296.4 

 அ,யன அ/க* ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) அ5தண��
 அ�B* ைவ�தா◌ா 

$ேதவா.4.0297.1 

 ெபா4யன Dர/க< K��* ேப� அழ+8ண ைவ�தா� $ேதவா.4.0297.2 

 பா4ய த2 வ8ண� ஆகி0 பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) ேபா: 

நிற�ைத_ெப.(நிற*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐெச.ேவ.) ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0297.3 



 கா4ய- ஓ� க8ட* ைவ�தா�-கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர $ேதவா.4.0297.4 

 �� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) கிழிய 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெகா� ம1� ைகயி: 

ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0298.1 

 ேப� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) கழிய_
ைற.எ6.(கழி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ம:
 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) சைடG< ைவ�தா� $ேதவா.4.0298.2 

 ஆ� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) அ8ட* ைவ�தா� அ�வைக6 சமய* ைவ�தா◌ா 

$ேதவா.4.0298.3 

 கா� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) க8ட* ைவ�தா�-கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர 

$ேதவா.4.0298.4 

 உ<-த/
 சி5ைத ைவ�தா� உ<
வா��
 உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) ைவ�தா◌ா 

$ேதவா.4.0299.1 

 வி8-த/
 ேவ<வி ைவ�தா� ெவ5-ய� த2ரைவ�தா� $ேதவா.4.0299.2 

 ந< த/
 நட	* ைவ�தா� ஞான	* நாவி: ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0299.3 

 க3ட/க* ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) ேம: ைவ�தா�-கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர 

$ேதவா.4.0299.4 

 ஊன0 ேப� ஒழிய_
ைற.எ6.(ஒழி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா� ஓதிேய 

உணர_
ைற.எ6.(உண�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0300.1 

 ஞான0 ேப� நவில ைவ�தா� ஞான	* ந�)* ைவ�தா� $ேதவா.4.0300.2 

 வான0ேப� ஆ�* ைவ�தா� ைவ
5த�
 ஆழி ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0300.3 

 கான0ேப� காத:_ெப.(காத:_ெப.) ைவ�தா�-கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர 

$ேதவா.4.0300.4 

 ெகா/கிL* அ�*D ைவ�தா� ��ற/க< 

ெக��க_
ைற.எ6.(ெக���_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0301.1 



 ச/கிL< 	�த*_ெப.(	�த*_ெப.) ைவ�தா� சா*ப+* Aச ைவ�தா� 

$ேதவா.4.0301.2 

 அ/க	* ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ைவ�தா� ஆல	* உ8� ைவ�தா◌ா 

$ேதவா.4.0301.3 

 க/
+* பக+* ைவ�தா�-கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர $ேதவா.4.0301.4 

 ச-� 	க� தாL* மா+* த*மிேல இகல� க8� $ேதவா.4.0302.1 

 எதி� 	க*_ெப.(	க*_ெப.) இ�றி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ, உ� அதைன ைவ�தா� 

$ேதவா.4.0302.2 

 பிதி� 	க� கால� த�ைன� கா:தனி: பிதிர ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0302.3 

 கதி� 	க*_ெப.(	க*_ெப.) சைடயி: ைவ�தா�-கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர 

$ேதவா.4.0302.4 

 மாலினா< ந/ைக அ4ச மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) இல/ைக�
 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $ேதவா.4.0303.1 

 ேவலினா� ெவ
8� எ��க� கா8ட+* ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவ� 

$ேதவா.4.0303.2 

 Eலினா� ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந�
 

ெநா'0ப- ஓ� அளவி: வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0303.3 

 காலினா: ஊ�றியி3டா�-கழி0பாைல6 ேச�0பனாேர $ேதவா.4.0303.4 

 ெபா<ள�த காய* ஆய ெபா�ளிைன 

ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

$ேதவா.4.0304.1 

 ெவ<ள�ைத கழி�க ேவ8': வி�*Dமி� விள�
� Fப* $ேதவா.4.0304.2 



 உ<ள�த தி, ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ�றி உண�* ஆ� 

உணர_
ைற.எ6.(உண�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா◌ா $ேதவா.4.0304.3 

 க<ள�ைத� கழி0ப�ேபா+* கடY�வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0304.4 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) இைட� 
ர*ைபத�ைன மதி�- ந2� 

ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) எ�தி: $ேதவா.4.0305.1 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) இைட� த�மராச� ேவ8'னா: வில�
வா� ஆ� 

$ேதவா.4.0305.2 

 ப8 இைட6 7ைவக< பா' ஆ'�* ப�த��
 எ��* $ேதவா.4.0305.3 

 க8 இைட மணிய�ேபா+* கடY�வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0305.4 

 ெபா��திய 
ர*ைபத�L< ெபா�5நைட ெச+�-கி�ற2ா $ேதவா.4.0306.1 

 ஒ��தைன உணரமா3;� உ<ள�தி: ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) ந2�கீ� 

$ேதவா.4.0306.2 

 வ��தின களி�த�ைன வ��-மா 

வ��த_
ைற.எ6.(வ��-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா◌ா $ேதவா.4.0306.3 

 க��தினி: இ�0ப�ேபா+* கடY�வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0306.4 

 ெப�*Dல�காைல KCகி பி�த��
0 ப�த� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0307.1 

 அ�*ெபா� மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ/
 ஆ�வ�ைத 

உ<ேள ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0307.2 

 வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 

விள�
� Fப* விதியினா: இட_
ைற.எ6.(இ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

வ:லா��
� $ேதவா.4.0307.3 

 க�*பினி: க3' ேபா:வா� கடY�வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0307.4 



 தல�கேம ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வாC5-_வி.எ6.(வாC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த�க ஆ� ஒ��* இ�றி 

$ேதவா.4.0308.1 

 வில�
வா� இலாைமயாேல விள�க�தி: ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ேபா�ேற� 

$ேதவா.4.0308.2 

 மல�
வா� மன�திL<ேள காலனா� தம�க< 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0308.3 

 கல�க_
ைற.எ6.(கல��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

கல/
கி�ேற� கடY�வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0308.4 

 பழி உைட யா�ைக த�னி: பா1�ேக ந2� இைற�- $ேதவா.4.0309.1 

 வழி இைட வாழமா3ேட� மாய	* ெதளியகி:ேல� $ேதவா.4.0309.2 

 அழி)_ெப.(அழி)_ெப.) உைட�-_வி.எ6.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆய வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) ஐவரா: அைல�க0ப3�� $ேதவா.4.0309.3 

 கழி இைட� ேதாணி ேபா�ேற� கடY�வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0309.4 

 மாய�ைத அறியமா3ேட� ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) ெகா< மன�த� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0310.1 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) ஒ�- �ைக ஆேன� பி4ஞகா பிற0D 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ:� $ேதவா.4.0310.2 

 ேநய�தா: நிைனயமா3ேட� ந2தேன ந2சேன� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.4.0310.3 

 காய�ைத� கழி�க மா3ேட� கடY�வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0310.4 

 ப�� இலா வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) 

வாC5-_வி.எ6.(வாC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பா1�ேக ந2� இைற�ேத� 

$ேதவா.4.0311.1 



 1உ�றலா: கயவ� ேதறா�1 எ�L* க3�ைரேயா� ஒ�ேத� $ேதவா.4.0311.2 

 எ�� உேள� எ� ெச�ேக� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இ�*ைபயா: 

ஞான* ஏ-* $ேதவா.4.0311.3 

 க�றிேல� கைளக8 காேண� கடY�வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0311.4 

 ேசலி� ேந�-அைனய க8ணா� திற*_ெப.(திற*_ெப.) வி3� சிவL�
 

அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) ஆ� $ேதவா.4.0312.1 

 பா+* ந:-தயி� ெந�ேயா� பலபல 

ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ��* $ேதவா.4.0312.2 

 மாலிைன� தவிர நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

மா��க8ட�
 ஆக அ�� $ேதவா.4.0312.3 

 காலைன உைத0ப� ேபா+*-கடY�வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0312.4 

 	5- உ� இ�வேரா� Kவ�* ஆயினா�* $ேதவா.4.0313.1 

 இ5திரேனா� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இ�'க< இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0313.2 

 வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ�ப-க< ேதாளா: எ��தவ� 

வலிைய வா3' $ேதவா.4.0313.3 

 க5தி�வ/க< ேக3டா�-கடY�வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0313.4 

 உ,�தி3டா� ஆைனயி� ேதா: உதிர ஆ� ஒ1கி ஓட $ேதவா.4.0314.1 

 வி,�தி3டா� உைமயா< அ4சி விர:_ெப.(விர:_ெப.) விதி��- அல�க8 

ேநா�கி� $ேதவா.4.0314.2 

 தா4�தி3டா� சிறி- ேபா- தா4�கில� ஆகி� தா	* $ேதவா.4.0314.3 

 சி,�தி3டா� எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

ேதா�ற_
ைற.எ6.(ேதா��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) -தி�0 பய�_ரனாேர 

$ேதவா.4.0314.4 



 உவ5தி3� அ/
 உைம ஓ� பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தவ� 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி $ேதவா.4.0315.1 

 பவ�5தி3ட பரமனா� தா* மைல6சிைல நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ஏ�றி 

$ேதவா.4.0315.2 

 கவ�5தி3ட Dர/க< K��* கன:-எ, ஆக6 சீறி $ேதவா.4.0315.3 

 சிவ5தி3ட க8ண� ேபா+*-தி�0 பய�_ரனாேர $ேதவா.4.0315.4 

 1ந/கB�
 அ�ள-1 எ�� நா:மைற ஓ-வா�க< $ேதவா.4.0316.1 

 த/கB�
 அ�B* எ/க< த�-வ� தழல� த�ைன $ேதவா.4.0316.2 

 1எ/கB�
 அ�<ெச� 1 எ�ன நி�றவ� நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) அ47* 

$ேதவா.4.0316.3 

 தி/கB�
 அ�ளி6 ெச�தா�-தி�0 பய�_ரனாேர $ேதவா.4.0316.4 

 பா��தL�
 அ�B* ைவ�தா� பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர 

ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0317.1 

 சா�தைன மகனா ைவ�தா� சா	8' சாம ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) 

$ேதவா.4.0317.2 

 ��ெதா�* பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா� ேகா< அரா 

மதிய* ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) $ேதவா.4.0317.3 

 த2��த	* சைடேம: ைவ�தா�-தி�0 பய�_ரனாேர $ேதவா.4.0317.4 

 Kவைக_ெப.(Kவைக_ெப.) Kவ�ேபா+* 	�� மா ெந�றி�க8ண� 

$ேதவா.4.0318.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வைக நாவ�ேபா+* நா:மைற ஞான* 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0318.2 

 ஆ வைக ஆவ�ேபா+* ஆதிைரநாள� ேபா+* $ேதவா.4.0318.3 



 ேதவ�க<_ெப.(ேதவ�_ெப.+க<_ப�.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேபா+*-தி�0 

பய�_ரனாேர $ேதவா.4.0318.4 

 ஞாயி�ஆ� நமL* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ�ணனா� ேசாம� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0319.1 

 த2 அறா நி�தி வாG� தி0பி(ய) ஈசான� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0319.2 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) அறா� கா3': ஆ�* பி4ஞக� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

ெப*மா� $ேதவா.4.0319.3 

 த2 அறா� ைகய� ேபா+*-தி�0 பய�_ரனாேர $ேதவா.4.0319.4 

 ஆவி ஆ� அவிG* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ��க* 

ஆ� ெப��க* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0320.1 

 பாவியா� பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) த2��
* பரமனா� பிரம� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0320.2 

 காவி அ* க8ண<_
றி.வி.	.(க8_ெப.+அ<_பட�.ஒ�.) ஆகி� கட:வ8ண* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0320.3 

 ேதவிைய0 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தா� தி�0 பய�_ரனாேர 

$ேதவா.4.0320.4 

 த5ைதயா� தாG* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) தரணி ஆ� 

தரணி உ<ளா��
 $ேதவா.4.0321.1 

 எ5ைதG* எ�ன நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஏC 

உல
_ெப.(உல
_ெப.) உடL* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0321.2 



 1எ5ைத எ*பிராேன 1 எ�� எ�� உ<
வா� 

உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) எ��* $ேதவா.4.0321.3 

 சி5ைதG* சிவ	* ஆவா� தி�0 பய�_ரனாேர $ேதவா.4.0321.4 

 Dல�கைள0 ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ந2�கி_வி.எ6.(ந2�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) D5திைய ஒ�/க ைவ�-(N) 

$ேதவா.4.0322.1 

 இன/கைள0 ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இர8ைடG* 

ந2�கி_வி.எ6.(ந2�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.4.0322.2 

 மல/கைள மா�ற வ:லா� மன�திL< ேபாக* ஆகி6 $ேதவா.4.0322.3 

 சின/கைள� கைளவ� ேபா+*-தி�0 பய�_ரனாேர $ேதவா.4.0322.4 

 K��தி த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) மைலயி� மீ- ேபாகாதா 	னி5- 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0323.1 

 பா��-� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) Aமி ேமலா: 

பா�5-_வி.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உட� மைலைய0 ப�றி 

$ேதவா.4.0323.2 

 ஆ��தி3டா� 	'க< ப�-* அட��- ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) அ,ைவ அ4ச� 

$ேதவா.4.0323.3 

 ேத�ெத�தா எ�ன� ேக3டா�-தி�0 பய�_ரனாேர $ேதவா.4.0323.4 

 இ5திரேனா� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இ�'க< ஏ�-கி�ற $ேதவா.4.0324.1 

 75தர* ஆனா� ேபா+* -தி�க: ஆ* ேசாதிேபா+* $ேதவா.4.0324.2 

 ச5திரேனா�* க/ைக அரைவG* சைடG< 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0324.3 



 ம5திர* ஆனா�ேபா+* மா மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0324.4 

 ேதயன நாட� ஆகி� ேதவ�க<ேதவ� ேபா+* $ேதவா.4.0325.1 

 பாயன நா� 

அ��
*_ெப.எ6.(அ�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ப�த�க< பணிய வ*மி� $ேதவா.4.0325.2 

 காயன நா� க8ட* கத� உளா� காளக8ட� $ேதவா.4.0325.3 

 மாயன நாட� ேபா+*-மா மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0325.4 

 அ�ைம இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) உல
_ெப.(உல
_ெப.) த�ைன ஆ* என� 

க�தி_வி.எ6.(க�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0326.1 

 ெவ�ைமயி� மைனக< வாC5-_வி.எ6.(வாC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

விைனகளா: நலி)ணாேத $ேதவா.4.0326.2 

 சி�மதி அர) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) திகC த� சைடG< 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0326.3 

 ம�ைமG* இ*ைம ஆவா�-மா மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0326.4 

 கா: ெகா��- இ�ைக ஏ�றி கழி 

நிைர�-_வி.எ6.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இைற6சி 

ேம�5-_வி.எ6.(ேம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0327.1 

 ேதா: ம��- உதிர ந2ரா: 7வ�_ெப.(7வ�_ெப.) 

எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இர8�வாச: $ேதவா.4.0327.2 

 ஏ:) உைட�தா அைம�- அ/
 ஏ1சாேலக* ப8ணி $ேதவா.4.0327.3 

 மா: ெகா��- ஆவி ைவ�தா�-மா மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0327.4 

 வி8ணினா� வி8ணி� மி�கா� ேவத/க< 

வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஓத0 $ேதவா.4.0328.1 



 ப8ணினா� கி�னர/க< ப�த�க< பா' ஆட� $ேதவா.4.0328.2 

 க8ணினா� க8ணிL<ேள ேசாதி ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

$ேதவா.4.0328.3 

 ம8ணினா� வல* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�-* மா மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0328.4 

 அ/ைகG< அன+* ைவ�தா� அ�வைக6 சமய* ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0329.1 

 த* ைகயி: வ 2ைண ைவ�தா� த* அ' பரவ ைவ�தா� $ேதவா.4.0329.2 

 தி/கைள� க/ைகேயா� திகC த� சைடG< ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0329.3 

 ம/ைகைய0 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தா�-மா 

மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0329.4 

 கீதரா� கீத* ேக3�� கி�னர* த�ைன ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0330.1 

 ேவதரா� ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஓதி 

விள/கிய_ெப.எ6.(விள/
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேசாதி ைவ�தா� 

$ேதவா.4.0330.2 

 ஏதரா� ந3ட* ஆ' இ3ட* ஆ�� க/ைகேயா� $ேதவா.4.0330.3 

 மாைத ஓ�பாக* ைவ�தா�-மா மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0330.4 

 கன�தி� ஆ� வலி உைடய க'மதி: அரண*_ெப.(அரண*_ெப.) K��* 

$ேதவா.4.0331.1 

 சின�திL< சின*_ெப.(சின*_ெப.) ஆ� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த2 எழ6 ெச�றா� ேபா+* 

$ேதவா.4.0331.2 

 தன�திைன� தவி�5- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த* 

அ' பர)வா��
 $ேதவா.4.0331.3 



 மன�திL< மா7 த2�0பா�-மா மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0331.4 

 ேதசைன ேதச� த�ைன ேதவ�க<_ெப.(ேதவ�_ெப.+க<_ப�.) 

ேபா��_ஏவ.(ேபா��_வி.) இைச0பா◌ா $ேதவா.4.0332.1 

 வாசைன_ெப.(வாசைன_ெப.) ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ைவக+* வண/
 மி�க< 

$ேதவா.4.0332.2 

 காசிைன கனைல எ��* க��தினி: ைவ�தவ��
 $ேதவா.4.0332.3 

 மாசிைன� த2�0ப�ேபா+*-மா மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0332.4 

 பிணி உைட யா�ைக த�ைன0 பிற0D 

அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�ய_
ைற.எ6.(உ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேவ8': $ேதவா.4.0333.1 

 பணி உைட� ெதாழி:க< A8� ப�த�க< ப�றினாேல $ேதவா.4.0333.2 

 -ணி உைட அர�க� ஓ' எ��த+* ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அ4ச 

$ேதவா.4.0333.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) 	'0ப�- இ��தா�-மா மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0333.4 

 ேதைரG* ேம: கடாவி� தி8ணமா� ெதழி�- 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0334.1 

 ஆைரG* ேம: உணரா ஆ8ைமயா: மி�கா� த�ைன $ேதவா.4.0334.2 

 பாைரG* வி89* அ4ச0 பர5த_ெப.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) 	' அட��- $ேதவா.4.0334.3 

 1கா,ைக அ4ச: 1 எ�பா�-கலி மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0334.4 

 	�கி 	� ெவ
8� எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 	' 

உைட அர�க� ேகாைன $ேதவா.4.0335.1 



 ந�
 இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஊ�றி6 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) நா<மதி ைவ�த எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

$ேதவா.4.0335.2 

 அ�
 அர) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

A8ட_ெப.எ6.(A8_வி.+3_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அழகனா� க��தினாேல 

$ேதவா.4.0335.3 

 ெத�
 ந2�� திைரக< ேமா-* தி� மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0335.4 

 மிக0 ெப��- உலாவ மி�கா� ந�
 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேத� கடாவி 

$ேதவா.4.0336.1 

 1அக0ப��- 1 எ�� தாL* ஆ8ைமயா: மி�
 அர�க� $ேதவா.4.0336.2 

 உைக�- எ��தா� மைலைய ஊ�ற+* அவைன ஆ/ேக $ேதவா.4.0336.3 

 நைக0ப��- அ�ளினா� ஊ�-நா: மைற�கா�தாேன $ேதவா.4.0336.4 

 அ5தர*_ெப.(அ5தர*_ெப.) ேத� கடாவி 1ஆ� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட�.ஒ�.) 

1 எ�� ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0337.1 

 உ5தினா� மாமைலைய ஊ�ற+* ஒ<_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) அர�க� 

$ேதவா.4.0337.2 

 ப5த* ஆ* தைலக< ப�-* வா�க< வி3� அலறி வ 2ழ6 $ேதவா.4.0337.3 

 சி5தைன ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வி3டா�-தி� 

மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0337.4 

 த��க)* தா/க_
ைற.எ6.(தா/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஒ8ணா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) வலி உைடய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0338.1 

 க��க ஓ� ேத� கடாவி 1ைக இ�ப-களா+* $ேதவா.4.0338.2 



 எ�0ப� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�ன ப8ட* 1 எ�� எ��தாைன 

ஏ/க $ேதவா.4.0338.3 

 அ��கேவ வ:ல� ஊ� ஆ*-அணி மைற�கா� தாேன $ேதவா.4.0338.4 

 நா<_ெப.(நா<_ெப.) 	'�கி�ற சீரா� ந�/கிேய மீ- ேபாகா� $ேதவா.4.0339.1 

 1ேகா< பி'�-_வி.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ��த ைகயா� 

ெகா'யா� மா வலிய�1 எ�� $ேதவா.4.0339.2 

 ந2< 	'6சைடய� ேச�*_ெப.எ6.(ேச�-வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ந2<வைர எ��க: உ�றா� $ேதவா.4.0339.3 

 ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) 	' ெநா4ய ைவ�தா�-ெதா: மைற�காடனாேர 

$ேதவா.4.0339.4 

 ப�-வா� இர3'� ைகக< உைடய� 1மா வலிய�1 எ�� $ேதவா.4.0340.1 

 ெபா�தி வா� த2ைம ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெபா� 

வலி அர�க�ேகாைன� $ேதவா.4.0340.2 

 க�தி வா� கதற அ�� கா:விர: ஊ�றியி3டா� $ேதவா.4.0340.3 

 	�- வா�� திைரக< ேமா-*-	- மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0340.4 

 ப�கேம வி3ட ைகயா� பா/
 இலா மதிய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0341.1 

 D�கன� மா மைல� கீC ேபா-* ஆ� அறியமா3டா� $ேதவா.4.0341.2 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) மா மதிக< ெக3� வ 2ர	* 

இழ5த_ெப.எ6.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0341.3 

 ந�கன Aத* எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

மைற�காடனாேர $ேதவா.4.0341.4 



 நா8_ெப.(நா8_ெப.) அ47 ைகய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 	' 

ப�திேனா� $ேதவா.4.0342.1 

 பா8_ெப.(பா8_ெப.) அ47 	� 

இழ5-_வி.எ6.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பா/
 இலா மதிய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0342.2 

 ந2< ந47_ெப.(ந47_ெப.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) உணரா 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��தாைன அ�� 

$ேதவா.4.0342.3 

 ஏ8 அ47 ைகக< ெச�தா�-எழி: மைறகாடனாேர $ேதவா.4.0342.4 

 க/ைகந2� சைடG< ைவ�க� கா8ட+* ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ஊட 

$ேதவா.4.0343.1 

 ெத�ைகயா� ேத� கடாவி6 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��தா� மைலைய 

$ேதவா.4.0343.2 

 	�ைக மா நர*D_ெப.(நர*D_ெப.) ெவ3' 	� இ��
 இைசக< 

பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0343.3 

 அ* ைக வா<_ெப.(வா<_ெப.) அ�ளினா� ஊ� அணி மைற�கா�தாேன 

$ேதவா.4.0343.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைட6 7டைல ந2�றா� ைகயி: 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைலய� ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) $ேதவா.4.0344.1 

 பா� உைட0 Aத* >ழ0 பரமனா� ம�தைவ0பி: $ேதவா.4.0344.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உைட� ைகைதேயா� >C கிட/
 அதைன6 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0344.3 



 ஏ� உைட� கமல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) இைடம�- இட*ெகா8டாேர 

$ேதவா.4.0344.4 

 	5ைதயா� 	5தி உ<ளா� Kவ��
* 	த:வ� ஆனா◌ா $ேதவா.4.0345.1 

 ச5தியா� ச5தி உ<ளா� தவெநறி தா4�- நி�றா� $ேதவா.4.0345.2 

 சி5ைதயா� சி5ைத உ<ளா� சிவெநறி அைன�-* ஆனா◌ா $ேதவா.4.0345.3 

 எ5ைதயா� எ*பிரானா�-இைடம�- இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகா8டாேர 

$ேதவா.4.0345.4 

 கா� உைட� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கதி� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரவிேனா� $ேதவா.4.0346.1 

 ந2� உைட6 சைடG< ைவ�த ந2தியா� ந2தி ஆய $ேதவா.4.0346.2 

 ேபா� உைட விைட ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏற வ:லவ�-ெபா�னி� ெத�பா: 

$ேதவா.4.0346.3 

 ஏ� உைட� கமல* ஓ/
*_ெப.எ6.(ஓ/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

இைடம�- இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகா8டாேர $ேதவா.4.0346.4 

 வி8ணினா� வி8ணி� மி�கா� ேவத/க< நா�
* அ/க* $ேதவா.4.0347.1 

 ப8ணினா� ப8ணி� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) பாடலா� 

பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) த2��
* $ேதவா.4.0347.2 

 க8ணினா� க8ணி� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) Tதலினா� காம� 

கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0347.3 

 எ8ணினா� எ8ணி� மி�கா� இைடம�- இட*ெகா8டாேர $ேதவா.4.0347.4 

 ேவத/க< நா�
* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0348.1 



 Aத/க< பா' ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) உைடயவ� Dனித� 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) $ேதவா.4.0348.2 

 பாத/க< பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ப�த�க< த/க< ேமைல 

$ேதவா.4.0348.3 

 ஏத/க< த2ர_
ைற.எ6.(த2�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�றா�-இைடம�- 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகா8டாேர $ேதவா.4.0348.4 

 ெபாறிஅர) அைரயி: ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

Aத/க< பல)* >ழ_
ைற.எ6.(>C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0349.1 

 	றித� வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 	தி�சைட KCக 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0349.2 

 மறித� க/ைக த/க_
ைற.எ6.(த/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தவ�-

எ�திைசG* $ேதவா.4.0349.3 

 ஏறித� Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ெகா< ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) இைடம�- 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகா8டாேர $ேதவா.4.0349.4 

 பட� ஒளி சைடயிL<ளா: பா� Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) அரவிேனா� 

$ேதவா.4.0350.1 

 7ட� ஒளி மதிய* ைவ�-� F ஒளி 

ேதா��*_ெப.எ6.(ேதா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) $ேதவா.4.0350.2 

 அட� ஒளி விைட ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏற வ:லவ� அ�ப� த/க< 

$ேதவா.4.0350.3 

 இட� அைவ ெகட)* நி�றா�-இைடம�- இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகா8டாேர 

$ேதவா.4.0350.4 



 கமCத� சைடயிL<ளா: க�* Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) அரவிேனா�* 

$ேதவா.4.0351.1 

 தவCத� மதிய* ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ' பல�* ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0351.2 

 ம1 அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) வல/ைக ஏ5தி மா- ஒ�பாக* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0351.3 

 எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) த� ெபாழி:க< 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இைடம�- 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகா8டாேர $ேதவா.4.0351.4 

 ெபா� திகC ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) D-0Dன: 

வ�னி ம�த* $ேதவா.4.0352.1 

 மி�திகC சைடயி: ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேமதக� 

ேதா��கி�ற $ேதவா.4.0352.2 

 அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) அள�க: ஆகா அன:-எ, 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந28டா◌ா $ேதவா.4.0352.3 

 இ�� உட� உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இைடம�- இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

ெகா8டாேர $ேதவா.4.0352.4 

 மைல உட� விரவி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) மதி இலா 

அர�க� E�க� $ேதவா.4.0353.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) உட� அட��- மீ8ேட தைலவனா அ�<க< 

ந:கி_வி.எ6.(ந:
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0353.2 

 சிைல உைட மைலைய வா/கி� தி, Dர* K��* எ�தா� $ேதவா.4.0353.3 



 இைல உைட� கமல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) இைடம�- இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

ெகா8டாேர $ேதவா.4.0353.4 

 ஆ'னா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ேபா+* அல� கமC 
ழலினாைள� 

$ேதவா.4.0354.1 

 �'னா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ேபா+* 
ளி�Dன: 

வைள5த_ெப.எ6.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) 

$ேதவா.4.0354.2 

 >'னா�_வி.	.(>�_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

ேபா+* Fய ந:மைறக< நா�
* $ேதவா.4.0354.3 

 பா'னா�_வி.	.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

ேபா+* -பழன�- எ* பரமனாேர $ேதவா.4.0354.4 

 ேபாவ- ஓ� ெநறிG* ஆனா� D,சைட0 Dனிதனா� -நா� $ேதவா.4.0355.1 

 ேவவ- ஓ� விைனயி: ப3� ெவ*ைம_ெப.(ெவ*ைம_ெப.) 

தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) விட)* கி:ேல� $ேதவா.4.0355.2 

 �வ:தா� அவ�க< ேகளா�-
ண* இலா ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0355.3 

 பாவேம த2ர_
ைற.எ6.(த2�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�றா�-பழன�- எ* 

பரமனாேர $ேதவா.4.0355.4 

 க8டரா� 	8ட� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ைகயி: ஓ� 

கபால* ஏ5தி $ேதவா.4.0356.1 

 ெதா8ட�க< பா' ஆ'� ெதா1 கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) பரமனா�தா* 

$ேதவா.4.0356.2 

 வி8டவ� Dர/க< எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேவதிய� 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவ� $ேதவா.4.0356.3 



 ப8ைட_ெப.அ.(ப8�_ெப.) எ� விைனக< த2�0பா�-பழன�- எ* பரமனாேர 

$ேதவா.4.0356.4 

 ந2� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) த2யிேனா� நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) எழில- ஆய $ேதவா.4.0357.1 

 பா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) வி8ணி� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) பர* 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) பரமேயாகி $ேதவா.4.0357.2 

 ஆரவ� அ8ட* மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) திைசயிேனா� ஒளிக< ஆகி0 

$ேதவா.4.0357.3 

 பா� அக�- அ	த* ஆனா�-பழன�- எ* பரமனாேர $ேதவா.4.0357.4 

 ஊழியா� ஊழிேதா�* உலகிL�
 ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஆகி0 

$ேதவா.4.0358.1 

 பாழியா� பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) த2��
* பராபர� பர* 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆய $ேதவா.4.0358.2 

 ஆழியா� அ�ன�தாL* அ�� அவ��
 அள0ப ^ய $ேதவா.4.0358.3 

 பாழியா�-பரவி ஏ�-* பழன�-_ெப.(பCன*_ெப.+அ�-_சா,.) எ* பரமனாேர 

$ேதவா.4.0358.4 

 ஆலி� கீC அற/க<_ெப.(அற/க<_ெப.) எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) அ�� 

அவ��
 அ�ளி6ெச�- $ேதவா.4.0359.1 

 Eலி� கீழவ�க3
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) T8ெபா�< 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0359.2 

 காலி� கீC� கால� த�ைன� க�க� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

பா�5-_வி.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பி�L* $ேதவா.4.0359.3 

 பாலி� கீC ெந�G* ஆனா�-பழன�- எ* பரமனாேர $ேதவா.4.0359.4 



 ஆதி�த� அ/கி ேசாம� அயெனா�_ெப.(அய�_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) மா: 

Dத(�)L* $ேதவா.4.0360.1 

 ேபாதி�- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உல(ஃ)கி: 

ேபா��_ஏவ.(ேபா��_வி.) இைச�தா� இவ�க< $ேதவா.4.0360.2 

 ேசாதி�தா� ஏ1 உல(ஃ)
* ேசாதிG<ேசாதி ஆகி0 $ேதவா.4.0360.3 

 பாதி0 ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) ஆனா�-பழன�- எ* 

பரமனாேர $ேதவா.4.0360.4 

 கா:-தனா: கால� கா�5-_வி.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கா� உ, 

ேபா��த ஈச� $ேதவா.4.0361.1 

 ேதா�றனா� கட+< ந4ைச ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உைட� காத� ேசாதி 

$ேதவா.4.0361.2 

 ஏ�றினா� இளெவ8தி/க< இ�*_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) 

ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

காய* $ேதவா.4.0361.3 

 பா�றினா� விைனக< எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) -பழன�- எ* பரமனாேர 

$ேதவா.4.0361.4 

 க8ணL* பிரமேனா� கா8கில� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வ5ேத $ேதவா.4.0362.1 

 எ8ணிG* -தி�-* ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) எ, உ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0362.2 

 வ8ண ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) Fவி வாC�-வா� 

வாC�தி_வி.எ6.(வாC�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�த0 $ேதவா.4.0362.3 

 ப8 உலா* பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) ேக3டா�-பழன�- எ* பரமனாேர 

$ேதவா.4.0362.4 



 
ைட உைட அர�க� ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
ளி� 

கயிலாய ெவ�பி� $ேதவா.4.0363.1 

 இைட மட வரைல அ4ச எ��த+* இைறவ� 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0363.2 

 விைட உைட விகி�த� தாL* விரலினா: 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மீ8�* $ேதவா.4.0363.3 

 பைட ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) அ'க<ேபா+* 

பழன�-_ெப.(பCன*_ெப.+அ�-_சா,.) எ* பரமனாேர $ேதவா.4.0363.4 

 காலைன வ 2ழ6 ெச�ற கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' 

இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ� $ேதவா.4.0364.1 

 ேமல ஆ� இ��க0 ெப�ேற�_வி.	.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

ேமதக� ேதா��கி�ற $ேதவா.4.0364.2 

 ேகால ெந��தான* எ�L* 
ளி�ெபாழி: ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ேமய 

$ேதவா.4.0364.3 

 ந2ல*_ெப.(ந2ல*_ெப.) ைவ�த(அ)ைனய க8ட* நிைன�
மா நிைன�கி�ேறேன 

$ேதவா.4.0364.4 

 காமைன அ�� க8ணா: கன:_ெப.(கன:_ெப.) எ, ஆக 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0365.1 

 Fப	* த2ப* கா3'� ெதா1மவ��
 அ�<க< 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0365.2 

 ேசம ெந��தான* எ�L* ெசறி ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ேமய $ேதவா.4.0365.3 



 வாமைன நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) வாC) உற 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0365.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) த� சைடயி� ேமேல ெப� Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) க/ைக 

த�ைன $ேதவா.4.0366.1 

 உைறதர ைவ�த எ/க< உ�தம� ஊழிஆய $ேதவா.4.0366.2 

 நிைறத� ெபாழி:க< >ழ_
ைற.எ6.(>C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெந��தான* எ�� 

$ேதவா.4.0366.3 

 
ைறத�* அ'யவ��
� 
ழகைன� �ட: ஆேம $ேதவா.4.0366.4 

 வ' த� ம1 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ5தி வா�சைட மதிய* 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0367.1 

 ெபா' த� ேமனிேமேல D,த� Eல� ேபா+* $ேதவா.4.0367.2 

 ெந' த� ெபாழி:க< >ழ_
ைற.எ6.(>C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெந��தான* ேமவி 

$ேதவா.4.0367.3 

 அ' த� கழ:க< ஆ�0ப_
ைற.எ6.(ஆ�00_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஆ�* எ* 

அ8ணலாேர $ேதவா.4.0367.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆக 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கன:_ெப.(கன:_ெப.) எ, 

ைகயி: ஏ5தி $ேதவா.4.0368.1 

 பா'ய_ெப.எ6.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) Aத* 

>ழ_
ைற.எ6.(>C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ப8 உட� பல)* 

ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0368.2 



 ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கழல� சீ� ஆ� அ* 

த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) ெந��தான* எ��* $ேதவா.4.0368.3 

 �'ய 
ழகனாைர� ��*_ெப.எ6.(��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ� 

அறிகிேலேன $ேதவா.4.0368.4 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ைவக+* 

மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) Fவ_
ைற.எ6.(F)_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0369.1 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அவ��
 அ�<க< 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ச/கர� ெச/க8 

ஏ�ற� $ேதவா.4.0369.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம� ெபாழி:க< >ழ� 

திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெந��தான* ேமய 

$ேதவா.4.0369.3 

 �� இளமதியினாைன� ��*_ெப.எ6.(��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ஆ� அறிகிேலேன $ேதவா.4.0369.4 

 கா: அதி�கழ:க< ஆ�0ப_
ைற.எ6.(ஆ�00_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) கன:-எ, 

ைகயி: வ 2சி $ேதவா.4.0370.1 

 ஞால	* 
ழிய நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந3ட* 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ�கி�ற $ேதவா.4.0370.2 

 ேமலவ�-	க� ேதாய வி,சைட திைசக< 

பாய_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0370.3 

 மா: ஒ�பாக* ஆக மகிC5த_ெப.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந��தானனாேர $ேதவா.4.0370.4 



 ப5தி�த சைடயி� ேமேல பா�Dன: அதைன 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0371.1 

 அ5தி0ேபா- அன+* ஆ' அ'க< ஐயா� D�கா� $ேதவா.4.0371.2 

 வ5தி0பா� வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வாC�-வா� வாயி� உ< 

$ேதவா.4.0371.3 

 சி5தி0பா� சி5ைத உ<ளா�-தி�5- ெந��தானனாேர $ேதவா.4.0371.4 

 ேசாதி ஆ�6 7ட�*_ெப.எ6.(7ட�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆனா� 

78ணெவ8சா5- Aசி $ேதவா.4.0372.1 

 ஓதி வா� உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

உக5- தா* அ�<க< ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.4.0372.2 

 ஆதி ஆ� அ5த* ஆனா�-யாவ�* இைற4சி 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0372.3 

 ந2தி ஆ� நியம* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெந��தானனாேர 

$ேதவா.4.0372.4 

 இைல உைட0பைட ைக ஏ5-* இல/ைகய� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

த�ைன� $ேதவா.4.0373.1 

 தைலஉட� அட��- மீ8ேட தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அவ�
 

அ�<க<ெச�- $ேதவா.4.0373.2 

 சிைல உட� கைணைய6 ேச��- தி,Dர* எ,ய6 ெச�ற $ேதவா.4.0373.3 

 நிைல உைட அ'க< ேபா+*-நி�ற ெந��தானனாேர $ேதவா.4.0373.4 

 க/ைகைய6 சைடG< ைவ�தா� கதி�0 ெபாறி அர)* ைவ�தா◌ா 

$ேதவா.4.0374.1 



 தி/கைள� திகழ ைவ�தா� திைச திைச ெதாழ)* ைவ�தா� $ேதவா.4.0374.2 

 ம/ைகைய0 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தா� மா�மறி ம1)* 

ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0374.3 

 அ/ைகG< அன+* ைவ�தா� -ஐய� ஐயாறனாேர $ேதவா.4.0374.4 

 ெபா'தைன0 Aச ைவ�தா� ெபா/
 ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) E+* 

ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0375.1 

 க'ய- ஓ� நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ைவ�தா� காலைன� கா: அைவ�தா� 

$ேதவா.4.0375.2 

 வ') உைட ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) த�ைன 

மா�பி:_ெப.(மா�D_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஓ� பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0375.3 

 அ' இைண ெதாழ)* ைவ�தா�-ஐய� ஐயாறனாேர $ேதவா.4.0375.4 

 உைட த� கீB* ைவ�தா� உலக/க< அைன�-* ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0376.1 

 பைட த� ம1)* ைவ�தா� பா� Dலி�ேதா+* ைவ�தா� $ேதவா.4.0376.2 

 விைட த� ெகா'G* ைவ�தா� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) D, E+* 

ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0376.3 

 அைட தர அ�B* ைவ�தா�-ஐய� ஐயாறனாேர $ேதவா.4.0376.4 

 ெதா8ட�க< ெதாழ)* ைவ�தா� F மதி சைடயி: ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0377.1 

 இ8ைடைய� திகழ ைவ�தா� எம�
_பதி.ெப.(எ*_பதி.ெப.+�
_ெகா.ேவ.) 

எ��* இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) ைவ�தா� $ேதவா.4.0377.2 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ேச� 
ழலினாைள ம�வி ஓ� 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0377.3 

 அ8ட வானவ�க< ஏ�-* ஐய� ஐயாறனாேர $ேதவா.4.0377.4 



 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) வண/க ைவ�தா� வ:விைன மாய ைவ�தா◌ா 

$ேதவா.4.0378.1 

 கா� இைட நட	* ைவ�தா� காமைன� கனலா ைவ�தா� $ேதவா.4.0378.2 

 ஆ� இைட ஐ5-* ைவ�தா� ஆ3�வா��
 அ�B* ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0378.3 

 ஆைனயி� உ,ைவ ைவ�தா� ஐய� ஐயாறனாேர $ேதவா.4.0378.4 

 ச/
 அணி 
ைழG* ைவ�தா� சா*ப� ெம�0 Aச ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0379.1 

 ெவ/கதி� எ,ய ைவ�தா� வி, ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) அைன�-* 

ைவ�தா� $ேதவா.4.0379.2 

 க/
+* பக+* ைவ�தா� க�விைன கைளய ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0379.3 

 அ/க* அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஓத ைவ�தா� ஐய� ஐயாறனாேர 

$ேதவா.4.0379.4 

 ப�த�க3
 அ�B* ைவ�தா� பா� விைட ஏற ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0380.1 

 சி�த�ைத ஒ�ற ைவ�தா� சிவ*_ெப.(சிவ*_ெப.) அேத நிைனய ைவ�தா� 

$ேதவா.4.0380.2 

 	�திைய 	�ற ைவ�தா� 	ைற 	ைற ெநறிக< ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0380.3 

 அ�தியி� உ,ைவ ைவ�தா� -ஐய� ஐயாறனாேர $ேதவா.4.0380.4 

 ஏ� உக5- ஏற ைவ�தா� இைட ம�-_ெப.(ம�-_ெப.) இட	* ைவ�தா◌ா 

$ேதவா.4.0381.1 

 நா� A/ெகா�ைற ைவ�தா� நாக	* அைரயி: ைவ�தா� $ேதவா.4.0381.2 

 �� உைம ஆக*_ெப.(ஆக*_ெப.) ைவ�தா� ெகா: Dலி� ேதா+* ைவ�தா◌ா 

$ேதவா.4.0381.3 

 ஆ�* ஓ� சைடயி: ைவ�தா� ஐய� ஐயாறனாேர $ேதவா.4.0381.4 

 Aத/க< பல)* ைவ�தா� ெபா/
 ெவ8ந2�* ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0382.1 



 கீத/க< பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா� கி�னர* 

த�ைன ைவ�தா� $ேதவா.4.0382.2 

 பாத/க< பரவ ைவ�தா� ப�த�க< பணிய ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0382.3 

 ஆதிG* அ5த* ைவ�தா�-ஐய� ஐயாறனாேர $ேதவா.4.0382.4 

 இர0பவ��
 ஈய ைவ�தா� ஈபவ��
 அ�B* ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0383.1 

 கர0பவ� த/க3
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) க� நரக/க< ைவ�தா� 

$ேதவா.4.0383.2 

 பர0D ந2�� க/ைக த�ைன0 பட� சைட0 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ைவ�தா◌ா $ேதவா.4.0383.3 

 அர�கL�
 அ�B* ைவ�தா� ஐய� ஐயாறனாேர $ேதவா.4.0383.4 

 
8டனா�6 சமணேராேட �'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மாைல� $ேதவா.4.0384.1 

 -8டேன 7ட� ெகா< ேசாத2 F ெநறி 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0384.2 

 அ8டேன அமர� ஏேற தி� ஐயா� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதேன $ேதவா.4.0384.3 

 ெதா8டேன� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ� 

பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) தி,கி�ேறேன $ேதவா.4.0384.4 

 பலீி ைக இ��கி நாB* ெபா4ய- ஓ� தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0385.1 

 வாலிய தறிக< ேபால மதி இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) ப3ட- 

எ�ேன $ேதவா.4.0385.2 



 வாலியா� வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* தி� 

ஐயா� அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதேனா� 

$ேதவா.4.0385.3 

 ஆலியா எ15த_ெப.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) அழகிதா 

எ15த_ெப.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0385.4 

 த3� இ� சமணேராேட த��கி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0386.1 

 ஒ3'� மன�தின 2ேர உ*ைம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ெச�வ- எ�ேன 

$ேதவா.4.0386.2 

 ெமா3� இ� கமல0 ெபா�ைக� தி� ஐயா� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதேனா� $ேதவா.4.0386.3 

 ஒ3'�* உ<ள�த2ேர உ*ைம நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உக5தி3ேடேன 

$ேதவா.4.0386.4 

 பாசி0 ப: மா7 ெம�ய� பல* இலா6 சமணேரா� $ேதவா.4.0387.1 

 ேநச�தா: இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெந4ைச 

ந2�
*_ெப.எ6.(ந2�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ� அறியமா3ேட� 

$ேதவா.4.0387.2 

 ேதச�தா� பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* தி� ஐயா� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதைன $ேதவா.4.0387.3 

 வாச�தா: வண/க வ:லா� வ:விைன மாG* அ�ேற $ேதவா.4.0387.4 

 க�0 ெபா' அ3' ெம�யி: க�தி_வி.எ6.(க�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஓ� தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0388.1 



 வ��கேளா� இைச5த_ெப.எ6.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) மதி இலி ப3ட- எ�ேன $ேதவா.4.0388.2 

 ம��களி: வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பாG*_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி� ஐயா� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதைன $ேதவா.4.0388.3 

 அ��- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�L 

ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) அ�5தவ* 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0388.4 

 -றவி எ�� அவ* அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஓேர� 

ெசா:லிய_ெப.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெசால) ெச�-(N) 

$ேதவா.4.0389.1 

 உறவினா: அமணேரா�* உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) இேல� 

உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றி $ேதவா.4.0389.2 

 நறவ* ஆ� ெபாழி:க< >C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி� 

ஐயா� அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதைன 

$ேதவா.4.0389.3 

 மற) இலா ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) ந:மதி உன�
 அைட5தஆேற 

$ேதவா.4.0389.4 

 ப: உைர6 சமணேராேட பலபல கால*_ெப.(கால*_ெப.) 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0390.1 

 ெசா:லிய_ெப.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெசால) ெச�ேத� 

ேசா�வ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைன5தேபா- $ேதவா.4.0390.2 

 ம:லிைக_ெப.(ம:லிைக_ெப.) 

மல�*_ெப.எ6.(மல�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேசாைல� தி� ஐயா� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதைன $ேதவா.4.0390.3 



 எ:லிG* பக+* எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேபா- இனியஆேற 

$ேதவா.4.0390.4 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) உளா� வி8_ெப.(வி8_ெப.) உளா�* வண/
வா� 

பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0391.1 

 எ8 இலா6 சமணேராேட இைச5தைன ஏைழ ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.4.0391.2 

 ெத8_ெப.அ.(ெத8_ெப.அ.) நிலா எறி�
* ெச�னி� தி� ஐயா� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதைன� $ேதவா.4.0391.3 

 க8ணினா: காண0 ெப��� க�தி�ேற 	'5தஆேற $ேதவா.4.0391.4 

 
�5த* அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஒசி�த மா+* 
லமல� 

ேமவினாL* $ேதவா.4.0392.1 

 தி�5-_ஏவ.(தி�5-_வி.) ந:-தி� வ;G* தி�	' காணமா3டா� 

$ேதவா.4.0392.2 

 அ�5தவ 	னிவ� ஏ�-* தி� ஐயா� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதைன0 $ேதவா.4.0392.3 

 ெபா�5தி_வி.எ6.(ெபா�5-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�L 

ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) ெபா� விைன மாG* அ�ேற $ேதவா.4.0392.4 

 அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) இலா அர�க� ஓ' அ�வைர எ��க: உ�� 

$ேதவா.4.0393.1 

 	�கினா� 	�க� க8� Kதறி வாள� 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0393.2 



 நி�வினா� சி�விர(:)லா: ெநா45- ேபா� 

நில�தி:_ெப.(நில*_ெப.+அ�-_சா,.+இ:_இட.ேவ.) 

வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0393.3 

 அறிவினா: அ�<க< ெச�தா� தி� ஐயா� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதேன $ேதவா.4.0393.4 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அலா- உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) இ:ைல சக* அலா- 

அ'ைம இ:ைல $ேதவா.4.0394.1 

 கா� அலா- ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) இ:ைல க�-வா� 

த/கB�
 $ேதவா.4.0394.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அலா- அ�B* இ:ைல வா� 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) 

ம/ைகேயா�* $ேதவா.4.0394.3 

 ஆ� அலா- ஊ�வ- இ:ைல-ஐய� ஐயாறனா��ேக $ேதவா.4.0394.4 

 ஆ: அலா: இ��ைக இ:ைல அ�5தவ 	னிவ��
 அ�� $ேதவா.4.0395.1 

 E: அலா: ெநா'வ- இ:ைல T8 ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) 

ஆ�5-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0395.2 

 மா+* நா�	கL* �'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மல� அ' 

வண/க ேவைல $ேதவா.4.0395.3 

 ஆ: அலா: அ	த* இ:ைல-ஐய� ஐயாறனா��ேக $ேதவா.4.0395.4 

 நா4 D, 7டைல த�னி: நட* அலா: நவி�ற: இ:ைல $ேதவா.4.0396.1 

 7, D, 
ழலிேயா�* -ைண அலா: இ��ைக இ:ைல $ேதவா.4.0396.2 

 ெதா4 D, சி5ைதயா��
� ெதளி) அலா: அ�B* இ:ைல $ேதவா.4.0396.3 

 அ, D, மல�ெகா� ஏ�-* ஐய� ஐயாறனா��ேக $ேதவா.4.0396.4 



 ெதா8� அலா:--ைணG* இ:ைல ேதா: அலா- உைடG* இ:ைல 

$ேதவா.4.0397.1 

 க8� அலா- அ�B* இ:ைல 

கல5த_ெப.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பி� பி,வ- இ:ைல 

$ேதவா.4.0397.2 

 1ப8ைட நா:மைறக< காணா0 பா4சின�1 எ�� எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0397.3 

 அ8ட வானவ�க< ஏ�-* ஐய� ஐயாறனா��ேக $ேதவா.4.0397.4 

 எ, அலா: உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) இ:ைல ஏ� அலா: ஏற: இ:ைல 

$ேதவா.4.0398.1 

 கா4 அலா: ேபா�ைவ இ:ைல கா8 த
 ேசாதியா��
 $ேதவா.4.0398.2 

 பி, இலா அமர� �'0 ெப�5தைக0 பிரா� எ�� ஏ�-* $ேதவா.4.0398.3 

 அ, அலா:-ேதவி இ:ைல ஐய� ஐயாறனா��ேக $ேதவா.4.0398.4 

 எ�D அலா: கலL* இ:ைல எ�-_ெப.(எ�-_ெப.) அலா: ஊ�வ- இ:ைல 

$ேதவா.4.0399.1 

 D� Dலா:_ெப.(Dலா:_ெப.) நா� கா3'� ெபா' அலா: சா5-* இ:ைல 

$ேதவா.4.0399.2 

 -�D_ெப.(-�D_ெப.) இலா� ெதா8ட� �'� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ1-_வி.எ6.(அ1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ'0 பா�* $ேதவா.4.0399.3 

 அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) அலா: ெபா�B* இ:ைல-ஐய� ஐயாறனா��ேக 

$ேதவா.4.0399.4 

 கீ< அலா: உைடG* இ:ைல கிள� ெபாறி அரவ* ைப* A8 $ேதவா.4.0400.1 



 ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) அலா:--ைணG* இ:ைல ெதா�- அல�கி�ற 

ேவனி:_ெப.(ேவனி:_ெப.) $ேதவா.4.0400.2 

 ேவ<_ெப.(ேவ<_ெப.) அலா: காய0ப3ட வ 2ர�* இ:ைல 

மீள_
ைற.எ6.(மீ<_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0400.3 

 ஆ< அலா: ைக*மா� இ:ைல-ஐய� ஐயாறனா��ேக $ேதவா.4.0400.4 

 சக* அலா- அ'ைம இ:ைல தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அலா:--ைணG* 

இ:ைல $ேதவா.4.0401.1 

 நக*_ெப.(நக*_ெப.) எலா* ேதய� ைகயா: நா<_ெப.(நா<_ெப.) மல� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) Fவி $ேதவா.4.0401.2 

 	க*_ெப.(	க*_ெப.) எலா* க8ண 2�_ெப.(க8ண 2�_ெப.) 

ம:க_
ைற.எ6.(ம:
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 	� 

பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* ெதா8ட� 

$ேதவா.4.0401.3 

 அக*_ெப.(அக*_ெப.) அலா: ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) இ:ைல-ஐய� 

ஐயாறனா��ேக $ேதவா.4.0401.4 

 உைம அலா- உ�வ* இ:ைல உல
_ெப.(உல
_ெப.) அலா- உைடய- 

இ:ைல $ேதவா.4.0402.1 

 நைம எலா* உைடய� ஆவ� ந�ைமேய த2ைம இ:ைல $ேதவா.4.0402.2 

 கைம எலா* உைடய� ஆகி� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' 

பர)*_ெப.எ6.(பர_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெதா8ட��
 

$ேதவா.4.0402.3 

 அைம) இலா அ�< ெகா�0பா� -ஐய� ஐயாறனா��ேக $ேதவா.4.0402.4 

 மைல அலா: இ��ைக இ:ைல மதி�திடா அர�க� த�ைன� $ேதவா.4.0403.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அலா: ெநா4�த- இ:ைல தடவைர� கீC அட��- 

$ேதவா.4.0403.2 



 நிைல இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) Dர/க< ேவவ 

ெந�0D_ெப.(ெந�0D_ெப.) அலா: வி,�த- இ:ைல $ேதவா.4.0403.3 

 அைலயி� ஆ� ெபா�னி ம�L* ஐய� ஐயாறனா��ேக $ேதவா.4.0403.4 

 ெபா� விரா* ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த�ைன0 ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) என� 

கால*_ெப.(கால*_ெப.) ேபா�கி $ேதவா.4.0404.1 

 ெம� விரா* மன�த� அ:ேல� ேவதியா ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவா 

$ேதவா.4.0404.2 

 ஐவரா: அைல�க0ப3ட ஆ�ைக 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அய��-0 ேபாேன� 

$ேதவா.4.0404.3 

 ெச� வரா: உகB*_ெப.எ6.(உகB_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெச*ைம� தி�6 ேசா��� -ைறயனாேர $ேதவா.4.0404.4 

 க3டரா� நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ந2/க<_பதி.ெப.(ந2/க<_	�.ப�.) கால�ைத� கழி�க ேவ8டா $ேதவா.4.0405.1 

 எ3ட ஆ* ைகக< வ 2சி எ:லி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ�வாைன $ேதவா.4.0405.2 

 அ3ட மா மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) ெகா8ேட ஆ� அ47* ஆ3ட ஆ'6 

$ேதவா.4.0405.3 

 சி3டரா� அ�<க< ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) தி�6 

ேசா��� -ைறயனாேர $ேதவா.4.0405.4 

 க:லினா: Dர* K��_ெப.(K��_ெப.) 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) கட)ைள� காதலாேல 

$ேதவா.4.0406.1 

 எ:லிG* பக+* உ<ேள ஏகா5த* ஆக ஏ�-* $ேதவா.4.0406.2 

 ப: இ: ெவ8தைல ைக ஏ5தி0 ப: இல* தி,G* ெச:வ� $ேதவா.4.0406.3 



 ெசா:+* ந�ெபா�B* ஆவா�-தி�6 ேசா��� -ைறயனாேர $ேதவா.4.0406.4 

 கைறயரா�� க8ட* ெந�றி� க8ணரா� ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) ஓ� 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) $ேதவா.4.0407.1 

 இைறயரா� இனிய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) தனியரா� 

பனி ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) $ேதவா.4.0407.2 

 பிைறயரா� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) படீரா� ேக� இ: ேசா��� $ேதவா.4.0407.3 

 -ைறயரா� D
5- எ� உ<ள6 ேசா�) க8� அ�ளினாேர $ேதவா.4.0407.4 

 ெபா5ைதைய0 ெபா�ளா எ8ணி0 ெபா��ெகன� கால*_ெப.(கால*_ெப.) 

ேபாேன� $ேதவா.4.0408.1 

 1எ5ைதேய ஏகK��தி 1 எ�� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�தமா3ேட� $ேதவா.4.0408.2 

 ப5த* ஆ� வ 2�* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) பர*பர* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0408.3 

 சி5ைதG<-ேதற: ேபா+*-தி�6 ேசா��� -ைறயனாேர $ேதவா.4.0408.4 

 ேப��- இனி0 பிறவா வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) பித�� மி� 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ப/க� $ேதவா.4.0409.1 

 பா��தL�
 அ�<க< ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

பா7பத� திற(*)ேம $ேதவா.4.0409.2 

 ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இழிவ- 

ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அைல Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

க/ைக ஏ��� $ேதவா.4.0409.3 

 த2��த* ஆ�0 ேபாத வி3டா� தி�6 ேசா��� -ைறயனாேர $ேதவா.4.0409.4 



 ெகா5- ஆ� A/_ெப.அ.(A*_ெப.அ.) 
ழலினாைர� �றிேய 

கால*_ெப.(கால*_ெப.) ேபான_ெப.எ6.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0410.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ*பிரானா� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இைறவைன ஏ�தா- அ5ேதா 

$ேதவா.4.0410.2 

 	5- அரா அ: 
லாைள உட� ைவ�த ஆதிK��தி $ேதவா.4.0410.3 

 ெச5_ெப.அ.(ெச*_ெப.அ.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) Dைடக< 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி�6 ேசா��� -ைறயனாேர 

$ேதவா.4.0410.4 

 அ* கதிேரா� அவ(�)ைன அ8ணலா� க�த ேவ8டா $ேதவா.4.0411.1 

 ெவ/ கதிேரா� வழ2ேய ேபாவத�
 அைம5- ெகா8 மி� $ேதவா.4.0411.2 

 அ* கதிேரா� அவ(�)ைன உட� ைவ�த ஆதிK��தி $ேதவா.4.0411.3 

 ெச/_ெப.அ.(ெச*_ெப.அ.) கதிேரா� 

வண/
*_ெப.எ6.(வண/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி�6 ேசா��� 

-ைறயனாேர $ேதவா.4.0411.4 

 ஓதிேய கழி�கி�ற2�க< -உலக�த2� -ஒ�வ� த�ைன $ேதவா.4.0412.1 

 ந2தியா: நிைன�க_
ைற.எ6.(நிைன_வி.+��_ெபா�.உ�.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

மா3;� நி�மல� எ�� ெசா:�� $ேதவா.4.0412.2 

 சாதியா நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 	க(�)L* ச�கர�தாL* காணா6 

$ேதவா.4.0412.3 

 ேசாதி ஆ�6 7ட� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆனா�-தி�6 ேசா��� 

-ைறயனாேர $ேதவா.4.0412.4 

 ம�� ந2� மன*_ெப.(மன*_ெப.) ைவயாேத ம�ைமைய� கழி�க ேவ8': 

$ேதவா.4.0413.1 



 ெப�ற- ஓ� உபாய* த�னா: பிராைனேய பித�� மி�க< $ேதவா.4.0413.2 

 க�� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அர�க� ஓ'� கயிலாய 

மைல எ��க_
ைற.எ6.(எ���_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0413.3 

 ெச�� உக5- அ�ளி6 ெச�தா�-தி�6 ேசா��� -ைறயனாேர $ேதவா.4.0413.4 

 ெபா��திய 
ர*ைப_ெப.(
ர*ைப_ெப.) த�ைன0 ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) 

என� க�த ேவ8டா $ேதவா.4.0414.1 

 இ��தி எ0ேபா-* ெந47< இைறவைன ஏ�-_ஏவ.(ஏ�-_வி.) மி�க< 

$ேதவா.4.0414.2 

 ஒ��திைய0 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 ஒ��திைய6 

சைடயி: ைவ�த $ேதவா.4.0414.3 

 -��தி அ* 7டா4னாைன� ெதா8டேன� க8டஆேற $ேதவா.4.0414.4 

 சைவ தைன6 ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வாCவா� 

சல�-ேள அ15-கி�ற $ேதவா.4.0415.1 

 இைவ_பதி.ெப.(இ_73.+ஐ_பட�.ப�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�B* அ:ல 

இைறவைன ஏ�-_ஏவ.(ஏ�-_வி.) மி(�)ேனா $ேதவா.4.0415.2 

 அைவ Dர* K��* எ�-*_ெப.எ6.(எ�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

அ'யவ��
 அ�ளி6 ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0415.3 

 7ைவயிைன -��தியாைன ெதா8டேன� க8டஆேற $ேதவா.4.0415.4 

 உ�னி எ0ேபா-* ெந47< ஒ�வைன ஏ�-_ஏவ.(ஏ�-_வி.) மி(�)ேனா 

$ேதவா.4.0416.1 

 க�னிைய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா: 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க/ைகைய6 சைடG< 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0416.2 



 ெபா�னியி� ந�) த�L< A* Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

ெபாலி5-_வி.எ6.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ேதா��*_ெப.எ6.(ேதா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0416.3 

 -�னிய -��தியாைன� ெதா8டேன� 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0416.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வலிய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உலக�-< உயி�க3
 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0417.1 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) தைல0ப3� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) சா� கன:_ெப.(கன:_ெப.) 

அக�- வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0417.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) தைல� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

�'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 1வானவ��
 இைறவா 1 

எ�L* $ேதவா.4.0417.3 

 ேதா�றைல -��தியாைன ெதா8டேன� க8டஆேற $ேதவா.4.0417.4 

 உட:_ெப.(உட:_ெப.) தைன� கழி�க: 

உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) உலக�-< உயி�க3
 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0418.1 

 இட� தைன� கழி�க ேவ8': இைறவைன ஏ�-_ஏவ.(ஏ�-_வி.) மி(�)ேனா 

$ேதவா.4.0418.2 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) தனி: ந4ச* உ8� கா8D அ,- 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0418.3 

 7ட� தைன -��தியாைன ெதா8டேன� க8டஆேற $ேதவா.4.0418.4 

 அ<ளைல� கட�க_
ைற.எ6.(கட��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேவ8': 

அரைனேய நிைன மி� ந2�க< $ேதவா.4.0419.1 



 ெபா<ள: இ�காய* த�L< D8ட^க�- 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0419.2 

 வ<ளைல வானவ��
* கா8D அ,- 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0419.3 

 -< அைல� -��தியாைன ெதா8டேன� க8டஆேற $ேதவா.4.0419.4 

 பாதியி: உைமயா< த�ைன0 பாகமா ைவ�த ப8ப� $ேதவா.4.0420.1 

 ேவதிய� எ�� ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) 

வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�த6 $ேதவா.4.0420.2 

 சாதி ஆ* ச-	க(5)L* ச�கர�தாL* காணா6 $ேதவா.4.0420.3 

 ேசாதிைய -��தியாைன ெதா8டேன� க8டஆேற $ேதவா.4.0420.4 

 சா* மைன வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) ஆன சல�-ேள அ15த ேவ8டா 

$ேதவா.4.0421.1 

 Fம* ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) அகி+* கா3'� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' வண/
மி(5)ேனா 

$ேதவா.4.0421.2 

 ேசாமைன6 சைடG< ைவ�-� ெதா:-ெநறி பல)* கா3�* $ேதவா.4.0421.3 

 F மண:--��தியாைன� ெதா8டேன� க8டஆேற $ேதவா.4.0421.4 

 
8டேர சமண� D�த� 
றி 

அறியா-_எதி�.ம.வி.எ6.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0422.1 

 க8டேத க�-வா�க< க��- எ8ணா- ஒழிமி� ந2�க< $ேதவா.4.0422.2 



 வி8டவ� Dர/க< எ�- வி8ணவ��
 அ�<க< 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0422.3 

 ெதா8ட�க< -ைணயினாைன� -��தி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

க8டஆேற $ேதவா.4.0422.4 

 பி8ட�ைத� கழி�க ேவ8': பிராைனேய பித�� மி�க< $ேதவா.4.0423.1 

 அ8ட�ைத� கழிய_
ைற.எ6.(கழி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அட: அர�க� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஆ8ைம_ெப.(ஆ8ைம_ெப.) $ேதவா.4.0423.2 

 க8� ஒ�-� கா: விர(:)லா: 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மீ8�* அ�ளி6ெச�த 

$ேதவா.4.0423.3 

 -8ட�-� -��தியாைன� ெதா8டேன� க8டஆேற $ேதவா.4.0423.4 

 மைற அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) பா'0 பி6ைச�
 எ�� 

அக*_ெப.(அக*_ெப.) தி,5- வாCவா◌ா $ேதவா.4.0424.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அ- சைட	'(*)ேம: ெப�வைளயா< த�ேனா�* 

$ேதவா.4.0424.2 

 கைற அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) க8ட* ெகா8டா� கா4சி மா நக� 

த�L<ளா: $ேதவா.4.0424.3 

 இைறயவ�-பாட: ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) இல/
 

ேம�றளியனாேர $ேதவா.4.0424.4 

 மா: அன மாய� த�ைன மகிC5தன� வி��த� 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0425.1 

 பாலனா� ப7பதி(�)யா� பா: ெவ<ைளந2� Aசி� $ேதவா.4.0425.2 

 காலைன� காலா: கா�5தா� கா4சி மா நக� த�L<ளா: $ேதவா.4.0425.3 



 ஏல ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) கட*ப� த5ைத-இல/
 ேம�றளியனாேர 

$ேதவா.4.0425.4 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) இைட வி8ணவ�க< 

வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இைற4சி 

வாC�த_
ைற.எ6.(வாC�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0426.1 

 ப8 இைட6 7ைவயி� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) கி�னர* 

பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) ேக3பா� $ேதவா.4.0426.2 

 க8 இைட மணியி� ஒ0பா� கா4சி மா நக� த�L<ளா: $ேதவா.4.0426.3 

 எ8 இைட எ1�-* ஆனா�-இல/
 ேம�றளியனாேர $ேதவா.4.0426.4 

 ேசாமைன அரவிேனா� >C தர� க/ைக >�* $ேதவா.4.0427.1 

 வாம� ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) வானவ�க< வல* ெகா� 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேபா�ற� $ேதவா.4.0427.2 

 காமைன� கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8ணா� கா4சி 

மா நக� த�L<ளா: $ேதவா.4.0427.3 

 ஏம*_ெப.(ஏம*_ெப.) நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�* 

எ5ைத-இல/
 ேம�றளியனாேர $ேதவா.4.0427.4 

 ஊனவ� உயி,ேனா�* உலக/க< ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0428.1 

 தானவ� தன	* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

தன4சயேனா� எதி�5த $ேதவா.4.0428.2 

 கானவ�_ெப.(கான*_ெப.+அ�_பட�.ப�.) காளக8ட� கா4சி மா நக� 

த�L<ளா: $ேதவா.4.0428.3 

 ஏன* அ�ேகா� A8டா�-இல/
 ேம�றளியனாேர $ேதவா.4.0428.4 



 மாய� ஆ* மால� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மலரவ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ம8_ெப.(ம8_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.4.0429.1 

 ேதய* ஆ� திைச எ3� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) த2��த* 

ஆ� தி,த�கி�ற $ேதவா.4.0429.2 

 காய* ஆ� காய�- உ<ளா� கா4சி மா நக� த�L<ளா: $ேதவா.4.0429.3 

 ஏய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதாளிபாக� -இல/
 ேம�றளியனாேர 

$ேதவா.4.0429.4 

 ம8ணிைன உ8ட மாய� த�ைன ஓ� பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ெகா8டா◌ா $ேதவா.4.0430.1 

 ப8ணிைன0 பா' ஆ�* ப�த�க< சி�த*_ெப.(சி�த*_ெப.) ெகா8டா� 

$ேதவா.4.0430.2 

 க8ணிைன K��* ெகா8டா� கா4சி மா நக� த�L<ளா: $ேதவா.4.0430.3 

 எ8ணிைன எ8ண_
ைற.எ6.(எ89_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ைவ�தா� -

இல/
 ேம�றளியனாேர $ேதவா.4.0430.4 

 ெச:விைய0 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ெகா8டா� 

ேச5தைன_வி.	.(ேச_வி.+5�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_	�.ஒ�.) மகனா� 

ெகா8டா◌ா $ேதவா.4.0431.1 

 ம:லிைக� க8ணிேயா� மா மல��ெகா�ைற 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0431.2 

 க:விைய� கைர இலாத கா4சி மா நக� த�L<ளா: $ேதவா.4.0431.3 

 எ:லிைய விள/க_
ைற.எ6.(விள/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�றா�-இல/
 

ேம�றளியனாேர $ேதவா.4.0431.4 

 ேவ� இைண இ�றி எ��* விள/
 ஒளி ம�/கினாைள� $ேதவா.4.0432.1 



 �� இய: பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தா� ேகா< அரா மதிG* 

ைவ�தா� $ேதவா.4.0432.2 

 ஆறிைன6 சைடG< ைவ�தா� அணி ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ச6சி த�L< 

$ேதவா.4.0432.3 

 ஏறிைன ஏ�* எ5ைத-இல/
 ேம�றளியனாேர $ேதவா.4.0432.4 

 ெத�னவ�_ெப.(ெத�னவ�_ெப.) மைல எ��க6 ேசயிைழ ந�/க� க8� 

$ேதவா.4.0433.1 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) விரலா: 

ஊ�ற_
ைற.எ6.(ஊ��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 	' 

ெநா4ய வாயா: $ேதவா.4.0433.2 

 க�னலி� கீத* பாட� ேக3டவ� கா4சி த�L< $ேதவா.4.0433.3 

 இ�னவ�
 அ�ளி6ெச�தா�-இல/
 ேம�றளியனாேர $ேதவா.4.0433.4 

 ந*பைன நகர* K��* எ,Gண ெவ�வ 

ேநா�
*_ெப.(ேநா�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0434.1 

 அ*பைன அ	ைத ஆ�ைற அணி ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) க6சிG< ஏ 

$ேதவா.4.0434.2 

 க*பைன கதி� ெவ8தி/க< ெச4சைட� கட)<_ெப.(கட)<_ெப.) த�ைன 

$ேதவா.4.0434.3 

 ெச*ெபாைன பவள�Fைண சி5தியா எ1கி�ேறேன $ேதவா.4.0434.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 	ழ* உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) 
3ட* ஒ�ப- -ைள 

உைட�-_வி.எ6.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� $ேதவா.4.0435.1 

 அைர 	ழ* அத� அக(:)ல* அதனி: வாC 	தைல_ெப.(	தைல_ெப.) ஐ5- 

$ேதவா.4.0435.2 



 ெப� 	ைழ வா� த: ப�றி� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பித��கி�ேற� $ேதவா.4.0435.3 

 க�	கி: தவ1*_ெப.எ6.(தC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மாட� க6சி 

ஏக*பன 2ேர $ேதவா.4.0435.4 

 மைலயினா� மக<_ெப.(மக<_ெப.) ஓ� பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ைம5தனா� ம1 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ5தி6 $ேதவா.4.0436.1 

 சிைலயினா: மதி:க< K��* த2 எழ6 ெச�ற ெச:வ� $ேதவா.4.0436.2 

 இைலயி� ஆ� >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) ஏ5தி ஏக*ப* ேமவினாைர $ேதவா.4.0436.3 

 தைலயினா: வண/க வ:லா� தைலவ��
* தைலவ� தாேம $ேதவா.4.0436.4 

 A�த_ெப.எ6.(A_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெபா� ெகா�றமாைல D, 

சைட�
 அணி5த_ெப.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச:வ� 

$ேதவா.4.0437.1 

 த2��த* ஆ* க/ைகயாைள� தி�	' திகழ 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0437.2 

 ஏ�-வா� ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஏக*ப* ேமவினாைர 

$ேதவா.4.0437.3 

 வாC�-* ஆ� அறியமா3ேட� மா:ெகா� மய/கிேனேன $ேதவா.4.0437.4 

 ைமயி� ஆ� மல� ெந�/க8 ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ஓ� ப/க� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0438.1 

 ைகயி: ஓ� கபால* ஏ5தி கைட ெதா�* பலி ெகா<வா� தா* $ேதவா.4.0438.2 

 எ�வ- ஓ� ஏன* ஓ3' ஏக*ப* ேமவினாைர $ேதவா.4.0438.3 

 ைகயினா: -ெதாழ வ:லா��
� க�விைன கைளய: ஆேம $ேதவா.4.0438.4 



 த� விைன ம�)* க/ைக த/கிய_ெப.எ6.(த/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

சைடய� எ/க< $ேதவா.4.0439.1 

 அ� விைன அகல_
ைற.எ6.(அக:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ந:
*_ெப.எ6.(ந:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) அ8ணைல அமர� 

ேபா��*_ெப.எ6.(ேபா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0439.2 

 தி� விைன தி� ஏக*ப* ெச0பட 

உைறய_
ைற.எ6.(உைற_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:ல $ேதவா.4.0439.3 

 உ� விைன உ�கி ஆ/ேக உ<ள�தா: உக�கி�ேறேன $ேதவா.4.0439.4 

 ெகா8ட- ஓ� ேகால* ஆகி� ேகால�கா உைடய ��த� $ேதவா.4.0440.1 

 உ8ட- ஓ� ந4ச* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

உல
_ெப.(உல
_ெப.) எலா* உ�ய_
ைற.எ6.(உ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

உ8டா� $ேதவா.4.0440.2 

 எ8 திைசேயா�* ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஏக*ப� த�ைன 

$ேதவா.4.0440.3 

 க8� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அ'ைம 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) க�திேய 

தி,கி�ேறேன $ேதவா.4.0440.4 

 பட* உைட அரவிேனா� பனி மதி அதைன6 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0441.1 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) உைட உ,ைவ K'� 

க8டவ�_வி.அ.ெப.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

அ4ச அ*ம $ேதவா.4.0441.2 

 இட*_ெப.(இட*_ெப.) உைட� க6சி த�L< ஏக*ப* ேமவினா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) $ேதவா.4.0441.3 



 நட* உைட ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) காண 

ஞால*_ெப.(ஞால*_ெப.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) உ�5த ஆேற $ேதவா.4.0441.4 

 ெபா� திகC ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெபா�5திய_ெப.எ6.(ெபா�5-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந�5_ெப.அ.(ெந�*_ெப.அ.) த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) மா�ப� $ேதவா.4.0442.1 

 ந�றியி� D
5- எ� உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) ெம<ளேவ நவில 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0442.2 

 
�றியி: அ��த ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ�.) 
வைள_ெப.(
வைள_ெப.) 

அ* க8ட� எ*ைம $ேதவா.4.0442.3 

 இ� -யி: ேபா- க8டா� இனிய�-ஏக*பனாேர $ேதவா.4.0442.4 

 -��தியா� பழன�-_ெப.(பCன*_ெப.+அ�-_சா,.) உ<ளா� ெதா8ட�க< 

பல�* ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0443.1 

 அ��தியா: அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) அவ��
 அ�<க< ெச�-(N) 

$ேதவா.4.0443.2 

 எ��திைன இைசய_
ைற.எ6.(இைச_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஏறி ஏக*ப* 

ேமவினா��
 $ேதவா.4.0443.3 

 வ��தி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ'ைம 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) வ:விைன மாG* அ�ேற 

$ேதவா.4.0443.4 

 ெவ<ள�ைத6 சைடயி: ைவ�த ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீத� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) $ேதவா.4.0444.1 

 ெம<ள�தா� அைடய_
ைற.எ6.(அைட_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ேவ8'�_நி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) ெம� த� ஞான� த2யா: 

$ேதவா.4.0444.2 



 க<ள�ைத� கழிய_
ைற.எ6.(கழி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�றா� காய�-< 

கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நி��(N) $ேதவா.4.0444.3 

 உ<ள�-< ஒளிG* ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ஒ�றிV� உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0444.4 

 வசி0D எL* வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) ேவ8டா 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) இைறவ� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0445.1 

 Dசி0ப- ஓ� ெபா<ள: ஆ�ைக அதெனா�* Dண�)_ெப.(Dண�)_ெப.) ேவ8': 

$ேதவா.4.0445.2 

 அசி�0D எL* அ�5தவ�தா: ஆ�மாவி� இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0445.3 

 உசி�0D எL* உண�வி� உ<ளா� ஒ�றிV� உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0445.4 

 தான�ைத6 ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வாCவா� 

சல�-ேள அ15-கி�ற2ா $ேதவா.4.0446.1 

 வான�ைத-ெப.(வான*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐ_ெச.ேவ.) வண/க ேவ8': 

வ*மி�க< வ:�� ஆகி: $ேதவா.4.0446.2 

 ஞான�ைத விள�ைக ஏ�றி நா' உ< விரவ வ:லா◌ா $ேதவா.4.0446.3 

 ஊன�ைத ஒழி0ப� ேபா+* ஒ�றிV� உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0446.4 

 காம�-< அ15தி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க8டரா: 

ஒ�0D8ணாேத $ேதவா.4.0447.1 

 சாம�- ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற-_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ-_பட�.ஒ�.) ஓ� சய*D த�ைன 

$ேதவா.4.0447.2 

 ஏம�-* இைட இரா)* ஏகா5த* இய*Dவா��
 $ேதவா.4.0447.3 



 ஓம�-< ஒளி அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஒ�றிV� உைடய ேகாேவ 

$ேதவா.4.0447.4 

 சைமய* ேம: ஆ�* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சய*D 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0448.1 

 இைமயவ� பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இனிதி� அ/
 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஈச� $ேதவா.4.0448.2 

 கைமயிைன உைடய� ஆகி� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' பர)வா��
 

$ேதவா.4.0448.3 

 உைம ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக� ேபா+*-ஒ�றிV� உைடய ேகாேவ 

$ேதவா.4.0448.4 

 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) தைல6 ெச�றாைள� 

கர5தி3டா� உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0449.1 

 ஒ��தி�
 ந:ல�_
றி.வி.	.(ந:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ம�0 

ப��-_வி.எ6.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஒளி�-* ஈ8ேட 

$ேதவா.4.0449.2 

 ஒ��திைய0 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தா� உண�வினா: 

ஐய* உ8ணி $ேதவா.4.0449.3 

 ஒ��தி�
* ந:ல�_
றி.வி.	.(ந:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) அ:ல� ஒ�றிV� 

உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0449.4 

 பிண* உைட உட+�
_ெப.(உட:_ெப.+�
_ெகா.ேவ.) ஆக0 பி�தரா�� தி,5- 

ந2/க<_பதி.ெப.(ந2/க<_	�.ப�.) $ேதவா.4.0450.1 



 Dண�)_ெப.(Dண�)_ெப.) எL* ேபாக* ேவ8டா ேபா�க: ஆ* ெபா�ைய 

ந2/க_
ைற.எ6.(ந2/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0450.2 

 நிண*_ெப.(நிண*_ெப.) உைட ெந4சிL<ளா: நிைன�
மா 

நிைன�கி�றா��
 $ேதவா.4.0450.3 

 உண�விேனா� இ�0ப� ேபா+* ஒ�றிV� உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0450.4 

 பி�L வா� சைடயா� த�ைன0 பித�றிலா0 ேபைதமா�க< $ேதவா.4.0451.1 

 -�Lவா� நரக* த�L< -ெதா:விைன 

த2ர_
ைற.எ6.(த2�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ேவ8'�_நி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0451.2 

 ம�L வா�_ெப.(வா�_ெப.) மைறக< ஓதி மன�திL< விள�
 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ�றி $ேதவா.4.0451.3 

 உ�Lவா� உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) உ<ளா� ஒ�றிV� உைடய 

ேகாேவ $ேதவா.4.0451.4 

 	<
வா� ேபாக* ேவ8'�_நி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) 

	ய�றியா: இட�க< வ5தா:_நி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ:_நி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0452.1 

 எ<
வா� எ<கி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 

இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாய* எ�பா� 

$ேதவா.4.0452.2 

 ப<
வா� ப�த� ஆகி0 பா'G* ஆ'G* 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0452.3 

 உ<
வா� உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) உ<ளா� ஒ�றிV� உைடய 

ேகாேவ $ேதவா.4.0452.4 

 ெவ��-_வி.எ6.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உக0 Dல�க< ஐ5-* 

ேவ8'�� ேவ8�* ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.0453.1 



 ம��- உக ஆ�வ6 ெச�ற� 
ேராத/க< ஆன மாய $ேதவா.4.0453.2 

 ெபா��- உக0 D3பக�ேத� உைடயாைன அடர 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0453.3 

 ஒ��- உக5- அ�<க< ெச�தா� ஒ�றிV� உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0453.4 

 ஓ*பிேன� �3ைட வாளா உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) ஓ� 

ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0454.1 

 கா*D_ெப.(கா*D_ெப.) இலா Kைழ ேபால� க�தி�ேற 	க�க மா3ேட� 

$ேதவா.4.0454.2 

 பா*பி� வா�� ேதைர ேபால0 பலபல நிைன�கி�ேறைன $ேதவா.4.0454.3 

 ஓ*பி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) உ�ய� ெகா<ளா� ஒ�றிV� உைடய ேகாேவ 

$ேதவா.4.0454.4 

 மன*_ெப.(மன*_ெப.) எL* ேதாணி ப�றி மதி எL* ேகாைல 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0455.1 

 சின*_ெப.(சின*_ெப.) எL* சர/ைக ஏ�றி ெசறி கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

ஓ�*_ெப.எ6.(ஓ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேபா- $ேதவா.4.0455.2 

 மத� எL* பாைற தா�கி_வி.எ6.(தா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மறிG* 

ேபா- அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஒ8ணா- $ேதவா.4.0455.3 

 உைன உL* உண�ைவ ந:கா� ஒ�றிV� உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0455.4 

 கனக* மா வயிர* உ5-* மா மணி� கயிைல க8� $ேதவா.4.0456.1 

 	னகனா� அர�க� ஓ' எ��த+* உைமயா< அ4ச $ேதவா.4.0456.2 

 அனகனா� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஈச� ஊ�ற+* 

அலறி வ 2C5தா� $ேதவா.4.0456.3 

 மனகனா� ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல அ�ேற $ேதவா.4.0456.4 



 கதி�தவ� க8 சிவ5-_வி.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கயிைல 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மைலைய ஓ' $ேதவா.4.0457.1 

 அதி��- அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) எ��திட(:)+* அ,ைவ 

தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அ4ச ஈச� $ேதவா.4.0457.2 

 ெநதி�தவ� ஊ�றியி3ட நிைல 

அழி5-_வி.எ6.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அலறி வ 2C5தா� 

$ேதவா.4.0457.3 

 மதி�- இைற ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல அ�ேற $ேதவா.4.0457.4 

 க��தவ� க8 சிவ5-_வி.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கயிைல 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மைலைய� ைகயா: $ேதவா.4.0458.1 

 மறி�த+* ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) அ4ச வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

இைறவ� ந�
 $ேதவா.4.0458.2 

 ெநறி�- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விரலா: 

ஊ�ற_
ைற.எ6.(ஊ��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெந�வைர ேபால வ 2C5தா� 

$ேதவா.4.0458.3 

 மறி�- இைற ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல அ�ேற 

$ேதவா.4.0458.4 

 க��தவ� க8 சிவ5-_வி.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கயிைல 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மைலைய ஓ' $ேதவா.4.0459.1 

 எ��த+* ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) அ4ச இைறயவ� இைறேய ந�
 

$ேதவா.4.0459.2 

 ெநா'0D அள)()) விரலா: ஊ�ற_
ைற.எ6.(ஊ��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ேநாவ-* அலறியி3டா� $ேதவா.4.0459.3 

 ம'�- இைற ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல அ�ேற $ேதவா.4.0459.4 



 க�றி� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) க8 

சிவ5-_வி.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கயிைல 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மைலைய ஓ' $ேதவா.4.0460.1 

 ெவ�றி� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ைக�தல�தா: எ��த+* ெவ�வ 

ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) $ேதவா.4.0460.2 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ந�
 நாத� ஊ�ற+* நகழ 

வ 2C5தா� $ேதவா.4.0460.3 

 ம�றி� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல 

அ�ேற $ேதவா.4.0460.4 

 களி�தவ� க8 சிவ5-_வி.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கயிைல 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மைலைய ஓ' $ேதவா.4.0461.1 

 ெநளி�- அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) எ��திட(:)+* 

ேநா4ைழ அ4ச ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0461.2 

 ெவளி�தவ� ஊ�றியி3ட ெவ�பினா: அலறி வ 2C5தா� $ேதவா.4.0461.3 

 மளி�- இைற ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல அ�ேற 

$ேதவா.4.0461.4 

 க��தனா�� க8 சிவ5-_வி.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கயிைல 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மைலைய� ைகயா: $ேதவா.4.0462.1 

 எ��தனா� எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற ஏ5திைழ 

அ4ச ஈச� $ேதவா.4.0462.2 

 தி��தனா� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதவ�-

ெப.(ேதவ�_ெப.) தி�விர: ஊ�ற_
ைற.எ6.(ஊ��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

வ 2C5தா� $ேதவா.4.0462.3 

 வ��-வா� ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல அ�ேற $ேதவா.4.0462.4 



 க'யவ� க8 சிவ5-_வி.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கயிைல 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மைலைய ஓ' $ேதவா.4.0463.1 

 வ') உைட ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) அ4ச எ��த+* ம�வ ேநா�கி6 

$ேதவா.4.0463.2 

 ெச' பட� தி�விர(:)லா: ஊ�ற+* சிைத5- வ 2C5தா� $ேதவா.4.0463.3 

 வ') உற ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல அ�ேற $ேதவா.4.0463.4 

 கா4ய� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) க8 

சிவ5-_வி.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கயிைல 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மைலைய0 ப�றி $ேதவா.4.0464.1 

 இ,ய� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) எ��திட(:)+* ஏ5திைழ அ4ச ஈச� 

$ேதவா.4.0464.2 

 ெநா4ய� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ஊ�றா 	�ன* நி�கிலா- அலறி 

வ 2C5தா� $ேதவா.4.0464.3 

 மறிய� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல 

அ�ேற $ேதவா.4.0464.4 

 க�றன� கயிைல த�ைன� கா8ட+* அர�க� ஓ'6 $ேதவா.4.0465.1 

 ெச�றவ� எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற ேசயிைழ 

அ4ச ஈச� $ேதவா.4.0465.2 

 உ�� இைற ஊ�றா 	�ன* உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) அழி வைகயா: 

வ 2C5தா� $ேதவா.4.0465.3 

 ம�� இைற ஊ�றினாேன: மறி�-* ேநா�
 இ:ைல அ�ேற $ேதவா.4.0465.4 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) ஏழிேனா�* பவன	* 

கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வி89* $ேதவா.4.0466.1 



 உட:_ெப.(உட:_ெப.) அக�- உயி�* பா�* ஒ<_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) அழ: 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0466.2 

 தட*_ெப.(தட*_ெப.) மல�� க5த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) த8மதி பக+* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0466.3 

 மட:_ெப.(மட:_ெப.) அவிC ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ம�L*-ஆ0பா'யாேர 

$ேதவா.4.0466.4 

 ஆதிG* அறி)* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அறிவிL< 

ெசறி)* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0467.1 

 ேசாதிG< 7ட�*_ெப.எ6.(7ட�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) Fெநறி�
 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0467.2 

 பாதியி: ெப89* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) பர)வா� 

பா/க� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0467.3 

 ேவதிய� வா1* ேச�ஞ: வி�*D*-ஆ0பா'யாேர $ேதவா.4.0467.4 

 எ8 உைட இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இ��கி� உ< ெபா�B* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0468.1 

 ப8ெணா� பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) த�ைன0 பர)வா� பா/க� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0468.2 

 க8 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) க�-வா� க�த: ஆகா0 

$ேதவா.4.0468.3 



 ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ேப9*-ஆ0பா'யாேர 

$ேதவா.4.0468.4 

 அ8ட* ஆ� அமர� ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) -ஆதி எ* 

அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) -பாத* $ேதவா.4.0469.1 

 ெகா8டவ� 
றி0பினாேல �0பினா� தாபர�ைத $ேதவா.4.0469.2 

 க8� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) தாைத பா�வா� கா: அற 

எறிய� க8� $ேதவா.4.0469.3 

 த8'யா��
 அ�<க< ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

தைலவ� ஆ0பா'யாேர $ேதவா.4.0469.4 

 சி5ைதG* ெதளி)* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ெதளிவிL< சிவ	* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0470.1 

 வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) பயL* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வா9த: 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0470.2 

 ம5த* ஆ* ெபாழி:க< >C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ம8ணி� ெத� கைர ேம: ம�னி $ேதவா.4.0470.3 

 அ5த ேமா� அள) இலாத அ'க<-ஆ0பா'யாேர $ேதவா.4.0470.4 

 வ�னி வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர) ம�த* மதிய	* ஆ�* 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0471.1 

 மி�னிய உ� ஆ* ேசாதி ெம�0 ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) பயL* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0471.2 



 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ஓ� பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) க�-வா� க��-* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0471.3 

 இ� இைச ெதா8ட� பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆ0பா'யாேர $ேதவா.4.0471.4 

 உ<B*_ெப.எ6.(உ<B_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ�0 Dற	* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உ�)* ஆ� அ�)* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0472.1 

 ெவ<ள*_ெப.(ெவ<ள*_ெப.) ஆ�� கைரG* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வி, கதி� 

ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0472.2 

 க<ள* ஆ�� க<ள�- உ<ளா� க��-* ஆ� அ��த* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0472.3 

 அ<Bவா��
 அ<ள:_ெப.(அ<ள:_ெப.) ெச�தி3� 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆ0பா'யாேர $ேதவா.4.0472.4 

 மய�க*_ெப.(மய�க*_ெப.) ஆ�� ெதளி)* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மா:வைர வளிG* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0473.1 

 திய�க* ஆ� ஒ��க* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

சி5ைதG< ஒ�றி நி��(N) $ேதவா.4.0473.2 

 இய�க* ஆ� இ�தி ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ8 

திைச�
 இைறவ� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0473.3 

 அய�க* ஆ� அட�க* ஆய ஐய�-ஆ0பா'யாேர $ேதவா.4.0473.4 



 ஆ� அழ: உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ8ட* ஏC 

கட5த_ெப.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

$ேதவா.4.0474.1 

 ேப� ஒளி உ�வினாைன0 பிரமL* மா+* காணா6 $ேதவா.4.0474.2 

 சீ� அைவ பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�தி6 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' வண/
வா��
0 

$ேதவா.4.0474.3 

 ேப� அ�< அ�ளி6 ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

ேப9*_ெப.எ6.(ேப9_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ0பா'யாேர 

$ேதவா.4.0474.4 

 தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) அர�க� ஓ' சீ கயிலாய* 

த�ைன $ேதவா.4.0475.1 

 எ8 திற:_ெப.(திற:_ெப.) இலL* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ��த+* ஏைழ அ4ச 

$ேதவா.4.0475.2 

 வி8�_ெப.(வி8�_ெப.) இற ெநறிய 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மிக� க��- அலறி 

வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0475.3 

 ப8 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உக5த பரம�-ஆ0பா'யாேர $ேதவா.4.0475.4 

 ஆதியி: பிரமனா� தா* அ�6சி�தா� அ' இைண�கீC $ேதவா.4.0476.1 

 ஓதிய ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவ� உண�* ஆ� உணர: உ�றா� 

$ேதவா.4.0476.2 

 ேசாதிG< 7ட� ஆ�� ேதா�றி6 ெசா:லிைன இற5தா�-ப:A� $ேதவா.4.0476.3 



 ேகாதி வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) அைறG* ேசாைல� 
��ைக வ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0476.4 

 ந2�றிைன நிைறய0 Aசி நி�த+* நியம* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0477.1 

 ஆ�� ந2� A,�- ஆ3�* அ5தணனாைர� ெகா:வா� $ேதவா.4.0477.2 

 1சா��* நா<_ெப.(நா<_ெப.) அ�ற-1 எ�� த�மராச�
 ஆ� 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0477.3 

 ��றிைன� 
ைம0ப� ேபா+*-
��ைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0477.4 

 தைழ�த- ஓ� ஆ�தியி� கீC� தாபர* மணலா: �0பி $ேதவா.4.0478.1 

 அைழ�- அ/ேக ஆவி� பாைல� கற5- 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ3ட க8� 

$ேதவா.4.0478.2 

 பிைழ�த த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) தாைத தாைள0 ெப�/_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) 

ெகா� ம1வா: வ 2ச_
ைற.எ6.(வ 27_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0478.3 

 
ைழ�த- ஓ� அ	த* ஈ5தா�-
��ைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0478.4 

 சில5திG* ஆைன�காவி:-தி� நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) ப5த� 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0479.1 

 உல5- அவ8_ெப.(அவ8_ெப.) 

இற5த_ெப.எ6.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேபாேத ேகா6 ெச/கணாL* 

ஆக $ேதவா.4.0479.2 

 கல5த_ெப.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2�� காவி^ >C ேசாணா3�6 

ேசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) த/க< $ேதவா.4.0479.3 

 
ல*_ெப.(
ல*_ெப.) தனி: பிற0பி�தி3டா�-
��ைக வ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0479.4 



 ஏ� உட� ஏC அட��தா� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) 

A� ெகா8�(N) $ேதவா.4.0480.1 

 ஆ� உைட6 சைடயினாைன அ�6சி�தா� அ' இைண� கீC $ேதவா.4.0480.2 

 ேவ�* ஓ� A� 
ைறய_
ைற.எ6.(
ைற_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெம�* 

மல��க8ைண மி8ட $ேதவா.4.0480.3 

 ��* ஓ� ஆழி ஈ5தா�-
��ைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0480.4 

 க:லினா: எறி5-_வி.எ6.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க4சி தா* உ9* 

சா�கிய(�)னா◌ா $ேதவா.4.0481.1 

 ெந:லி� ஆ� ேசா� உணாேம ந2< வி7*D ஆள ைவ�தா� $ேதவா.4.0481.2 

 எ:லி ஆ/
 எ, ைக ஏ5தி எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) திகC ந3ட* ஆ'� 

$ேதவா.4.0481.3 

 ெகா:லி ஆ* ப8 உக5தா�-
��ைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0481.4 

 கா0ப- ஓ� வி:+* அ*D* ைகய- ஓ� இைற6சி0பார* $ேதவா.4.0482.1 

 ேதா: ெப�4_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) ெச�0D� ெதா3� Fய வா�� கலச* 

ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0482.2 

 த20 ெப�/_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) க8க< 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 
�தி_ெப.(
�தி_ெப.) ந2� ஒ1க� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) க8 $ேதவா.4.0482.3 

 ேகா0ப-* ப�றி� ெகா8டா�-
��ைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0482.4 

 நிைற மைற� கா�_ெப.(கா�_ெப.) த�னி: ந28� எ, த2ப* த�ைன� 

$ேதவா.4.0483.1 

 கைற நிற�-_ெப.(நிற*_ெப.+அ�-_சா,.) எலி த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) K�
6 

73'ட� கன�� F8ட $ேதவா.4.0483.2 



 நிைற கட:_ெப.(கட:_ெப.) ம89* வி89* 

ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0483.3 

 
ைற) அற� ெகா�0ப� ேபா+*-
��ைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0483.4 

 வண/
வா� இட�க< த2��
* ம�5-_ெப.(ம�5-_ெப.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) அ�5தவ�த $ேதவா.4.0484.2 

 கண*_ெப.(கண*_ெப.) D:ல��
 அ�<க< 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) காத:_ெப.(காத:_ெப.) ஆ* 

அ'யா��
 எ��* $ேதவா.4.0484.3 

 
ண/கைள� ெகா�0ப� ேபா+*-
��ைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0484.4 

 எ��தன� எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) கயி(:)ைல இல/ைகய� 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) த�ைன $ேதவா.4.0485.1 

 அ��- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விரலா: 

ஊ�ற_
ைற.எ6.(ஊ��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அலறி0 ேபா� அவL* 

வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0485.2 

 வி��தன� ைக நர*பா: ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீத/க< 

பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0485.3 

 ெகா��தன� ெகா�றவா< நா<_ெப.(நா<_ெப.) 
��ைக வ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0485.4 

 ெந'ய மா: பிரமேனா� ந2� எL* பிலய* ெகாள $ேதவா.4.0486.1 

 அ'ெயா� 	'G*_ெப.எ6.(	'_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) காணா� 

அ�67ன�
 அ*D* வி:+* $ேதவா.4.0486.2 

 -' உைட ேவட� ஆகி� Fய ம5திர/க< ெசா:லி� $ேதவா.4.0486.3 

 ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) ெந�5_ெப.அ.(ெந�*_ெப.அ.) ேத� ெகா��தா�-
��ைக 

வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0486.4 



 ஆ�த* ஆ* அயL* மா+* அ�றி ம�� 

ஒழி5த_ெப.எ6.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$ேதவா.4.0487.1 

 1ேசா�த* எ*ெப�மா� 1 எ�� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேதா�திர/க< 

ெசா:ல_
ைற.எ6.(ெசா:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0487.2 

 த2��த* ஆ* அ3டமீ 	� சீ� உைட ஏ1 நாB* $ேதவா.4.0487.3 

 ��தரா� வ 2தி ேபா5தா�-
��ைக வ 2ர3டனாேர $ேதவா.4.0487.4 

 ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) ேம: க8ணினாேன ந2� ெம� Aசினாேன 

$ேதவா.4.0488.1 

 க�ைற0 D� சைடயினாேன கட:_ெப.(கட:_ெப.) விட*_ெப.(விட*_ெப.) 

ப�கினாேன $ேதவா.4.0488.2 

 ெச�றவ� Dர/க< K��* ெசN_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அழ: ெச+�தினாேன 

$ேதவா.4.0488.3 

 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) இ: 
ண�தினாேன ேகா'கா உைடய ேகாேவ 

$ேதவா.4.0488.4 

 க' கமC ெகா�ைறயாேன கபால* ைக ஏ5தினாேன $ேதவா.4.0489.1 

 வ') உைட ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) த�ைன 

மா�பி:_ெப.(மா�D_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஓ� பாக�தாேன $ேதவா.4.0489.2 

 அ' இைண பரவ நாB* அ'யவ��
 அ�< ெச�வாேன $ேதவா.4.0489.3 

 ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) அணி விழ) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஓவா� 

ேகா'கா உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0489.4 

 ந2� ெம� Aசினாேன நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) திகC ம1வினாேன $ேதவா.4.0490.1 



 ஏ� உக5- ஏறினாேன இ�/_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) கட:_ெப.(கட:_ெப.) அ	- 

ஒ0பாேன $ேதவா.4.0490.2 

 ஆ�* ஓ� நா�
_ெப.(நா�
_ெப.) ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) 

அற*_ெப.(அற*_ெப.) உைர�- அ�ளினாேன $ேதவா.4.0490.3 

 ��* ஓ� ெப8ணினாேன ேகா'கா உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0490.4 

 காலைன� காலா: ெச�� அ�� அ�< D, க�ைணயாேன $ேதவா.4.0491.1 

 ந2ல*_ெப.(ந2ல*_ெப.) ஆ� க8ட�தாேன ந2< 	' அமர�ேகாேவ $ேதவா.4.0491.2 

 ஞால*_ெப.(ஞால*_ெப.) ஆ* ெப�ைமயாேன நளி� இள5தி/க< >�* 

$ேதவா.4.0491.3 

 ேகால* ஆ� சைடயினாேன ேகா'கா உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0491.4 

 A8 அர) ஆர�தாேன Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) உ, அைரயினாேன $ேதவா.4.0492.1 

 காணி: ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ேகாவண 	* ைகயி: ஓ� கபால* ஏ5தி 

$ேதவா.4.0492.2 

 ஊ9* ஊ�0 பி6ைசயாேன உைம ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக�தாேன 

$ேதவா.4.0492.3 

 ேகாண: ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) பிைறயினாேன ேகா'கா உைடய ேகாேவ 

$ேதவா.4.0492.4 

 ேகழ:_ெப.(ேகழ:_ெப.) ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ெகா*D_ெப.(ெகா*D_ெப.) 

A8ட_ெப.எ6.(A8_வி.+3_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கிள� ஒளி மா�பினாேன 

$ேதவா.4.0493.1 

 ஏைழேய� ஏைழேய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ� ெச�ேக� 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ெப*மா� $ேதவா.4.0493.2 

 மாைழ ஒ8க8ணினா�க< வைல_ெப.(வைல_ெப.) தனி: மய/
கி�ேற� 

$ேதவா.4.0493.3 



 �ைழ ஏ� உைடய ெச:வா ேகா'கா உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0493.4 

 அழ: உமிC அ/ைகயாேன அ,ைவ ஓ� பாக�தாேன $ேதவா.4.0494.1 

 தழ: உமிC அரவ* ஆ��-� தைல_ெப.(தைல_ெப.) தனி: பலி ெகா<வாேன 

$ேதவா.4.0494.2 

 நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) உமிC ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

>ழ_
ைற.எ6.(>C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந2< வா4 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) 

இன/க< $ேதவா.4.0494.3 

 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) உமிC கீத* பா�* ேகா'கா உைடய ேகாேவ 

$ேதவா.4.0494.4 

 ஏ அ� சிைலயினாேல Dர* அைவ எ, ெச�தாேன $ேதவா.4.0495.1 

 மா வ� வகி� ெகா< க8ணா< மைலமக< பாக�தாேன $ேதவா.4.0495.2 

 ஆவ� -ைற உளாேன ஐவரா: ஆ3ட0 ப3ேட� $ேதவா.4.0495.3 

 ேகா அ� 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) த2ரா� ேகா'கா உைடய ேகாேவ 

$ேதவா.4.0495.4 

 ஏ�ற ந2�� க/ைகயாேன இ� நில*_ெப.(நில*_ெப.) தாவினாL* $ேதவா.4.0496.1 

 நா�ற மா மல� ேம: ஏ�* நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) இவ�க< 

�'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0496.2 

 ஆ�றலா: அள�க: உ�றா��
 அழ: உ� ஆயினாேன $ேதவா.4.0496.3 

 ����
* ��� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆனா� ேகா'கா உைடய 

ேகாேவ $ேதவா.4.0496.4 

 பழக நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அ'ைம ெச�ேவ�-ப7பத2 பாவ நாசா 

$ேதவா.4.0497.1 

 மழ களியாைனயி� ேதா: மைலமக< ெவ�வ0 ேபா��த $ேதவா.4.0497.2 



 அழகேன அர�க� தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) அ� வைர 

ெநா4ய ஊ��* $ேதவா.4.0497.3 

 
ழகேன ேகால மா�பா ேகா'கா உைடய ேகாேவ $ேதவா.4.0497.4 

 ப� 
ழி0 பNவ�- அ�ன ப8'ைய0 

ெப�த_ெப.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆ�றா: $ேதவா.4.0498.1 

 ெக�வ- இ* மனித� வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) கா8 ெதா�* 

ேக-கி�ேற� $ேதவா.4.0498.2 

 	�
வ� இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ< 

ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) K��கேர இவ�கேளா�* $ேதவா.4.0498.3 

 அ'யேன� வாழ மா3ேட�-ஆP� Kல3டன 2ேர $ேதவா.4.0498.4 

 D10 ெப�த_ெப.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ப8' த�ைன0 

Dற*_ெப.(Dற*_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேதாலா: K' $ேதவா.4.0499.1 

 ஒ1�
 அறா ஒ�ப- வா� ஒ��ைம ஒ��* இ:ைல $ேதவா.4.0499.2 

 சழ�
 உைட இதL< ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ச/கட* பல)* 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0499.3 

 அழி0பனா� வாழ மா3ேட�-ஆP� Kல3டன 2ேர $ேதவா.4.0499.4 

 ப4சி� ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) அ'யினா�க< பா/கரா� அவ�க< 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0500.1 

 ெந4சி: ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) பல)* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நிைனயிL* நிைனய ஒ3டா� 

$ேதவா.4.0500.2 

 ந47_ெப.(ந47_ெப.) அணி மிட�றினாேன நாதேன ந*பேன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0500.3 

 அ4சிேன�
 1அ4ச: 1 எ�ன 2�-ஆP� Kல3டன 2ேர $ேதவா.4.0500.4 



 ெக8ைட_ெப.(ெக8ைட_ெப.) அ* தட/க8 ந:லா� த*ைமேய ெக1ம 

ேவ8'� $ேதவா.4.0501.1 

 
8டரா�� தி, த5-_வி.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 
ைல�- இட�� 
ழியி: E�க� $ேதவா.4.0501.2 

 க8� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) தா4�ககி:ேல� கா�-� ெகா< கைற ேச� 

க8டா $ேதவா.4.0501.3 

 அ8ட வானவ�க< 

ேபா��*_ெப.எ6.(ேபா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆP� 

Kல3டன 2ேர $ேதவா.4.0501.4 

 தாC 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) இ� ெசா: ந:லா� த/கைள� த4ச* எ��(N) 

$ேதவா.4.0502.1 

 ஏைழேய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நாB* எ� 

ெச�ேவ8�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ெப*மா� $ேதவா.4.0502.2 

 வாCவ ேத: அ,- ேபா+* ைவக+* ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0502.3 

 ஆC 
ழி0 ப��க ஆ�ேற�-ஆP� Kல3டன 2ேர $ேதவா.4.0502.4 

 மா�ற* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அ�ள கி:�� மதி இேல� விதி இலாைம 

$ேதவா.4.0503.1 

 சீ�ற	* த2��த: ெச�ய�ீ சி�கன) உைடய� ஆகி� $ேதவா.4.0503.2 

 ��ற* ேபா: ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
ைல�தி3�� ேகா
 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0503.3 

 ஆ�ற)* கி:ேல� நாேய� ஆP� Kல3டன 2ேர $ேதவா.4.0503.4 

 உயி� நிைல உட*ேப காலா உ<ளேம தாழி ஆக $ேதவா.4.0504.1 



 -யரேம ஏ�ற* ஆக -�ப� ேகா: அதைன0 ப�றி $ேதவா.4.0504.2 

 பயி�_ெப.(பயி�_ெப.) தைன6 7ழிய வி3� பாC�
 ந2� இைற�- 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.4.0504.3 

 அய�வினா: ஐவ��
 ஆ�ேற� ஆP� Kல3டன 2ேர $ேதவா.4.0504.4 

 க�ற ேத: ஒ��* இ:ைல கா,ைகயாேரா� ஆ'0 $ேதவா.4.0505.1 

 ெப�ற_ெப.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேத: ெபா4-* 

-�ப*_ெப.(-�ப*_ெப.) ேபைதேய� பிைழ0பினாேல $ேதவா.4.0505.2 

 	�றினா: ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 	ைற 	ைற 

-யர*_ெப.(-யர*_ெப.) ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0505.3 

 அ�� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அல5- ேபாேன� ஆP� Kல3டன 2ேர 

$ேதவா.4.0505.4 

 ப�தனா� வாழ மா3ேட� பாவிேய� 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0506.1 

 சி�த�-< ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) த2ய ெச� விைன பல)* 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0506.2 

 ம�- உ� தயிேர ேபால ம�
* எ� உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) தாL* 

$ேதவா.4.0506.3 

 அ�தேன அமர�ேகாேவ ஆP� Kல3டன 2ேர $ேதவா.4.0506.4 

 தட�ைக நா:-ஐ5-* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

தட வைர த�ைன0 ப�றி $ேதவா.4.0507.1 

 எ��தவ� ேப��க ஓ' இ,5தன Aத* எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 

$ேதவா.4.0507.2 



 	'� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�-* ேதாB* 	றி தர இைறேய 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0507.3 

 அட��- அ�< ெச�த- எ�ேன ஆP� Kல3டன 2ேர $ேதவா.4.0507.4 

 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) வல* 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெசா:லா< ேகால 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) க8ணி த�ைன� $ேதவா.4.0508.1 

 கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) வல* 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2/கா� கண/க< 

அ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) கண/க< ஆர_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0508.2 

 அழ: வல* ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைகயா� 

அ�< கதி� எறி�
* ஆP� $ேதவா.4.0508.3 

 ெதாழ: வல* ெகா8ட:_ெப.(ெகா8ட:_ெப.) 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றினா� 

ேதா�றினாேர $ேதவா.4.0508.4 

 நாக�ைத ந/ைக அ4ச ந/ைகைய ம4ைஞ_ெப.(ம4ைஞ_ெப.) எ�� 

$ேதவா.4.0509.1 

 ேவக�ைத� தவிர நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ேவழ�தி� உ,ைவ ேபா��-0 

$ேதவா.4.0509.2 

 பாக�தி� நிமி�த: ெச�யா� தி/கைல_ெப.(தி/க<_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) மி� எ�� 

அ4சி $ேதவா.4.0509.3 

 ஆக�தி: கிட5த_ெப.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) அட/
* ஆPரனா��ேக $ேதவா.4.0509.4 

 ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) 


ைழய ேமவி� ெதா3'ைம உைடய ெதா8ட� $ேதவா.4.0510.1 



 அ1த(அ)அக* D
5- நி�றா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) அவா0 

ேபா+*-ஆP� $ேதவா.4.0510.2 

 எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) ந� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

	�ற*_ெப.(	�ற*_ெப.) அ�றிG* ஏ� ெகா< ேவலி0 $ேதவா.4.0510.3 

 ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) விள/
 

தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) D-_ெப.அ.(D-_ெப.அ.) 	கிC >'னாேர $ேதவா.4.0510.4 

 ந47_ெப.(ந47_ெப.) இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகா< க8ட� 

நைக இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ஈம� க/
:_ெப.(க/
:_ெப.) $ேதவா.4.0511.1 

 ெவ47ட� விள�க�- ஆ' விள/கினா� ேபா+* Kவா $ேதவா.4.0511.2 

 ெவ47ட� 	க� த28'_வி.எ6.(த28�-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெவ<ளி 

நாராச* அ�ன $ேதவா.4.0511.3 

 அ* 7ட� அணி ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) அணிG* 

ஆPரனாேர $ேதவா.4.0511.4 

 எ* தளி� ந2�ைம ேகால ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ�� இைமேயா� 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0512.1 

 ைப5தளி�� ெகா*ப� அ�ன பட�ெகா' பயில0 ப3� $ேதவா.4.0512.2 

 த* சைட� ெதா�தினா+* த(*)ம- ஓ� ந2�ைமயா+* $ேதவா.4.0512.3 

 அ* தளி� ஆக*_ெப.(ஆக*_ெப.) ேபா+* வ'வ� ஆPரனாேர $ேதவா.4.0512.4 

 வானக* விள/க_
ைற.எ6.(விள/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ம:
*_ெப.எ6.(ம:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வள*_ெப.(வள*_ெப.) 

ெக1 மதிய* >'� $ேதவா.4.0513.1 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) 

அழிய_
ைற.எ6.(அழி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) தா* பலி ேத�வ� ேபா+* 

$ேதவா.4.0513.2 



 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) 

கழி5த_ெப.எ6.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஓ3': உ8ப-* ஒளி ெகா< 

ந4ச* $ேதவா.4.0513.3 

 ஆ� அக அ47* ஆ�* அ'க< ஆPரனாேர $ேதவா.4.0513.4 

 அ47 அைண கைணயினாைன அழ: உற அ�� 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0514.1 

 அ47 அைண 
ழலினாைள அ	தமா 

அைண5-_வி.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந�
(N) $ேதவா.4.0514.2 

 அ47 அைண அ47* ஆ' ஆ� அர) ஆ3�வா� தா* $ேதவா.4.0514.3 

 அ47 அைண ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ஆP� ஆதா4�- இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

ெகா8டாேர $ேதவா.4.0514.4 

 வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 	� அமர� 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:விைன ஆன த2ர0 

$ேதவா.4.0515.1 

 பிண/
 உைட6 சைடயி: ைவ�த பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைட0 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) $ேதவா.4.0515.2 

 மண*_ெப.(மண*_ெப.) கமேழாதி பாக�-மதி நிலா வ3ட�- ஆ' $ேதவா.4.0515.3 

 அ8 அ* ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) மாட வ 2தி ஆP� எ* அ'களாேர $ேதவா.4.0515.4 

 நக: இட*_ெப.(இட*_ெப.) பிற�க3
 ஆக நா:மைறேயா�க< த/க< 

$ேதவா.4.0516.1 

 Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வா1* Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) 

இலி-இ�வ� �'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0516.2 



 இக: இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆக ந28� அ/
 ஈ8� எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) 

அழ: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0516.3 

 அகலிட* பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அ'க< ஆPரனாேர $ேதவா.4.0516.4 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) ெமா��த அைலகட: 

அ	த* வா/கி $ேதவா.4.0517.1 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) அ7ர�_ெப.(அ7ர�_ெப.) வா1* அணி 

மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K��* ேவவ $ேதவா.4.0517.2 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ேதாB* ம3'�- 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அைச) 

த2ர_
ைற.எ6.(த2�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0517.3 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) அ'G* ைவ�த அ'க< ஆPரனாேர $ேதவா.4.0517.4 

 பைக�தி3ட� Dர/க< K��* பாறி ந2� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0518.1 

 Dைக�தி3ட ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேகாேவ ெபாறி இேல� உடல* த�L< 

$ேதவா.4.0518.2 

 அைக�தி3� அ/
 அதைன நாB* ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ3ட ஆ'� 

$ேதவா.4.0518.3 

 திைக�தி3ேட� ெச�வ- எ�ேன தி�0 DகXரன 2ேர $ேதவா.4.0518.4 

 ைம அ, மத��த ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) க8 மாதரா� வைலயி: ப3�� 

$ேதவா.4.0519.1 



 ைக எ, >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) ஏ5-* கட)ைள நிைனய மா3ேட� 

$ேதவா.4.0519.2 

 ஐ ெநா45- அகமிட�ேற அைட�
* ேபா- ஆவியா� தா* $ேதவா.4.0519.3 

 ெச�வ- ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

மா3ேட�-தி�0 DகXரன 2ேர $ேதவா.4.0519.4 

 	0ப-* 	0ப�தா�* 	0ப-* இ� 
ர*ைப_ெப.(
ர*ைப_ெப.) 

$ேதவா.4.0520.1 

 அ0ப� ேபா: ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) வ5-(N) 1அ- த�க 

இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) வி�_ஏவ.(வி�_வி.) 1 எ��(N) 

$ேதவா.4.0520.2 

 ஒ0பேவ நலிய: உ�றா: உ�G* ஆ� 

அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� $ேதவா.4.0520.3 

 ெச0பேம திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ�.) தி�0 DகXரன 2ேர $ேதவா.4.0520.4 

 ெபாறி இலா அ1�ைக ஓ*பி ெபா�யிைன ெம� எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0521.1 

 ெநறி அலா ெநறிக< ெச�ேற� ந2தேன ந2தி ஏ-* $ேதவா.4.0521.2 

 அறிவிேல� அமர�ேகாேவ அ	திைன ம�னி: 

ைவ�
*_ெப.எ6.(ைவ_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0521.3 

 ெசறி) இேல� ெச�வ- எ�ேன தி�0 DகXரன 2ேர $ேதவா.4.0521.4 

 அளியி� ஆ� 
ழலினா�க< அவ�கB�
 அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0522.1 



 களியி� ஆ� பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) ஓவா� கடY� வ 2ர3ட* எ�L* 

$ேதவா.4.0522.2 

 தளியினா� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) நாB* நிைன) இலா� தக)_ெப.(தக)_ெப.) 

இ: ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) $ேதவா.4.0522.3 

 ெதளி) இேல� ெச�வ- எ�ேன தி�0 DகXரன 2ேர $ேதவா.4.0522.4 

 இலவி� நா_ெப.(நா_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) பாேல 

இைச5-_வி.எ6.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

பி�L* $ேதவா.4.0523.1 

 நில)* நா<_ெப.(நா<_ெப.) பல எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2தேன� ஆதி உ�ைன 

$ேதவா.4.0523.2 

 உலவினா: உ<க மா3ேட� உ� அ' 

பர)*_ெப.எ6.(பர_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஞான* $ேதவா.4.0523.3 

 ெசல) இேல� ெச�வ- எ�ேன தி�0 DகXரன 2ேர $ேதவா.4.0523.4 

 கா�திேல� இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) K��* க:விேய: 

இ:ைல எ�பா: $ேதவா.4.0524.1 

 வா��திேல� அ'ைம த�L< வா�ைமயா: Fேய� அ:ேல� 

$ேதவா.4.0524.2 

 பா��தL�
 அ�<க< ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

பரமேன பர)வா�க< $ேதவா.4.0524.3 

 த2��தேம திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெபா�ைக� 

தி�0 DகXரன 2ேர $ேதவா.4.0524.4 

 ந2�* ஆ� த2G* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நிலL* ஆ� 

வி7*D* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0525.1 



 ஏ� உைட� கதி�க< ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இைமயவ� 

இைற4ச நி��(N) $ேதவா.4.0525.2 

 ஆ�வத�
 அ,ய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ/
 

அ/ேக ஆ�கி�ற $ேதவா.4.0525.3 

 ேதவ��
* ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆவா�-தி�0 DகXரனாேர $ேதவா.4.0525.4 

 ெம�Gேள விள�ைக ஏ�றி ேவ8�_ஏவ.(ேவ8�_வி.) அள) உயர� F8' 

$ேதவா.4.0526.1 

 உ�வ- ஓ� உபாய* ப�றி உக�கி�ேற� உகவா வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) 

$ேதவா.4.0526.2 

 ஐவைர அக�ேத ைவ�த2� அவ�கேள வலிய� சால $ேதவா.4.0526.3 

 ெச�வ- ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

மா3ேட�-தி�0 DகXரன 2ேர $ேதவா.4.0526.4 

 அ� வைர தா/கினாL* அ�மைற ஆதியாL* $ேதவா.4.0527.1 

 இ�வ�* அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3டா ஈசனா� 

இல/ைக ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) $ேதவா.4.0527.2 

 க�வைர எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஞா�� க8 வழி 


�தி_ெப.(
�தி_ெப.) ேசார� $ேதவா.4.0527.3 

 தி�விர: சிறி- ைவ�தா� தி�0 DகXரனாேர $ேதவா.4.0527.4 

 ெத8_ெப.அ.(ெத8_ெப.அ.) திைர ேத/கி ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' வ 21/காைல 

$ேதவா.4.0528.1 

 ெதா8� இைர�- அ8ட� ேகாைன� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' 

வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ/
* $ேதவா.4.0528.2 



 வ8�க< ம-�க< மா5-* வல* Dர�- அ'க< த*ைம� $ேதவா.4.0528.3 

 ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 

கீத* பாட� 
ழக� தா* இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற 

$ேதவா.4.0528.4 

 ம��களி: வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பாய_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) 

இன*_ெப.(இன*_ெப.) இ,5த ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) $ேதவா.4.0529.1 

 பி'� களி�_ெப.(களி�_ெப.) எ�ன� த*மி: பிைண பயி�� அைண வரா:க< 

$ேதவா.4.0529.2 

 ெதா��த ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஏ5தி� ெதா8ட�க< 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0529.3 

 வ'� தட/க8ணி பாக�-வல*Dர�- 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0529.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உைட மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

தி�5-_ஏவ.(தி�5-_வி.) அ' ெபா�5த6 ேச��தி $ேதவா.4.0530.1 

 ஆ� இைட அ47* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ�பினா: அமர ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0530.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட மதிய* >�* வல* Dர�- அ'க< த*ைம 

$ேதவா.4.0530.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�த0 

ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந:விைன0 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ�ேறேன $ேதவா.4.0530.4 



 	ைள எயி��_ெப.(எயி��_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ஏன* A8� ெமா� சைடக< தாழ $ேதவா.4.0531.1 

 வைள எயி��_ெப.(எயி��_ெப.) இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) 

நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) வலி�- அைர 

இைசய_
ைற.எ6.(இைச_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ 2�கி $ேதவா.4.0531.2 

 Dைள கய0 ேபா�ைவ ேபா��- Dனெலா� மதிய* 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0531.3 

 வைள பயி: இைளய�_ெப.(இைளய�_ெப.) ஏ�-* வல* Dர�- அ'க< தாேம 

$ேதவா.4.0531.4 

 7�< உ� வைரயி� ேமலா: -ள/
 இள*_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) பளி/
 சி5த 

$ேதவா.4.0532.1 

 இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) உ� கதி� Tைழ5த இள/_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) கதி�0 

பசைல� தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) $ேதவா.4.0532.2 

 அ�< உ�* அ'ய� எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) அ/ைகயி� 

மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) ஏ5த_
ைற.எ6.(ஏ5-_வி.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0532.3 

 ம�< உ� கீத* ேக3டா� வல* Dர�- அ'களாேர $ேதவா.4.0532.4 

 நிைன�கி�ேற� ெந47_ெப.(ெந47_ெப.) த�னா: 

ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) D� சைடயினாேன 

$ேதவா.4.0533.1 

 அைன�- உட� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 அ�பினா: அைமய 

ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0533.2 

 Dைன(�)கி�ேற� ெபா�*ைம த�ைன ெம�*ைமைய0 Dணர மா3ேட� 

$ேதவா.4.0533.3 



 என�
 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெச�வ- எ�ேன இனி வல* Dரவன 2ேர 

$ேதவா.4.0533.4 

 ெச/கய: ேச:க< பா�5-_வி.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேத* 

பழ* இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நா' $ேதவா.4.0534.1 

 த* கய*_ெப.(கய*_ெப.) -ற5-_வி.எ6.(-ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ேபா5- தட*_ெப.(தட*_ெப.) ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0534.2 

 ெகா/ைகய� 
ைடG/ காைல� ெகா1/_ெப.அ.(ெகா1*_ெப.அ.) கனி 

அ1/கினா� அ* $ேதவா.4.0534.3 

 ம/கல மைனயி� மி�கா� வல* Dர�- அ'களாேர $ேதவா.4.0534.4 

 அ�
 எலா* 
வைள_ெப.(
வைள_ெப.) ெச5ெந: அக: இைல 

ஆ*ப:_ெப.(ஆ*ப:_ெப.) ெந�த:_ெப.(ெந�த:_ெப.) $ேதவா.4.0535.1 

 ெத� எலா* ெத/
_ெப.(ெத/
_ெப.) மாவி� பழ* 

வி1*_ெப.எ6.(வி1_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

பட0ைப_ெப.(பட0ைப_ெப.) எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0535.2 

 
�
_ெப.(
�
_ெப.) இன*_ெப.(இன*_ெப.) 

�'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஆ/ேக 
*மலி�- இற
 

உல��தி $ேதவா.4.0535.3 

 ம�வ: ஆ* இட/க< கா3�* வல* Dர�- அ'களாேர $ேதவா.4.0535.4 

 க�வைர அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ�.) 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) அவL* காணா� 

$ேதவா.4.0536.1 

 தி� வைர அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) Aேம: திைச 	க� அவL* 

காணா� $ேதவா.4.0536.2 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வைர உ6சி_ெப.(உ6சி_ெப.) ஏறி ஓ/கினா� 

ஓ/கி_வி.எ6.(ஓ/
_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வ5-(N) $ேதவா.4.0536.3 

 அ�ைமயி� எளிைம ஆனா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வல*Dரவனாேர 

$ேதவா.4.0536.4 

 வா<_ெப.(வா<_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இல/க_
ைற.எ6.(இல/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந�
 வள� கயிலாய* 

த�ைன $ேதவா.4.0537.1 

 ஆ< வலி க�தி6 ெச�ற_ெப.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

அர�கைன வைர� கீC அ�� $ேதவா.4.0537.2 

 ேதாெளா� ப�- வாG* ெதாைல5- உட� அ15த 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0537.3 

 ஆ8ைமG* வலிG* த2�0பா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

வல*Dரவனாேர $ேதவா.4.0537.4 

 மா-இ� ஞால*_ெப.(ஞால*_ெப.) எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) மல� அ' 

வண/
*_ெப.எ6.(வண/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேபா+* 

$ேதவா.4.0538.1 

 பா� இ�/_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) க/ைகயாைள0 பட�சைட ைவ0ப� ேபா+* 

$ேதவா.4.0538.2 

 கா� இ�*_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) ெபாழி:க< 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க1மல ஊர��
 அ* ெபா� 

$ேதவா.4.0538.3 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ெகா�0ப� ேபா+* ஆவ�-ைறயனாேர 

$ேதவா.4.0538.4 

 மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) பாக�த� ேபா+* மா�மறி� ைகய� ேபா+* 

$ேதவா.4.0539.1 



 
ட5ைதயி: 
ழக� ேபா+* ெகா: Dலி� ேதால� ேபா+* $ேதவா.4.0539.2 

 கைட5த ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8ப� ேபா+* காலைன� கா�வ� ேபா+* 

$ேதவா.4.0539.3 

 அைட5தவ��
 அ�ப� ேபா+* ஆவ�-ைறயனாேர $ேதவா.4.0539.4 

 உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) த2�0ப� 

ேபா+* உ� -ைண ஆவ� ேபா+* $ேதவா.4.0540.1 

 ெச�றவ� Dர/க< K��* த2 எழ6 ெச�வ� ேபா+* $ேதவா.4.0540.2 

 க�றவ� பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�த� 

கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உல5- அல5- பா�* 

$ேதவா.4.0540.3 

 அ�றவ��
 அ�ப� ேபா+* ஆவ�-ைறயனாேர $ேதவா.4.0540.4 

 ம1 அம� ைகய� ேபா+* மா- அவ<_பதி.ெப.(அ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) 

பாக� ேபா+* $ேதவா.4.0541.1 

 எ1 Tைன ேவல� ேபா+* எ�D 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அணிவ� ேபா+* 

$ேதவா.4.0541.2 

 ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ15-_வி.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ'0 பா'� 

ேதா�திர*பல)* ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0541.3 

 அ1மவ��
 அ�ப� ேபா+* ஆவ�-ைறயனாேர $ேதவா.4.0541.4 

 ெபா' அணி ெம�ய� ேபா+* ெபா/
 ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) Eல� 

ேபா+* $ேதவா.4.0542.1 

 க'ய- ஓ� விைடய� ேபா+* காமைன� கா�வ� ேபா+* $ேதவா.4.0542.2 



 ெவ' ப�தைலய� ேபா+* ேவ3ைகயா: 

பர)*_ெப.எ6.(பர_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெதா8ட� $ேதவா.4.0542.3 

 அ'ைமைய அள0ப�ேபா+* ஆவ�-ைறயனாேர $ேதவா.4.0542.4 

 வ�கர� உயிைர வNவ� க8 மல� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேபா�ற6 $ேதவா.4.0543.1 

 ச�கர*_ெப.(ச�கர*_ெப.) ெகா�0ப� ேபா+* தானவ� தைலவ� ேபா+* 

$ேதவா.4.0543.2 

 -�க மா Kட� த*ைம� -யா4ேல வ 2C0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0543.3 

 அ�
 அைர ஆ�0ப� ேபா+* ஆவ�-ைறயனாேர $ேதவா.4.0543.4 

 விைட த� ெகா'ய� ேபா+* ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) D, Eல� ேபா+* 

$ேதவா.4.0544.1 

 பைட த� ம1வ� ேபா+* பா� Dலி� ேதால� ேபா+* $ேதவா.4.0544.2 

 உைட த� கீள� ேபா+* உலக	* ஆவ� ேபா+* $ேதவா.4.0544.3 

 அைடபவ� இட�க< த2��
* ஆவ�-ைறயனாேர $ேதவா.4.0544.4 

 	5தி வாேனா�க< வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

	ைறைமயா: வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0545.1 

 ந5தி மாகாள� எ�பா� ந� உைடயா�க< நி�ப $ேதவா.4.0545.2 

 சி5தியாேத ஒழி5தா� தி,Dர* எ,0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0545.3 

 அ5தி வா�_ெப.(வா�_ெப.) மதிய* >�* ஆவ�-ைறயனாேர $ேதவா.4.0545.4 

 பா� அம� ஏன* ஆகி0 பா� இட5தி3ட மா+* $ேதவா.4.0546.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம�5-_வி.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�* 

அ:லி� திைச	க* உைடய ேகா)* $ேதவா.4.0546.2 



 த2னைர� திய�
 அ��த_ெப.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி� உ� 

உைடய� ேபா+* $ேதவா.4.0546.3 

 ஆ� நைர ஏ�ற� ேபா+* ஆவ�-ைறயனாேர $ேதவா.4.0546.4 

 பா��தL�
 அ�<வ� ேபா+* பட� சைட 	'ய� ேபா+* $ேதவா.4.0547.1 

 ஏ�-வா� இட�க< த2ர_
ைற.எ6.(த2�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இ�ப/க< 

ெகா�0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0547.2 

 ��தரா�0 பா' ஆ' ெகா� வலி அர�க� த�ைன $ேதவா.4.0547.3 

 ஆ��த வா� அல�வி0பா� ஆவ�-ைறயனாேர $ேதவா.4.0547.4 

 ம4சேன மணிG* ஆனா� மரகத�திரB* ஆனா� $ேதவா.4.0548.1 

 ெந47ேள D
5- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நிைனத�* 

நிகCவினாேன $ேதவா.4.0548.2 

 -47*_ெப.எ6.(-47_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேபாதாக 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) -ைண என�
 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி��(N) $ேதவா.4.0548.3 

 1அ4ச: 1 எ�� அ�ள ேவ8�* ஆவ�-ைற உளாேன $ேதவா.4.0548.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உக5- உ�ைன நாB* ந9
மா க�திேயG* 

$ேதவா.4.0549.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உக5- ஓ*D* நாேய� உ< உற ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

நி�றா� $ேதவா.4.0549.2 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) உக5ேத உக5த தக)_ெப.(தக)_ெப.) இலா� 

ெதா8டேன� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0549.3 

 ஆ� உக5- ஏ�வாேன ஆவ�-ைற உளாேன $ேதவா.4.0549.4 

 க3டேம விைனக< ஆன கா�- இைவ_பதி.ெப.(இ_73.+ஐ_பட�.ப�.) 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஆ< ஆ� $ேதவா.4.0550.1 



 ஒ3டேவ ஒ3' நாB* உ�ைன உ< ைவ�க மா3ேட� $ேதவா.4.0550.2 

 ப3ட வா�_ெப.(வா�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக ஏ5தி0 பலி தி,5- ஊ�க< 

ேதா�* $ேதவா.4.0550.3 

 அ3டமா உ�வினாேன ஆவ�-ைற உளாேன $ேதவா.4.0550.4 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ந��_ெப.(ந��_ெப.) உைடய- இ:ைல எ�� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ேபச_
ைற.எ6.(ேப7_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

மா3ேட� $ேதவா.4.0551.1 

 ஒ�ைமயா: உ�ைன உ<கி உக5- வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஏறமா3ேட� 

$ேதவா.4.0551.2 

 க�ைம இ3� ஆய ஊைன� க3டேம கழி�கி�ேற� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0551.3 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) ஆ* ந4ச* உ8ட ஆவ�-ைற உளாேன 

$ேதவா.4.0551.4 

 -3டனா� விைன அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) எ�L* 7ழி�தைல 

அக0ப3ேடைன� $ேதவா.4.0552.1 

 க3டனா ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

கல�காைம கா�-� ெகா<வா� $ேதவா.4.0552.2 

 ம3� அவிC ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) த�ைன 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�-(N) $ேதவா.4.0552.3 

 அ3டமா நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ஆ3�* ஆவ�-ைற உளாேன $ேதவா.4.0552.4 

 கா� அழ: க8ட* ேமயா� க' மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) Dர/க< K��* 

$ேதவா.4.0553.1 

 ஓ� அழ: அ*பினாேல உைக�-� த2 எ,ய K3' $ேதவா.4.0553.2 



 ந2� அழ: சைட உளாேன நிைன0பவ� விைனக< த2�0பா� $ேதவா.4.0553.3 

 ஆ� அழ: ஏ5தி ஆ�* ஆவ�-ைற உளாேன $ேதவா.4.0553.4 

 ெசறி) இேல� சி5ைதG<ேள சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ' ெதா4ய மா3ேட� 

$ேதவா.4.0554.1 

 
றி இேல� 
ண*_ெப.(
ண*_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ:ேல� ��மா 

�ற மா3ேட� $ேதவா.4.0554.2 

 ெநறி ப� மதி ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ:ேல� நிைனGமா நிைனய மா3ேட� 

$ேதவா.4.0554.3 

 அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) இேல� அய��-0 ேபாேன�-ஆவ�-ைற உளாேன 

$ேதவா.4.0554.4 

 ேகால* மா ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) த�ைன� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ேகால* ஆய $ேதவா.4.0555.1 

 சீலேம அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� ெச�விைன 

K' நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0555.2 

 ஞால*_ெப.(ஞால*_ெப.) ஆ* இதL< எ�ைன ைநவியா 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) ந:கா� $ேதவா.4.0555.3 

 ஆல*_ெப.(ஆல*_ெப.) மா ந4ச* உ8ட ஆவ�-ைற உளாேன $ேதவா.4.0555.4 

 ெந'யவ� மலா4னாL* ேந�5- இ�பா+* ேநட $ேதவா.4.0556.1 

 க'ய- ஓ� உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) கன:-எ, 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0556.2 

 வ') இன வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) எ�ேற எ�� தா* ேபச: ஆகா◌ா 

$ேதவா.4.0556.3 



 அ'யேன� ெந4சி� உ<ளா� ஆவ�-ைற உளாேர $ேதவா.4.0556.4 

 மைல�
 ேந� ஆ� அர�க� 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உற 

ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) அ4ச� $ேதவா.4.0557.1 

 தைல�
_ெப.(தைல_ெப.+�
_ெகா.ேவ.) ேம: ைககளாேல தா/கினா� வலிைய 

மாள $ேதவா.4.0557.2 

 உல0D இலா விரலா: ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஒ��- அவ�
 அ�<க< ெச�- $ேதவா.4.0557.3 

 அைல�த_ெப.எ6.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

க/ைக >�* ஆவ�-ைற உளாேன $ேதவா.4.0557.4 

 க�றினா� Dர/க< K��* கன:-எ, ஆக6 சீறி $ேதவா.4.0558.1 

 நி�ற-_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ-_பட�.ஒ�.) ஓ� 

உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) த�னா: ந2�ைமG* நிைறG* ெகா8�(N) 

$ேதவா.4.0558.2 

 ஒ�றி ஆ/
 உைமG* தா	* ஊ� பலி 

ேத�5-_வி.எ6.(ேத�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பி�L* $ேதவா.4.0558.3 

 ப�றி0 பி� ேவட� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ப�0பத* 

ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0558.4 

 க�ற மா மைறக< பா'� கைட ெதா�* பலிG* ேத�வா◌ா $ேதவா.4.0559.1 

 வ�ற: ஓ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக ஏ5தி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வாC�த_
ைற.எ6.(வாC�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0559.2 

 	�ற ஓ� சைடயி: ந2ைர ஏ�ற 	�க8ண�-த*ைம0 $ேதவா.4.0559.3 

 ப�றினா��
 அ�<க< ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ப�0பத* ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0559.4 



 கர) இலா மன�த� ஆகி� ைக ெதா1வா�க3
 எ��* $ேதவா.4.0560.1 

 இரவி: நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ, 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ' இ� அ�< 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) $ேதவா.4.0560.2 

 ம�வலா� Dர/க< K��* மா3'ய நைகய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0560.3 

 பர)வா��
 அ�<க< ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ப�0பத* ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0560.4 

 க3'3ட தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக ஏ5தி கன:-எ, ஆ' சீறி $ேதவா.4.0561.1 

 73'3ட ந2� Aசி 7� பிண�காட� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0561.2 

 வி3'3ட ேவ3ைகயா��
 ேவ� 

இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�<க< 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0561.3 

 ப3� இ3ட உைடய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ப�0பத* 

ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0561.4 

 ைகயரா�� கபால* ஏ5தி காமைன� க8ணா: 

கா�5-_வி.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0562.1 

 ெம�யரா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ேம: விள/
 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� Aசி $ேதவா.4.0562.2 

 உ�வரா� உ<
வா�க3
 உவைகக< பல)* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0562.3 

 ைப அரா அைரயி: ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ப�0பத* 

ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0562.4 



 ேவடரா� ெவ�ய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ேவழ�தி� 

உ,ைவ ேபா��-(N) $ேதவா.4.0563.1 

 ஓடரா� உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) உழி த�வ� 

உைமG* தா	* $ேதவா.4.0563.2 

 காடரா� கன:_ெப.(கன:_ெப.) ைக ஏ5தி க'ய- ஓ� விைட ேம� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0563.3 

 பாடரா� Aத* >ழ_
ைற.எ6.(>C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ப�0பத* 

ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0563.4 

 ேமக*_ெப.(ேமக*_ெப.) ேபா: மிட�ற� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ேவழ�தி� உ,ைவ ேபா��-(N) 

$ேதவா.4.0564.1 

 ஏக*ப* ேமவினா� தா* இைமயவ� 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0564.2 

 காக*ப� கழற� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) க'ய- ஓ� 

விைட ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏறி $ேதவா.4.0564.3 

 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) 

உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) ஆனா�-ப�0பத* ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0564.4 

 ேப� இட�0 பிணிக< த2��
* பி4ஞக� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ெப*மா� 

$ேதவா.4.0565.1 

 கா� உைட� க8ட� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) கபால* ஓ� 

ைகயி: ஏ5தி $ேதவா.4.0565.2 

 சீ� உைட6 ெச/க8 ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) ஏ� 

ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச:வ�-ந:ல $ேதவா.4.0565.3 

 பா,ட* பாணி ெச�ய0 ப�0பத* ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0565.4 



 அ* க8 மா: உைடய� ஆய ஐவரா: ஆ3�ணாேத $ேதவா.4.0566.1 

 உ/க< மா: த2ர_
ைற.எ6.(த2�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேவ8': உ<ள�தா: 

உ<கி ஏ�-* $ேதவா.4.0566.2 

 ெச/க8 மா: பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�தி6 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) என நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெச:வ� $ேதவா.4.0566.3 

 ைப/க8 ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) ஏ� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஏறி0 ப�0பத* ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0566.4 

 அட: விைட ஊ�தி ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அர�க� 

ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) அடர ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0567.1 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) இைட ந4ச* உ8ட கைற அணி க8டனா� தா* 

$ேதவா.4.0567.2 

 7ட�வி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த�ேம: 78ண ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

ந2� Aசி $ேதவா.4.0567.3 

 பட� சைட மதிய* ேச��தி ப�0பத* ேநா�கினாேர $ேதவா.4.0567.4 

 ேதா�றினா� எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) கNவி� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) உைட 

அர�க� த�ைன� $ேதவா.4.0568.1 

 ேத��வா� ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெசா:ல_
ைற.எ6.(ெசா:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 1சி�ெகன� தவி�* 1 எ�� 

$ேதவா.4.0568.2 

 வ 2�றிைன உைடய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெவ� 

ெவ��- எ��தவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) $ேதவா.4.0568.3 

 ஆ�றைல அழி�க வ:லா�-அவளி வண:Xராேர $ேதவா.4.0568.4 



 1ெவ*பினா� அர�க� எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) மிக6 சழ�
 ஆயி��1 

எ�� $ேதவா.4.0569.1 

 1ெச*பினா: எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) சி�ெகன6 சிைதG* 1 எ�ன $ேதவா.4.0569.2 

 1ந*பினா�1 எ�� ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ந�ைமயா: மி�
 ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0569.3 

 அ*பினா: அழிய_
ைற.எ6.(அழி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) எ�தா�-அவளி 

வண:Xராேர $ேதவா.4.0569.4 

 கீC0பட� க�த: ஆேமா கீ��திைம உ<ள- ஆகி: $ேதவா.4.0570.1 

 1ேதா< ெப� வலியினாேல ெதாைல0ப� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

மைலைய1 எ�� $ேதவா.4.0570.2 

 ேவ<_ெப.(ேவ<_ெப.) பட ைவ�த ஆேற விதி� விதி��- அர�க� 

வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0570.3 

 ஆ3பட� க�தி0 D�கா�-அவளி வண:Xராேர $ேதவா.4.0570.4 

 நிைல வல* வ:ல� அ:ல� ேந�ைமைய நிைனய மா3டா� $ேதவா.4.0571.1 

 சிைல வல* ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) சீ,ய கயிைல த�ைன� $ேதவா.4.0571.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வல* க�தி0 D�
� தா/கினா� த�ைன அ��(N) 

$ேதவா.4.0571.3 

 அைல 
ைல ஆ�
வி�தா�-அவளி வண:Xராேர $ேதவா.4.0571.4 

 தN வலி ஒ�ற� ஆகி� தன- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப�ைமயாேல 

$ேதவா.4.0572.1 



 1ெம�(N) வலி உைடய�1 எ�� மிக0 ெப�5_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) ேதைர 

ஊ�5-_வி.எ6.(ஊ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0572.2 

 ெசN_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வலி �� விழி(�)யா� சிரம�தா� எ��
�றாைன 

$ேதவா.4.0572.3 

 அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) வலி த2��க வ:லா�-அவளி வண:Xராேர 

$ேதவா.4.0572.4 

 ந�ைம தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அறியமா3டா� ந� இலா அர�க� 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $ேதவா.4.0573.1 

 வ�ைமேய க�தி6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வலி 

தைன6 ெச+�த: உ��� $ேதவா.4.0573.2 

 க�ைமயா: மைலைய ஓ' க�தி� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வாயா: $ேதவா.4.0573.3 

 1அ*ைமேயா 1 எ�ன ைவ�தா�-அவளி வண:Xராேர $ேதவா.4.0573.4 

 கத*_ெப.(கத*_ெப.) பட0 ேபா- வா�க< ேபா-* அ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

க��தினாேல $ேதவா.4.0574.1 

 1சித*பட நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2�க< சி�ெகன� 

தவி�* 1 எ�� $ேதவா.4.0574.2 

 மத*_ெப.(மத*_ெப.) ப� மன�த� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வ8ைமயா� மி�
 

ேநா�க_
ைற.எ6.(ேநா�
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0574.3 

 அத* பழ�- உ�) ெச�தா�-அவளி வண:Xராேர $ேதவா.4.0574.4 

 நா� மி�
 உழித�கி�ற ந� இலா அர�க� ேகாைன $ேதவா.4.0575.1 

 1ஓ� மி�
 1 எ�� ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஊ�றினா� உகி,னாேல $ேதவா.4.0575.2 



 1பா� மி�
 உ�வ�1 எ�� பணிய ந:-திற/க< கா3' $ேதவா.4.0575.3 

 ஆ� மி�
 அரவ* A8டா�-அவளி வண:Xராேர $ேதவா.4.0575.4 

 ஏன* ஆ�� கிட5த_ெப.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மா+* 

எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) த� 	ளா4யாL* $ேதவா.4.0576.1 

 ஞான* தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) உைடய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந�ைமைய 

அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3டா� $ேதவா.4.0576.2 

 ேசன* தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) இலா அர�க� ெச1 வைர 

எ��க_
ைற.எ6.(எ���_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0576.3 

 ஆன5த அ�<க< ெச�தா�-அவளி வண:Xராேர $ேதவா.4.0576.4 

 ஊ�கினா� மைலைய ஓ' உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) இலா அர�க� த�ைன� 

$ேதவா.4.0577.1 

 தா�கினா� விரலினாேல தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�-* தகர 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0577.2 

 ேநா�கினா� அ4ச� த�ைன ேநா�D_ெப.(ேநா�D_ெப.) இற ஊ�� 

ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0577.3 

 ஆ�கினா� அ	த* ஆக-அவளி வண:Xராேர $ேதவா.4.0577.4 

 மைற அணி நாவினாைன மற0D இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) 

மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) உளாைன $ேதவா.4.0578.1 

 கைற அணி க8ட� த�ைன கன:-எ, ஆ'னாைன $ேதவா.4.0578.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சைடயினாைன ெப�ேவZ� ேபணினாைன 

$ேதவா.4.0578.3 



 நைற அணி மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) Fவி நா<ெதா�* வண/
ேவேன 

$ேதவா.4.0578.4 

 நாதனா� உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) ந*பிரா� 

என)* நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0579.1 

 பாத� ஆ* பரம ேயாகி பல பல திற�தினா+* $ேதவா.4.0579.2 

 ேபதனா�� ேதா�றினாைன ெப�ேவZ� ேபணினாைன $ேதவா.4.0579.3 

 ஓத நா_ெப.(நா_ெப.) உைடய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

உைர�
* ஆ� உைர�கி�ேறேன $ேதவா.4.0579.4 

 
றவி ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) 

மண5த_ெப.எ6.(மண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச:வ� 
மரேவ< தாைத 

எ�� $ேதவா.4.0580.1 

 நற) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

�5த:_ெப.(�5த:_ெப.) ந/ைக ஓ� பாக�தாைன $ேதவா.4.0580.2 

 பிறவிைய மா��வாைன ெப�ேவZ� ேபணினாைன $ேதவா.4.0580.3 

 உறவினா: வ:ல� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உண�* 

ஆ� உண��-ேவேன $ேதவா.4.0580.4 

 ைம4 ஞவி: க8ட� த�ைன வல/ைகயி: ம1 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

ஏ5தி� $ேதவா.4.0581.1 

 ைக4 ஞவி: மானிேனா�* கன:-எ, ஆ'னாைன $ேதவா.4.0581.2 

 பி4ஞக� த�ைன அ* த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) ெப�ேவZ� ேபணினாைன 

$ேதவா.4.0581.3 

 ெபா�4 ெஞக நிைனயமா3டா0 ெபாறி இலா அறிவிேனேன $ேதவா.4.0581.4 

 ஓைட ேச� ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ,ைவைய 

K'னாைன $ேதவா.4.0582.1 



 வ 2�_ெப.(வ 2�_ெப.) அேத கா3�வாைன ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) 

நா�
_ெப.(நா�
_ெப.) ஆயினாைன $ேதவா.4.0582.2 

 ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) ேச� Dற)_ெப.(Dற)_ெப.) ந2/கா0 ெப�ேவZ� 

ேபணினாைன $ேதவா.4.0582.3 

 �ட நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) வ:ல மா�ற* 
�
* ஆ� அறிகிேலேன 

$ேதவா.4.0582.4 

 க6ைச ேச� நாக�தாைன கட:_ெப.(கட:_ெப.) விட/ க8ட�தாைன 

$ேதவா.4.0583.1 

 க6சி ஏக*ப� த�ைன கன:_ெப.(கன:_ெப.) எ, ஆ�வாைன $ேதவா.4.0583.2 

 பி6ைச ேச�5-_வி.எ6.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உழ: வினாைன 

ெப�ேவZ� ேபணினாைன $ேதவா.4.0583.3 

 இ6ைச ேச�5-_வி.எ6.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அமர நாL* 

இைற47* ஆ� இைற47ேவேன $ேதவா.4.0583.4 

 சி�தரா� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த�ைன� தி�வ' 

வண/
வா�க< $ேதவா.4.0584.1 

 	�தைன K��தி ஆய 	த:வைன 	1-* ஆய $ேதவா.4.0584.2 

 பி�தைன பிற�* ஏ�த0 ெப�ேவZ� ேபணினாைன $ேதவா.4.0584.3 

 ெம�த ேநயவைன நாB* 

வி�*D*_ெப.எ6.(வி�*D_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ� அறிகிேலேன 

$ேதவா.4.0584.4 

 	8டேம தா/கினாைன 	�றிய_ெப.எ6.(	��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ஞான�தாைன $ேதவா.4.0585.1 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) உலா* ெகா�ைறமாைல வள�மதி� க8ணியாைன 

$ேதவா.4.0585.2 



 பி8டேம ஆயினாைன ெப�ேவZ� ேபணினாைன $ேதவா.4.0585.3 

 அ8ட* ஆ* ஆதியாைன அறிG*_வி.	.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ*_பட�.ஒ�.) 

ஆ� அறிகிேலேன $ேதவா.4.0585.4 

 வி,) இலா அறிவினா�க< ேவ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சமய* ெச�- 

$ேதவா.4.0586.1 

 எ,வினா: ெசா�னாேரL* எ*பிரா�
 ஏ�ற- 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0586.2 

 பா4வினா: ெபா4ேயா� ஏ�-* ெப�ேவZ� ப�றினாைன $ேதவா.4.0586.3 

 ம�வி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

வாC�தி_வி.எ6.(வாC�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உ�G* வைக 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) நிைன�கி�ேறேன $ேதவா.4.0586.4 

 ெபா�கட: இல/ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) உட:_ெப.(உட:_ெப.) ெகட0 

ெபா��தி ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) $ேதவா.4.0587.1 

 க�கிய_ெப.எ6.(க�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8ட�தாைன கதி� 

இள/ெகா15- >�* $ேதவா.4.0587.2 

 ெப�கிய_ெப.எ6.(ெப�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சைடயினாைன 

ெப�ேவZ� ேபணினாைன $ேதவா.4.0587.3 

 உ�கிய_ெப.எ6.(உ�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ'ய� ஏ�-* உ<ள�தா: 

உ<
ேவேன $ேதவா.4.0587.4 

 பாச	* கழி�ககி:லா அர�கைர0 

ப��-_வி.எ6.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த�க $ேதவா.4.0588.1 

 வாச* மி�க(அ)ல�க< ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

மதியினா: மா: ெச� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) $ேதவா.4.0588.2 

 ேநச* மி�
 அ�பினாேல நிைனமி� ந2� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நாB* $ேதவா.4.0588.3 



 ேதச* மி�கா� இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி� 

இராேம67ர(*)ேம $ேதவா.4.0588.4 

 1	�றின நா<க<1 எ�� 	'0பேத காரண* ஆ� $ேதவா.4.0589.1 

 உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) வ� ேபா�களாேல 

உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) இலா அர�க� த*ைம6 $ேதவா.4.0589.2 

 ெச�ற மா: ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாயி:-தி� 

இராேம67ர�ைத0 $ேதவா.4.0589.3 

 ப�றி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) பர) -ெந4ேச -பட�சைட ஈச�பாேல 

$ேதவா.4.0589.4 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) இைட மைலக< த*மா: அைட�- மா: க�ம* 

	�றி_வி.எ6.(	��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0590.1 

 திட: இைட6 ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாயி:-தி� 

இராேம67ர�ைத� $ேதவா.4.0590.2 

 ெதாட:_ெதா.ெப.(ெதா�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) இைட 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நாவி: 7ழ:கி�ேற� 

F�ைம இ�றி $ேதவா.4.0590.3 

 உட:_ெப.(உட:_ெப.) இைட நி��* ேபரா ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ஆ3�8� 

நாேன $ேதவா.4.0590.4 

 
�� ேபா:-ேதா< உைடய 
ண*_ெப.(
ண*_ெப.) இலா அர�க� த*ைம� 

$ேதவா.4.0591.1 

 ெகா��_வி.எ6.(ெகா:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேபா� ஆழி அ* மா: 

ேவ3ைகயா: ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) $ேதவா.4.0591.2 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) ேபா: ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) 

ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) ந�ைமைய அறிதியாயி: $ேதவா.4.0591.3 



 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�க8டா� -தி� 

இராேம67ர(*)ேம $ேதவா.4.0591.4 

 வ 2ர*_ெப.(வ 2ர*_ெப.) மி�
 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) கா3' வி8_ெப.(வி8_ெப.) 

உற ந28� அர�க� $ேதவா.4.0592.1 

 �ர* மி�கவைன6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெகா��_வி.எ6.(ெகா:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உட� 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) ப��-� $ேதவா.4.0592.2 

 த2ர* மி�கா� இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி� 

இராேம67ர�ைத� $ேதவா.4.0592.3 

 ேகார* மி�
 ஆ� தவ�தா: ��வா� 
றி0D_ெப.(
றி0D_ெப.) உளாேர 

$ேதவா.4.0592.4 

 1ஆ� வல* ந*மி� மி�கா� 1 எ�ற அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) அர�க� 

�'0 $ேதவா.4.0593.1 

 ேபா� வல* ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) மி�
0 ெபா�தவ� 

த*ைம வ 23'� $ேதவா.4.0593.2 

 ேத� வல* ெச�ற மா: ெச� தி� இராேம67ர�ைத6 $ேதவா.4.0593.3 

 ேச� -மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) -ந2 ெச4சைட எ5ைதபாேல 

$ேதவா.4.0593.4 

 வா�கினா: இ�D_ெப.(இ�D_ெப.) உைர�- வாCகிலா� த*ைம 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0594.1 

 ேபா�கினா: Dைட�- அவ�க< உயி� தைன உ8� மா: 

தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) $ேதவா.4.0594.2 

 ேத�
 ந2� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாயி:-தி� 

இராேம67ர�ைத $ேதவா.4.0594.3 



 ேநா�கினா: வண/
வா��
 ேநா�விைன T9
* அ�ேற $ேதவா.4.0594.4 

 பல)* நா<_ெப.(நா<_ெப.) த2ைம 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பா� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ேம: 
1மி வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0595.1 

 ெகாைல விலா� ெகா'ய� ஆய அர�கைர� 

ெகா��_வி.எ6.(ெகா:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வ 2C�த $ேதவா.4.0595.2 

 சிைலயினா� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாயி:-தி� 

இராேம67ர�ைத� $ேதவா.4.0595.3 

 தைலயினா: வண/
வா�க< தாCவ� ஆ* தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆேம $ேதவா.4.0595.4 

 ேகா' மா தவ/க< ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
�றினா� 

த*ைம எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0596.1 

 வ 2டேவ ச�கர�தா: எறி5-_வி.எ6.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பி� 

அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0596.2 

 ேத'_வி.எ6.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மா: 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாயி:-தி� 

இராேம67ர�ைத $ேதவா.4.0596.3 

 நா' வாC -ெந4சேம ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) -ந�ெநறி 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) அ�ேற $ேதவா.4.0596.4 

 வ�க8ண� வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� -வாCவிைன ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

அறி(�)யா◌ா $ேதவா.4.0597.1 

 D� க8ண� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி��-ேபா�க< 

ெச�தாைர மா3' $ேதவா.4.0597.2 



 ெச/க8 மா: ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாயி:-தி� 

இராேம67ர�ைத� $ேதவா.4.0597.3 

 த* கணா: எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா� தாCவ� ஆ* 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) பாேல $ேதவா.4.0597.4 

 வைரக< ஒ�ேத உய�5த_ெப.எ6.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) 	' அர�க� ேகாைன $ேதவா.4.0598.1 

 விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) 	�� அற ஒ��கி 

மீ8�_வி.எ6.(மீ<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) மா: 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

$ேதவா.4.0598.2 

 திைரக< 	�தா: வண/
*-தி� இராேம67ர�ைத $ேதவா.4.0598.3 

 உைரக< ப�தா: உைர0பா� உ<
வா� அ�பினாேல $ேதவா.4.0598.4 

 1ேவதியா ேவதகீதா வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) அ8ணா 1 எ�� எ�� 

$ேதவா.4.0599.1 

 ஓதிேய மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) Fவி 

ஒ�/கி_வி.எ6.(ஒ�/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) கழ:க< காண $ேதவா.4.0599.2 

 பாதி ஓ� ெப8ைண_ெப.(ெப8ைண_ெப.) ைவ�தா� பட�சைட மதிய* >�* 

$ேதவா.4.0599.3 

 ஆதிேய ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0599.4 

 1ந*பேன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 	க�தா� நாதேன ஞான K��தி 

$ேதவா.4.0600.1 

 எ� ெபாேன ஈசா 1 எ�� எ�� 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ஏச�� எ��* $ேதவா.4.0600.2 



 பி�பிேன தி,5- நாேய� ேப��- இனி0 பிறவா வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) 

$ேதவா.4.0600.3 

 அ�பேன ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0600.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம�5-_ெப.(ம�5-_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உ<ளா� உ*பேரா� உல
�
 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0601.1 

 ெப� ம�5-_ெப.(ம�5-_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�றா� ேப� அ	தி� 7ைவ ஆ�� $ேதவா.4.0601.2 

 க� ம�5-_ெப.(ம�5-_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

உ<ளா� -ஆB* வ:விைனக< த2��
* $ேதவா.4.0601.3 

 அ� ம�5-_ெப.(ம�5-_ெப.) ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய 

$ேதவா.4.0601.4 

 ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) 

கமல பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ேச�மா ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேதேவ 

$ேதவா.4.0602.1 

 ைம அணி க8ட�தாேன மா�மறி ம1 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ5-* 

$ேதவா.4.0602.2 

 ைசவேன -சால ஞான* க�� அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) இலாத நாேய� 

$ேதவா.4.0602.3 

 ஐயேன ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0602.4 

 ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைகயி: ஏ5தி மிக)* ஊ� 

பலி ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��* 

$ேதவா.4.0603.1 

 உ8ட-* இ:ைல ெசா:லி: உ8ட- ந47_ெப.(ந47_ெப.) த�ைன 

$ேதவா.4.0603.2 



 ப8� உைன நிைனய மா3டா0 பளகேன� உள* 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆர_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0603.3 

 அ8டேன ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0603.4 

 1எ4ச: இ: Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) இ-1 எ�� எ�� 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ஏச�� எ��* $ேதவா.4.0604.1 

 வ4சக* ஒ��* இ�றி மல� அ' 

கா9*_ெப.எ6.(கா8_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0604.2 

 ந4சிைன மிட�றி: ைவ�த ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) 

பதேம நாேய�
 $ேதவா.4.0604.3 

 1அ4ச: 1 எ��-ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0604.4 

 வ1 இலா- உ�ைன வாC�தி_வி.எ6.(வாC�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வழிப�* ெதா8டேன� உ� $ேதவா.4.0605.1 

 ெச1 மல�0பாத* காண-ெத8 திைர ந4ச* உ8ட $ேதவா.4.0605.2 

 
ழகேன ேகாலவி:� ��தேன மா�- ஆ� உ< $ேதவா.4.0605.3 

 அழகேன ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0605.4 

 ந�மல� ந2�* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நா<_ெப.(நா<_ெப.) ெதா�* ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வாC�தி6 $ேதவா.4.0606.1 

 ெசறிவன சி�த*_ெப.(சி�த*_ெப.) ைவ�-� தி�வ' ேச�*_ெப.எ6.(ேச�-

வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0606.2 

 மறி கட:_ெப.(கட:_ெப.) வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) பாகா மாமைற அ/க* 

ஆ�* $ேதவா.4.0606.3 



 அறிவேன ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0606.4 

 1நல* திகC வாயி:_ெப.(வாயி:_ெப.) Eலா: ச�
 இைல0 ப5த� 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0607.1 

 சில5திைய அர7_ெப.(அர7_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆள 

அ�ளினா�1 எ�� தி8ண* $ேதவா.4.0607.2 

 கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உட� 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) 

தா<_ெப.(தா<_ெப.) க�தி_வி.எ6.(க�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) கா8ப- ஆக $ேதவா.4.0607.3 

 அல5தன� -ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0607.4 

 ெபா'�ெகா� Aசி ெபா:லா� 
ர*ைபயி: D5தி ஒ�றி $ேதவா.4.0608.1 

 பி'�-_வி.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) 

தா<க< எ��* பித�றி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இ��கமா3ேட� 

$ேதவா.4.0608.2 

 1எ�0ப�1 எ�� இல/ைக� ேகா� 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��த+* இ�ப-(�) ேதாள 

$ேதவா.4.0608.3 

 அட��தேன ஆலவாயி: அ0பேன -அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0608.4 

 ஓதி மா மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) Fவி-உைமயவ< ப/கா 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.4.0609.1 

 ேசாதிேய -ள/
* எ8 ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) 7ட� ம10பைடயினாேன 

$ேதவா.4.0609.2 

 ஆதிேய அமர�ேகாேவ அணி அணாமைல உளாேன $ேதவா.4.0609.3 

 ந2தியா: நி�ைன அ:லா: நிைனGமா நிைன) இேலேன $ேதவா.4.0609.4 



 ப8 தைன ெவ�ற_ெப.எ6.(ெவ:_வி.+��_இ.கா.அ_ெப.எ6.
றி.) இ� ெசா: 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஓ�ப/க ந2ல_ெப.அ.(ந2ல*_ெப.) $ேதவா.4.0610.1 

 க8டேன கா� ெகா< ெகா�ைற� கட)ேள_ெப.(கட)<_ெப.+ஏ_சா,.) கமலபாதா 

$ேதவா.4.0610.2 

 அ8டேன அமர�ேகாேவ அணி அணாமைல உளாேன $ேதவா.4.0610.3 

 ெதா8டேன� உ�ைன அ:லா: ெசா:+மா ெசா: இேலேன $ேதவா.4.0610.4 

 உ�வ	* உயி�* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஓதிய 

உல
�
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0611.1 

 ெப� விைன பிற0D வ 2�_ெப.(வ 2�_ெப.) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ* ெப�மா� 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.4.0611.2 

 அ�வி ெபா� ெசா,G* அ8ணாமைல உளா� அ8ட�ேகாேவ $ேதவா.4.0611.3 

 ம�வி நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) அ:லா: ம�� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா� இேலேன $ேதவா.4.0611.4 

 ைப*ெபாேன பவள�
�ேற பரமேன பா: ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�றா� 

$ேதவா.4.0612.1 

 ெச*ெபாேன மல� ெச� பாதா சீ� த� மணிேய மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) 

$ேதவா.4.0612.2 

 அ* ெபாேன ெகாழி�- வ 21*_ெப.எ6.(வ 2C_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

அணி அணாமைல உளாேன $ேதவா.4.0612.3 

 எ� ெபாேன உ�ைன அ:லா: யா-* நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைன) 

இேலேன $ேதவா.4.0612.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி 	'யினாேன பி4ஞகா ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) 

ஓ�பாகா $ேதவா.4.0613.1 



 மைறவலா இைறவா வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ஆ� ெகா�ைறயா� வாம ேதவா 

$ேதவா.4.0613.2 

 அைறகழ: அமர� ஏ�-* அணி அணாமைல உளாேன $ேதவா.4.0613.3 

 இைறவேன உ�ைன அ:லா: யா-* நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைன) 

இேலேன $ேதவா.4.0613.4 

 D,சைட 	'யி� ேம: ஓ� ெபா� Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) க/ைக ைவ�-� 

$ேதவா.4.0614.1 

 கா4 உ, ேபா�ைவ ஆக� க�திய_ெப.எ6.(க�-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

காலகாலா $ேதவா.4.0614.2 

 அ,
ல* மலி5த_ெப.எ6.(மலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ8ணாமைல 

உளா� -அலா4� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.4.0614.3 

 வா4 மி
 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ப8ெச� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற0D இேலேன $ேதவா.4.0614.4 

 இரவிG* மதிG* வி89* இ� நில*_ெப.(நில*_ெப.) Dன+* கா��* 

$ேதவா.4.0615.1 

 உரக* ஆ� பவன* எ3�* திைச ஒளி உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) ஆனா� 

$ேதவா.4.0615.2 

 அர) உமிC மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகா< ேசாதி அணி அணாமைல உளாேன 

$ேதவா.4.0615.3 

 பர)*_ெப.எ6.(பர_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) அ:லா: பரம 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ப�� இேலேன $ேதவா.4.0615.4 

 பா��தL�
 அ�� ந:கி0 பா7பத�ைத ஈ5தா� $ேதவா.4.0616.1 

 ந2�� த-*D உலா) க/ைக ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 	' நிலாவ ைவ�தா� 

$ேதவா.4.0616.2 



 ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஈ8� 

ெகா8ட:_ெப.(ெகா8ட:_ெப.) அணி அணாமைல உளாேன $ேதவா.4.0616.3 

 த2��தேன -நி�த� பாத� திற*_ெப.(திற*_ெப.) அலா:-திற* இேலேன 

$ேதவா.4.0616.4 

 பா+* ெந� 	தலா மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) 

ப7வி:_ெப.(ப7_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) ஆ�வாேன 

$ேதவா.4.0617.1 

 மா+* நா�	கL* �'� கா8கிலா வைகG< நி�றா� $ேதவா.4.0617.2 

 ஆ+* ந2� ெகா8ட:_ெப.(ெகா8ட:_ெப.) Aக* அணி அணாமைல உளாேன 

$ேதவா.4.0617.3 

 வா: உைட விைடயா� -உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) மல� அ' மற0D இேலேன 

$ேதவா.4.0617.4 

 இர�க* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) யா-* இ:லா� காலைன� க'5த எ*மா� 

$ேதவா.4.0618.1 

 உர�தினா: வைரைய ஊ�க ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விர:_ெப.(விர:_ெப.) 

Tதியினாேல $ேதவா.4.0618.2 

 அர�கைன ெநா4�த அ8ணாமைல உளா� அமர� ஏேற $ேதவா.4.0618.3 

 சிர�தினா: வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�தி� 

தி�வ' மற0D இேலேன $ேதவா.4.0618.4 

 Aத�தி� பைடய� பா*பி� Aணின� Aண Eல� $ேதவா.4.0619.1 

 சீத�தி� ெபாலி5த_ெப.எ6.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) ெகா15த� ந47_ெப.(ந47_ெப.) அ15- க8ட� 

$ேதவா.4.0619.2 



 கீத�தி� ெபாலி5த_ெப.எ6.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஓைச� 

ேக<விய� ேவ<வியாள $ேதவா.4.0619.3 

 ேவத�தி� ெபா�ள�-வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர $ேதவா.4.0619.4 

 காைலயி� கதி�ெச� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க/
லி� க��த க8ட� 

$ேதவா.4.0620.1 

 மாைலயி� மதிய* ேச�5த_ெப.எ6.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ம
ட�த� ம-)* பா+* $ேதவா.4.0620.2 

 ஆைலயி: பா
* ேபால அ8ணி� தி3� -அ'யா��
 -எ��* $ேதவா.4.0620.3 

 ேவைலயி� அ	த�-வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர $ேதவா.4.0620.4 

 வ�* தின* ெந�ந:_ெப.(ெந�ந:_ெப.) இ�� ஆ� வழ/கின நாள� ஆ:கீC 

$ேதவா.4.0621.1 

 இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) 

ெபா�<க< நா:வ��
 இய*பின� இ�வேரா�* $ேதவா.4.0621.2 

 ெபா�5தின� 0,,5-_வி.எ6.(பி,_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த*பா: 

ெபா�ய� ஆ* அவ�க3
 எ��* $ேதவா.4.0621.3 

 வி�5தின�-தி�5- வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர $ேதவா.4.0621.4 

 நிைல இலா ஊ� K��_ெப.(K��_ெப.) ஒ�ற-ெந�0D -அ, 

கா��_ெப.(கா��_ெப.) அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) ஆக $ேதவா.4.0622.1 

 சிைலG* நா8_ெப.(நா8_ெப.) அ-)* நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ெகா8டவ� 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) த/க< $ேதவா.4.0622.2 

 தைலயினா:-தா4�த எ�D* தைலமயி� வட	* 

A8ட_ெப.எ6.(A8_வி.+3_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0622.3 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) இலா ேவட�-வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர 

$ேதவா.4.0622.4 



 மைற இைட0 ெபா�ள� ெமா3'� மல� வழி வாச� ேதன� $ேதவா.4.0623.1 

 கற) இைட0 பாலி� ெந�ய� க�*பினி: க3'யாளா $ேதவா.4.0623.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) இைட0 பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) ெகா�ைற0 

பிைணய:_ெப.(பிைணய:_ெப.) ேச� சைடG< ந2ர� $ேதவா.4.0623.3 

 விற
 இைட� த2ய�-வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர $ேதவா.4.0623.4 

 எ8 அக�- இ:ைல அ:ல� உள� அ:ல� இமவா� 

ெப�ற_ெப.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0624.1 

 ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) அக�த� ஐய� கா�றி:_ெப.(கா��_ெப.+இ:_இட.ேவ.) 

ெப� வலி இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0624.2 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) அக�- ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ந2,: நா:வ� த2 அதனி: Kவ� 

$ேதவா.4.0624.3 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) அக�- ஒ�வ�-வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர 

$ேதவா.4.0624.4 

 ச5- அணி ெகா/ைகயா< ஓ� ப/கின� சாமேவத� $ேதவா.4.0625.1 

 எ5ைதG* எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) த5ைதG* ஆய ஈச� 

$ேதவா.4.0625.2 

 அ5திேயா� உதய* அ5தணாள� ஆ� ெந�யா: ேவ3
* $ேதவா.4.0625.3 

 ெவ5தழ: உ�வ� வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர $ேதவா.4.0625.4 

 ந2�றிைன நிைறய0 Aசி நி�த: ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) A�ெகா8�(N) 

$ேதவா.4.0626.1 

 ஏ��ழி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா<_ெப.(நா<_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 


ைறய_
ைற.எ6.(
ைற_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) க8 

நிைறய_
ைற.எ6.(நிைற_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இ3ட $ேதவா.4.0626.2 



 ஆ�ற+�
 ஆழி ந:கி_வி.எ6.(ந:
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) ெகாண�5- இழி67* 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) $ேதவா.4.0626.3 

 வ 2�றி�5-_வி.எ6.(வ 2�றி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அளி0ப�-

வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர $ேதவா.4.0626.4 

 சி�தி ெச�பவ�க3
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) ேச�) இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) �ட0 $ேதவா.4.0627.1 

 ப�தி ெச�பவ�க< பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) பைற0பவ� இற0D இலாளா 

$ேதவா.4.0627.2 

 	�- இைச பவள ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 	தி� ஒளி ந2லக8ட� $ேதவா.4.0627.3 

 வி�தினி: 	ைளய�-வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர $ேதவா.4.0627.4 

 த��கின அர�க� ேத� ஊ� சாரதி தைட நிலா- $ேதவா.4.0628.1 

 ெபா�0பிைன எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதாB* ெபா� 

	' ப�-* D8 ஆ� $ேதவா.4.0628.2 

 ெநா40D8� அ/
 அலறி மீ8�_வி.எ6.(மீ<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' பரவ த* வாள 

$ேதவா.4.0628.3 

 வி�0ெபா�* ெகா�0ப� வ 2ழிமிழைலG< விகி�தனாேர $ேதவா.4.0628.4 

 1ேதா� உலா* மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) Fவி� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 மா��க8ேடய� 

$ேதவா.4.0629.1 

 வ 2�* நா<_ெப.(நா<_ெப.) அ9கி��1 எ�� ெம� ெகா<வா� 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கால� $ேதவா.4.0629.2 

 பா� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ெசல+* அ4சி 1பாதேம சரண*1 எ�ன 

$ேதவா.4.0629.3 



 சா'னா� கால� மாள சா��கா� ேமவினாேர $ேதவா.4.0629.4 

 வட*_ெப.(வட*_ெப.) ெக1 மைல ம�- ஆக வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

அ7ரேரா� $ேதவா.4.0630.1 

 கைட5திட எ15த_ெப.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந4ச* க8� ப:-

ேதவ� அ4சி $ேதவா.4.0630.2 

 அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 1T* சரண*1 எ�ன 

அ�< ெபா4- உைடய� ஆகி� $ேதவா.4.0630.3 

 தட/கட: ந4ச* உ8டா� சா��கா� ேமவினாேர $ேதவா.4.0630.4 

 அர8_ெப.(அர8_ெப.) இலா ெவளிய நாவ: அ� நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) ஆக 

ஈச� $ேதவா.4.0631.1 

 வரணிய: ஆகி� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) வா� Eலினா: ப5த� 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0631.2 

 	ர8 இலா6 சில5தி_ெப.(சில5தி_ெப.) த�ைன 	' உைட 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ�கி� $ேதவா.4.0631.3 

 தரணி தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ஆள ைவ�தா� சா��கா� ேமவினாேர 

$ேதவா.4.0631.4 

 அ�*_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) ெப�4_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) சிைல� ைக 

ேவடனா� விற:_ெப.(விற:_ெப.) பா��த�
 அ��(N) $ேதவா.4.0632.1 

 உர*_ெப.(உர*_ெப.) ெபா4- உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) கா3' 

ஒ<_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) அம� ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

மீ8ேட $ேதவா.4.0632.2 

 வர*_ெப.(வர*_ெப.) ெபா4- உைடய� ஆ�கி வா<_ெப.(வா<_ெப.) அம� 

	க�தி: ம�L* $ேதவா.4.0632.3 

 சர* ெபாலி Fணி ஈ5தா� சா��கா� ேமவினாேர $ேதவா.4.0632.4 



 இ5திர�_ெப.(இ5திர�_ெப.) பிரம� அ/கி எ8வைக வ7�கேள $ேதவா.4.0633.1 

 ம5திர மைற அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஓதி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வாC�த_
ைற.எ6.(வாC�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0633.2 

 த5திர* அறியா� த�க� ேவ<விைய� தக��த ஞா�� $ேதவா.4.0633.3 

 ச5திர�
 அ�< ெச�தா�* சா��கா� ேமவினாேர $ேதவா.4.0633.4 

 ஆ மலி பா+* ெந�G* ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

அ�6சைனக< ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0634.1 

 A மலி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) >3ட0 ெபாறாத த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

தாைத தாைள� $ேதவா.4.0634.2 

 �� ம1 ஒ�றா: ஓ6ச 
ளி� சைட� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல� 

$ேதவா.4.0634.3 

 தாம* ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ச8'�
 ஈ5தா� சா��கா� ேமவினாேர 

$ேதவா.4.0634.4 

 ைம அ� மன�த� ஆய பகீரத� வர/க< ேவ8ட $ேதவா.4.0635.1 

 ஐய* இ: அமர� ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) 	க*_ெப.(	க*_ெப.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0635.2 

 ைவயக*_ெப.(ைவயக*_ெப.) ெநளிய0 பா�வா� 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) க/ைக 

எ�L* $ேதவா.4.0635.3 

 ைதயைல6 சைடயி: ஏ�றா�-சா��கா� ேமவினாேர $ேதவா.4.0635.4 

 
வ0 ெப�5_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) தட�ைக ேவட� ெகா�4சிைல 

இைற6சி0பார* $ேதவா.4.0636.1 



 -வ�0 ெப�4_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) ெச�0பா: 

ந2�கி_வி.எ6.(ந2�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) Fய வா�� கலச* ஆ3ட 

$ேதவா.4.0636.2 

 உவ0 ெப�/_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) 
�தி_ெப.(
�தி_ெப.) ேசார 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க(8)8ைண இட5- அ/
 அ0ப� $ேதவா.4.0636.3 

 தவ0 ெப�5_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) ேத) ெச�தா� சா��கா� ேமவினாேர 

$ேதவா.4.0636.4 

 ந�
 உலா* மல� ப:-E� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 

ஞான�ேதா� $ேதவா.4.0637.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) Aசைனக< 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ெம�மல� 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) காணா- $ேதவா.4.0637.2 

 1ஒ�
* எ� மல��க81 எ�� அ/
 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க(8)8ைண 

இட5-* அ0ப $ேதவா.4.0637.3 

 ச�கர*_ெப.(ச�கர*_ெப.) ெகா�0ப� ேபா+*-சா��கா� ேமவினாேர 

$ேதவா.4.0637.4 

 Dய*_ெப.(Dய*_ெப.) க* ஐ4-ஞா�
* ப�-* ஆய 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அர�க� ஓ'6 

$ேதவா.4.0638.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தி�மைலைய0 ேப��க� தி�மல�� 
ழலி அ4ச 

$ேதவா.4.0638.2 

 விய� ெபற_
ைற.எ6.(ெப�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

எ�தி_வி.எ6.(எ�-_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) விர:_ெப.(விர:_ெப.) சிறி- 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மீ8ேட $ேதவா.4.0638.3 



 சய* ெபற_
ைற.எ6.(ெப�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நாம* ஈ5தா�-சா��கா� 

ேமவினாேர $ேதவா.4.0638.4 

 க6ைச ேச� அரவ� ேபா+* கைற அணி மிட�ற� ேபா+* $ேதவா.4.0639.1 

 பி6ைச ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ8ப� ேபா+* 

ேப� அ�ளாள� ேபா+* $ேதவா.4.0639.2 

 இ6ைசயா: மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) Fவி இரெவா� பக+* த*ைம 

$ேதவா.4.0639.3 

 ந67வா��
 இனிய� ேபா+*-நாக ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0639.4 

 ேவ� உ� ேவட� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) விசயேனா� 

எ�தா� ேபா+* $ேதவா.4.0640.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உ� பதிய� ேபா+* க'Dன: க/ைக ந/ைக $ேதவா.4.0640.2 

 ேச� எறி சைடய� ேபா+* த2விைன த2��க வ:ல $ேதவா.4.0640.3 

 நா� அறி Dகழ� ேபா+*-நாக ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0640.4 

 க:--ைண வி: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆக� க' 

அர8_ெப.(அர8_ெப.) ெச�றா� ேபா+* $ேதவா.4.0641.1 

 ெபா�-ைண0 பாத� ேபா+* Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) அத< உைடயா� ேபா+* 

$ேதவா.4.0641.2 

 ெசா:--ைண மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1வா�க3
 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0641.3 

 ந:--ைண ஆவ� ேபா+*-நாக ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0641.4 

 ெகா*D_ெப.(ெகா*D_ெப.) அனா< பாக� ேபா+* ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) உைட 

விைடய� ேபா+* $ேதவா.4.0642.1 



 ெச*ெபா� ஆ� உ�வ� ேபா+* திகC தி� ந2�ற� ேபா+* $ேதவா.4.0642.2 

 1எ*பிரா� எ*ைம ஆB* இைறவேன 1 எ�� த*ைம $ேதவா.4.0642.3 

 ந*Dவா��
 அ�ப� ேபா+*-நாக ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0642.4 

 கடகா4 உ,ய� ேபா+* கன:_ெப.(கன:_ெப.) ம1வாள� ேபா+* 

$ேதவா.4.0643.1 

 பட அர) அைரய� ேபா+* பா,ட* பல)* �'� $ேதவா.4.0643.2 

 
ட* உைட 	ழவ* ஆ�0ப_
ைற.எ6.(ஆ�00_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) �ளிக< 

பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நாB* $ேதவா.4.0643.3 

 நட* நவி: அ'க< ேபா+* நாக ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0643.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உ� சைடய� ேபா+* ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக� ேபா+* $ேதவா.4.0644.1 

 மைற உ� ெமாழிய� ேபா+* மா: மைறயவ� 

த�ேனா�_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓ�_க�.ேவ.) $ேதவா.4.0644.2 

 	ைற 	ைற அமர� �'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 	'களா: 

வண/க நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0644.3 

 நற) அம� கழல� ேபா+*-நாக ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0644.4 

 வ4சக��
 அ,ய� ேபா+* ம�விேனா��
 எளிய� ேபா+* $ேதவா.4.0645.1 

 
4சர�- உ,ய� ேபா+* ��றிைன� 
ைம0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0645.2 

 வி4ைசய� இ,ய அ�� ேவைலவா� 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ15த_ெப.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0645.3 

 ந47_ெப.(ந47_ெப.) அணி மிட�ற� ேபா+*-நாக ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0645.4 

 ேபாக* ஆ� ேமா' ெகா/ைக Dண� த� Dனித� ேபா+* $ேதவா.4.0646.1 



 ேவக*_ெப.(ேவக*_ெப.) ஆ� விைடய� ேபா+* ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

ெபா' ஆ�* ேமனி0_ெப.(ேமனி_ெப.+0_ஒ�.) $ேதவா.4.0646.2 

 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) மா: உைடய� ேபா+* ப�0பத வி:ல� 

ேபா+* $ேதவா.4.0646.3 

 நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) உைடய� ேபா+*-நாக 

ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0646.4 

 ெகா�கைர தாள* வ 2ைண பாணி ெச� 
ழக� ேபா+* $ேதவா.4.0647.1 

 அ�
 அைர அணிவ� ேபா+* ஐ5தைல அரவ� ேபா+* $ேதவா.4.0647.2 

 வ�கைர அம�வ� ேபா+* மாதைர ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0647.3 

 ந�க(அ)ைர உ�வ� ேபா+*-நாக ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0647.4 

 வி�ைமயா: Dர/க< K��* ெவ5தழ: வி,�தா� ேபா+* $ேதவா.4.0648.1 

 த�ைமயா: அமர� த/க< தைலவ��
* தைலவ� ேபா+* $ேதவா.4.0648.2 

 வ�ைமயா: மைல எ��தா� வலியிைன� ெதாைலவி�- ஆ/ேக 

$ேதவா.4.0648.3 

 ந�ைமயா: அளி0ப� ேபா+*-நாக ஈ67ரவனாேர $ேதவா.4.0648.4 

 வைரகிேல� Dல�க< ஐ5-* வைரகிலா0 பிறவி மாய0 $ேதவா.4.0649.1 

 DைரGேள அட/கி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) Dற0ப�* 

வழிG* காேண� $ேதவா.4.0649.2 

 அைரயிேல மிளி�* நாக�- அ8ணேல 1 அ4ச: 1 எ�னா� $ேதவா.4.0649.3 

 திைர உலா* பழன ேவலி� தி��ெகா8;67ர�- உளாேன $ேதவா.4.0649.4 



 ெதா8டேன� பிற5-_வி.எ6.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வாளா 

ெதா:விைன� 
ழியி: வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0650.1 

 பி8டேம 7ம5- ைந5- ேப�வ- ஓ� வழிG* காேண� $ேதவா.4.0650.2 

 அ8டேன அ8டவாணா அறிவேன 1அ4ச: 1 எ�னா� $ேதவா.4.0650.3 

 ெத8_ெப.அ.(ெத8_ெப.அ.) திைர0 பழன*_ெப.(பழன*_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி��ெகா8;67ர�- 

உளாேன $ேதவா.4.0650.4 

 கா: ெகா��- எ+*D K3' கதி� நர*D_ெப.(நர*D_ெப.) ஆ�ைக 

ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0651.1 

 ேதா: உ��- உதிர* அ3' ெதா
 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 

ேம�5த_ெப.எ6.(ேம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) �ைர $ேதவா.4.0651.2 

 ஓ: எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைழஞ� 

�'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஒளி0பத�
 அ47கி�ேற� 

$ேதவா.4.0651.3 

 ேச: உைட0 பழன*_ெப.(பழன*_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி��ெகா8;67ர�- 

உளாேன $ேதவா.4.0651.4 

 �3ட*_ெப.(�3ட*_ெப.) ஆ� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெகா�5_ெப.அ.(ெகா�*_ெப.அ.) 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 
ண�த� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0652.1 

 ஆ3�வா��
 ஆ�றகி:ேல� ஆ� அர) 

அைச�த_ெப.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாேவ $ேதவா.4.0652.2 

 கா3� இைட அர/க* ஆக ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

கட)ேளேயா $ேதவா.4.0652.3 



 ேச3� இ�*_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) பழன ேவலி� தி��ெகா8;67ர�- 

உளாேன $ேதவா.4.0652.4 

 ெபா�க* ஆ� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெபா:லா0 D1 

மிைட 	ைட ெகா< ஆ�ைக $ேதவா.4.0653.1 

 ெதா�
 நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

ெதா8]�� அ�வ�* -ய�க* 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0653.2 

 மி�
 நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இவ�க< 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேவதைன�
 அல5- 

ேபாேன� $ேதவா.4.0653.3 

 ெச�கேர திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ�.) தி��ெகா8;67ர�- உளாேன $ேதவா.4.0653.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உலா* 	ைட ெகா< ஆ�ைக உைடகல* 

ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) எ��* $ேதவா.4.0654.1 

 மா� உலா* மைழ�கணா� த* வாC�ைகைய ெம� எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0654.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எலா* 

இைனய_
ைற.எ6.(இைன_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) கால*_ெப.(கால*_ெப.) 

ந8ணிேல� எ8ண* இ:ேல� $ேதவா.4.0654.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உலா* ெபாழி:க< 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி��ெகா8;67ர�- 

உளாேன $ேதவா.4.0654.4 

 சா8 இ� ம�/
_ெப.(ம�/
_ெப.) 

ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சழ�
 உைட0 பதி�
 நாத� 

$ேதவா.4.0655.1 



 வாணிக� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ெதா8]�� அ�வ�* 

மய�க*_ெப.(மய�க*_ெப.) ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0655.2 

 ேபணிய பதியி� நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெபய�*_ெப.எ6.(ெபய�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேபா- 

அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேடென $ேதவா.4.0655.3 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) உய� மாட*_ெப.(மாட*_ெப.) ந2� தி��ெகா8;67ர�- 

உளாேன $ேதவா.4.0655.4 

 ெபா�* மறி�- இய�றி_வி.எ6.(இய��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) Dலா:_ெப.(Dலா:_ெப.) கமC 

ப8ட* ெப�-_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0656.1 

 ைப* மறி�- இய�றிய�ன பா/
 இலா� 
ர*ைப_ெப.(
ர*ைப_ெப.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0656.2 

 ைக* மறி�தைனய ஆவி கழிG*_ெப.எ6.(கழி_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ேபா- அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� $ேதவா.4.0656.3 

 ெச5ெநறி6 ெசல) காேண�தி��ெகா8;67ர�- உளாேன $ேதவா.4.0656.4 

 பாலனா�� கழி5த_ெப.எ6.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நாB* பனிமல�� 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மா� த* $ேதவா.4.0657.1 

 ேமலனா�� கழி5த_ெப.எ6.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நாB* 

ெமலிெவா� K0D வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0657.2 

 ேகாலனா�� கழி5த_ெப.எ6.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நாB* 


றி�ேகா< இலா- ெக3ேட� $ேதவா.4.0657.3 

 ேச: உலா* பழன ேவலி� தி��ெகா8;67ர�- உளாேன $ேதவா.4.0657.4 



 விைர த� க�ெம� �5த:_ெப.(�5த:_ெப.) விள/
 இைழ 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) க8ணாள $ேதவா.4.0658.1 

 ெவ�வர இல/ைக� ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) வில/கைல 

எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஞா�� $ேதவா.4.0658.2 

 ப�வைர அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாB* 	'கB* பா, வ 2ழ� 

$ேதவா.4.0658.3 

 தி�விர: ஊ�றினாேன தி��ெகா8;67ர�- உளாேன $ேதவா.4.0658.4 

 ெவ<ள ந2�6 சைடய� ேபா+* வி�*Dவா��
 எளிய� ேபா+* $ேதவா.4.0659.1 

 உ<Bேள உ�கி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 

உக0பவ��
 அ�ப� ேபா+* $ேதவா.4.0659.2 

 க<ளேம விைனக< எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) கா47 அ��தி�வ� ேபா+* 

$ேதவா.4.0659.3 

 அ<ள:_ெப.(அ<ள:_ெப.) அ* பழைன ேமய ஆல/கா3� அ'களாேர 

$ேதவா.4.0659.4 

 ெச5தழ: உ�வ� ேபா+* சின விைட உைடய� ேபா+* $ேதவா.4.0660.1 

 ெவ5த_ெப.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

ந2� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெம��
 

அணி5தி�வ� ேபா+* $ேதவா.4.0660.2 

 ம5த* ஆ* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) பழ(5)ைன ம:கிய வ<ள: ேபா+* 

$ேதவா.4.0660.3 

 அ5த* இ: அ'க< ேபா+*-ஆல/கா3� அ'களாேர $ேதவா.4.0660.4 

 க8ணினா: காமேவைள� கன:_ெப.(கன:_ெப.) 

எழ_
ைற.எ6.(எ1_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) விழி0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0661.1 



 எ8 இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) Dர/க< K��* எ,Gண6 

சி,0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0661.2 

 ப8ணி� ஆ� 	ழவ* ஓவா0 ைப*ெபாழி: பழைன ேமய $ேதவா.4.0661.3 

 அ8ணலா�-எ*ைம ஆB* ஆல/கா3� அ'களாேர $ேதவா.4.0661.4 

 காறி� விட�ைத உ8ட க8ட� எ8 ேதாள� ேபா+* $ேதவா.4.0662.1 

 F� இ� 7டைல த�னி: 78ண ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�ற� ேபா+* 

$ேதவா.4.0662.2 

 �� இ�* உ�வ� ேபா+* 
ளி� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) பழைன ேமய 

$ேதவா.4.0662.3 

 ஆ� இ� சைடய� ேபா+*-ஆல/கா3� அ'களாேர $ேதவா.4.0662.4 

 பா��தேனா� அம� ெபாP- ப�திைம கா8ப� ேபா+* $ேதவா.4.0663.1 

 ���த வா� அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) ேகா�-� 
ண/கைள அறிவ� ேபா+* 

$ேதவா.4.0663.2 

 ேப��-* ஓ� ஆவநாழி அ*ெபா�* ெகா�0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0663.3 

 த2��த* ஆ* பழைன ேமய தி� ஆல/காடனாேர $ேதவா.4.0663.4 

 வ 23'னா� 7� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� ெம��
 அணி5தி�வ� ேபா+* 

$ேதவா.4.0664.1 

 கா3': நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) 

ேப9*_ெப.எ6.(ேப9_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) க��திைன உைடய� 

ேபா+* $ேதவா.4.0664.2 

 பா3'� ஆ� 	ழவ* ஓவா0 ைப*ெபாழி: பழைன ேமயா◌ா $ேதவா.4.0664.3 

 ஆ3'னா� அரவ* த�ைன -ஆல/கா3� அ'களாேர $ேதவா.4.0664.4 



 தா<_ெப.(தா<_ெப.) உைட6 ெச/கம(:)ல� தட/_ெப.அ.(தட*_ெப.) ெகா< 

ேசவ'ய� ேபா+* $ேதவா.4.0665.1 

 நா<_ெப.(நா<_ெப.) உைட� கால� வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

உைத ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந*ப� ேபா+* 

$ேதவா.4.0665.2 

 ேகா< உைட0 பிறவி த2�0பா� 
ளி� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) பழைன ேமய 

$ேதவா.4.0665.3 

 ஆ< உைட அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) ேபா+*-ஆல/கா3� அ'களாேர 

$ேதவா.4.0665.4 

 �'னா� உைம த�ேனாேட 
றி0D_ெப.(
றி0D_ெப.) உைட ேவட* 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0666.1 

 >'னா�_வி.	.(>�_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) க/ைகயாைள6 7வறி� 

சைடய� ேபா+* $ேதவா.4.0666.2 

 பா'னா�_வி.	.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) சாம 

ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ைப*ெபாழி: பழைன ேமயா◌ா $ேதவா.4.0666.3 

 ஆ'னா� காளி காண ஆல/கா3� அ'களாேர $ேதவா.4.0666.4 

 ெவ�� அைர6 சமணேரா� விைல_ெப.(விைல_ெப.) உைட� �ைற ேபா��
* 

$ேதவா.4.0667.1 

 ஒ�றைர6 ெசா�க< ெகா<ளா�_வி.	.(ெகா<_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 


ண/கைள உக0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0667.2 

 ெப�றேம உக5- அ/
 ஏ�* ெப�ைமைய உைடய� ேபா+* $ேதவா.4.0667.3 

 அ�ற/க< அறிவ� ேபா+* ஆல/கா3� அ'களாேர $ேதவா.4.0667.4 

 ம�தனா� மைல எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அர�கைன� 

கர�ேதா� ஒ:க $ேதவா.4.0668.1 



 ஒ�தினா� தி�விர(:)லா: ஊ�றியி3� அ�<வ� ேபா+* $ேதவா.4.0668.2 

 ப�த� த* பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) த2��
* ைப*ெபாழி: பழைன ேமய 

$ேதவா.4.0668.3 

 அ�தனா� ந*ைம_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ<வா� ஆல/கா3� 

அ'களாேர $ேதவா.4.0668.4 

 ெச�ைதேய� சித*ப நாேய� ெச'யேன� அ1�
0 

பாG*_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0669.1 

 ெபா�ைதேய ேபா�றி_வி.எ6.(ேபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நாB* 

Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� $ேதவா.4.0669.2 

 எ�ைத நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ப�றி நி�ேக� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) அற 

ேநா�க_
ைற.எ6.(ேநா�
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3டா� $ேதவா.4.0669.3 

 ெகா�ைதேய� ெச�வ- எ�ேன ேகாவ: வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0669.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) 7ம5- இ� ைக நா�றி� தரணி�ேக ெபாைற 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0670.1 

 நிைல இலா ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) த�L< நி�த+* ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

ேவ8�* $ேதவா.4.0670.2 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) ெகா��- அ��க மா3ேட� ேவ8'�ேற 

ேவ8'_வி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ��ேத� 

$ேதவா.4.0670.3 

 
ைல ெகா< மா/கனிக< சி5-* ேகாவ: வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0670.4 

 வழி�தைல0 பட)* மா3ேட� ைவக+* F�ைம 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0671.1 



 பழி�திேல� பாச* அ�� பரம நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பரவ மா3ேட� 

$ேதவா.4.0671.2 

 இழி�திேல� பிறவி த�ைன எ� 

நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ��க மா3ேட� 

$ேதவா.4.0671.3 

 ெகாழி�- வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைல�
* 

ெத8_ெப.அ.(ெத8_ெப.அ.) ந2�� ேகாவ: வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0671.4 

 சா��வ� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ச5தி�த 
'ைம ேவ8'_வி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0672.1 

 கா��வ� கனல0 ேபசி_வி.எ6.(ேப7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) க8 ெசவி 

K�
_ெப.(K�
_ெப.) வாGள $ேதவா.4.0672.2 

 ஆ��வ� அல5- ேபாேன� ஆதிைய அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றி $ேதவா.4.0672.3 

 ���வ� வாயி:_ெப.(வாயி:_ெப.) ப3ேட�-ேகாவ: வ 2ர3டன 2ேர 

$ேதவா.4.0672.4 

 த��திேல� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) த*ைம த�-வ�- உய�)_ெப.(உய�)_ெப.) 

ந2�ைம0 $ேதவா.4.0673.1 

 ப��திேல� பர0D ேநா�கி0 ப:மல�(0) பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 	�ற 

$ேதவா.4.0673.2 

 அ��திேல� சி5ைத ஆர_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஆ�வலி�- 

அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) தி8ண* $ேதவா.4.0673.3 

 ெகா��திேல� ெகா'யவா நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ேகாவ: வ 2ர3டன 2ேர 

$ேதவா.4.0673.4 



 மா6 ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 


ர*ைப_ெப.(
ர*ைப_ெப.) த�ைன ம8_ெப.(ம8_ெப.) இைட 

மய�க*_ெப.(மய�க*_ெப.) 

எ�-*_ெப.எ6.(எ�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0674.1 

 நா6 ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நா+* ஐ5-* 

ந:லன_
றி.வி.	.(ந:_ெப.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) வா�த: 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0674.2 

 கா6 ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) காய* த�L< நி�த+* 

ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0674.3 

 ேகா6 ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
ைம�க ஆ�ேற�-

ேகாவ: வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0674.4 

 பைடக< ேபா: விைனக< வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ப�றி 

எ� ப�க: நி��* $ேதவா.4.0675.1 

 விடகிலா ஆதலாேல விகி�தைன 

வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* $ேதவா.4.0675.2 

 இைட இேல� எ� ெச�ேக� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) இர0பவ� த/க3
 

எ��* $ேதவா.4.0675.3 

 ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) இேல� ெகா<வேத நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ேகாவ: வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0675.4 

 பி67 இேல� பிறவி த�ைன0 ேபைதேய� பிண�க* எ�L* $ேதவா.4.0676.1 

 67ேள அ15தி வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) -யரேம 

இ�*ைப_ெப.(இ�*ைப_ெப.) த�L< $ேதவா.4.0676.2 

◌்சனா� ஆதிK��தி�
 அ�பனா� வாழ மா3டா� $ேதவா.4.0676.3 

 ெகா6ைசேய� ெச�வ- எ�ேன -ேகாவ: வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0676.4 



 நிண�- இைட யா�ைக ேபணி நியம* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ��க மா3ேட� 

$ேதவா.4.0677.1 

 மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) இைட ஆ3ட* 

ேபசி_வி.எ6.(ேப7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ம�கேள 7�ற*_ெப.(7�ற*_ெப.) 

எ�L* $ேதவா.4.0677.2 

 கண�- இைட ஆ3ட0 ப3� காதலா: உ�ைன0 

ேப9*_ெப.எ6.(ேப9_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0677.3 

 
ண�- இைட வாழ மா3ேட�-ேகாவ: வ 2ர3டன 2ேர $ேதவா.4.0677.4 

 வி,கட: இல/ைக� ேகாைன விய� கயிலாய�தி� கீC $ேதவா.4.0678.1 

 இ�ப- ேதாB* ப�-6 சிர/கB* ெந,ய 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0678.2 

 பரவிய_ெப.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பைட ெகா��- அ�ளி6 

ெச�தா◌ா $ேதவா.4.0678.3 

 
ரெவா� ேகா/
_ெப.(ேகா/
_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாவ: வ 2ர3டனாேர 

$ேதவா.4.0678.4 

 	�-ைண ஆயினாைன Kவ��
* 	த:வ�_ெப.(	த:வ�_ெப.) த�ைன 

$ேதவா.4.0679.1 

 ெசா: -ைண ஆயினாைன ேசாதிைய ஆதா4�- $ேதவா.4.0679.2 

 உ�� உண�5-_வி.எ6.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�கி ஊறி உ< 

கசி) உைடயவ��
 $ேதவா.4.0679.3 

 ந:--ைண ஆவ�ேபா+* நனிப<ளி அ'களாேர $ேதவா.4.0679.4 



 Dல�5தகா: A)* ந2�* 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' 

ேபா�ற_
ைற.எ6.(ேபா��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3டா $ேதவா.4.0680.1 

 வல* ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வாயி� Eலா: 

வ3டைண0 ப5த� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0680.2 

 சில5திைய அைரய� ஆ�கி6 சீ�ைமக< அ�ள வ:லா� $ேதவா.4.0680.3 

 நல*_ெப.(நல*_ெப.) திகC ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நனிப<ளி அ'களாேர 

$ேதவா.4.0680.4 

 எ8ப-* ப�-* ஆ�* எ� உேள 

இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ம�னி� $ேதவா.4.0681.1 

 க8 பழ�
 ஒ��* இ�றி� கல�க_
ைற.எ6.(கல��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அல�கழி5ேத� $ேதவா.4.0681.2 

 ெச8பக* திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

D�ைன_ெப.(D�ைன_ெப.) ெச15 திர< 
ரவ*_ெப.(
ரவ*_ெப.) 

ேவ/ைக_ெப.(ேவ/ைக_ெப.) $ேதவா.4.0681.3 

 ந8D ெச� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நனிப<ளி அ'களாேர 

$ேதவா.4.0681.4 

 ப8ணி� ஆ� பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) பழ�தினி: இரத* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0682.1 

 க8ணி� ஆ� பா�ைவ_ெப.(பா�ைவ_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) க��ெதா� க�ப* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0682.2 



 எ8ணினா� எ8ண* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏC 

உல
_ெப.(உல
_ெப.) அைன�-* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0682.3 

 ந8ணினா� விைனக< த2�0பா�-நனிப<ளி அ'களாேர $ேதவா.4.0682.4 

 -47 இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெதாட�6சிைய மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இராேத 

$ேதவா.4.0683.1 

 அ47 எ1�- ஓதி: நாB* அர� அ'�
 அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0683.2 

 வ4சைன0 பா:ேசா� ஆ�கி வழ�
 இலா அமண� 

த5த_ெப.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0683.3 

 ந47_ெப.(ந47_ெப.) அ	- ஆ�
வி�தா� நனிப<ளி அ'களாேர $ேதவா.4.0683.4 

 ெச*மல�� கமல�ேதாL* தி�	' காணமா3டா� $ேதவா.4.0684.1 

 அ* மல�0பாத* கா8பா� ஆழியா� அகC5-* காணா� $ேதவா.4.0684.2 

 1நி�மல�1 எ�� அ/
 ஏ�-* நிைன0பிைன அ�ளி நாB* $ேதவா.4.0684.3 

 ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) மல* அ�0ப� ேபா+* நனிப<ளி அ'களாேர 

$ேதவா.4.0684.4 

 அரவ�தா: வைரைய6 7�றி_வி.எ6.(7��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

அமரேரா� அ7ர�_ெப.(அ7ர�_ெப.) 

�'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0685.1 

 அரவி�-� கைடய� 

ேதா��*_ெப.எ6.(ேதா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆல 

ந47_ெப.(ந47_ெப.) அ	தா உ8டா� $ேதவா.4.0685.2 



 விரவி� த* அ'ய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ 2�_ெப.(வ 2�_ெப.) இலா� ெதா8ட� த*ைம $ேதவா.4.0685.3 

 நரக�தி: வ 2ழ_
ைற.எ6.(வ 2C_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஒ3டா�-நனிப<ளி 

அ'களாேர $ேதவா.4.0685.4 

 ம89ேள தி,G* ேபா- வ�வன பல)* 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) 

$ேதவா.4.0686.1 

 D89ேள Dைர Dைரய� D10 ெபாதி ெபா<ள: ஆ�ைக $ேதவா.4.0686.2 

 ப�-* ஓ� இர3' ேதாளா� பா,�- மைல 

எ��க_
ைற.எ6.(எ���_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0687.1 

 ப�-* ஓ� இர3' ேதா<க< பட� உட*D_ெப.(உட*D_ெப.) அடர 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0687.2 

 ப�-வா� கீத* பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) பா45- அவ�
 

அ�< ெகா��தா�_வி.	.(ெகா�_வி.+��_இ.கா._ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.4.0687.3 

 ப�த� தா* பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* நனிப<ளி0 

பரமனாேர $ேதவா.4.0687.4 

 மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) 

ம�க<_ெப.(ம�க<_ெப.) ம�� உ< 7�ற*_ெப.(7�ற*_ெப.) எ�L* 

$ேதவா.4.0688.1 

 விைனGேள வி15-_வி.எ6.(வி1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ15தி 

ேவதைன�
 இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆகாேத $ேதவா.4.0688.2 

 கைனG* மா கட:_ெப.(கட:_ெப.) >C நாைக ம�L காேராண�தாைன 

$ேதவா.4.0688.3 

 நிைனGமா வ:�� ஆகி: உ�ய: ஆ*-ெந4சின 2ேர $ேதவா.4.0688.4 

 ைவயைன ைவய* உ8ட மா: அ/க* ேதா<ேம: 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0689.1 



 ெச�யைன ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேபாதி:-திைச 	க� 

சிர* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஏ5-* $ேதவா.4.0689.2 

 ைகயைன கட:_ெப.(கட:_ெப.) >C நாைக� காேராண* 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0689.3 

 ஐயைன நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) அ*ம நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) உ�5த 

ஆேற $ேதவா.4.0689.4 

 நி��தைன நிமல� த�ைன ந2< நில*_ெப.(நில*_ெப.) வி8ணி� 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.4.0690.1 

 வி��தைன ேவதவி�ைத விைள ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) Kல* ஆன 

$ேதவா.4.0690.2 

 க��தைன கட:_ெப.(கட:_ெப.) >C நாைக� காேராண* 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0690.3 

 ஒ��தைன உண�தலா: நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) உ�5தவா -ெந4சின 2ேர 

$ேதவா.4.0690.4 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) தைன இர5-_வி.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மாயேனா� 

அ7ர�_ெப.(அ7ர�_ெப.) வாேனா� $ேதவா.4.0691.1 

 ெத8_ெப.அ.(ெத8_ெப.அ.) திைர கைடய 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) த2விட* த�ைன உ8ட 

$ேதவா.4.0691.2 

 க8டைன கட:_ெப.(கட:_ெப.) >C நாைக� காேராண* 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0691.3 



 அ8டைன நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) அ*ம நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) உ�5த 

ஆேற $ேதவா.4.0691.4 

 நிைற Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

அணி5த_ெப.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

ந2< நிலா அரவ* >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0692.1 

 மைற ஒலி பா' ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) மயான�- 

மகிC5த_ெப.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ைம5த�_ெப.(ைம5த�_ெப.) $ேதவா.4.0692.2 

 கைற மலி கட:_ெப.(கட:_ெப.) >C நாைக� காேராண* 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0692.3 

 இைறவைன நாB* ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

இ�*ைப_ெப.(இ�*ைப_ெப.) ேபா� இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) ஆேம 

$ேதவா.4.0692.4 

 ெவ*_ெப.அ.(ெவ*_ெப.அ.) பைன� க�/ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவ�வ 

அ�� உ,ைவ ேபா��த $ேதவா.4.0693.1 

 க*பைன கால� கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) காலைன 

ஞால*_ெப.(ஞால*_ெப.) ஏ�-* $ேதவா.4.0693.2 

 உ*பைன உ*ப�_ெப.(உ*ப�_ெப.) ேகாைன நாைக� காேராண* ேமய 

$ேதவா.4.0693.3 

 ெச*_ெப.(ெச*_ெப.) ெபாைன 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) தி8ண* நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) உ�5த 

ஆேற $ேதவா.4.0693.4 



 ெவ/ க�/_ெப.அ.(க�*_ெப.அ.) கான�-_ெப.(கான�-_ெப.) ஏைழ த�ெனா�* 

ேவடனா�6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0694.1 

 அ/
 அம� மைல5- பா��த�
 அ� சர* அ�ளினாைன $ேதவா.4.0694.2 

 ம/ைகமா� ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) ஓவா ம�L 

காேராண�தாைன $ேதவா.4.0694.3 

 க/
+* பக+* காண0 ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) களி�த_ெப.எ6.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ஆேற $ேதவா.4.0694.4 

 ெத�றின� Dர/க< K��* த2யினி: விழ ஓ� அ*பா: $ேதவா.4.0695.1 

 ெச�ற ெவ4சிைலய� வ4ச� சி5ைதG< ேச�) இலாதா� $ேதவா.4.0695.2 

 க�றவ� பயி+* நாைக� காேராண* 

க�தி_வி.எ6.(க�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�த0 $ேதவா.4.0695.3 

 ெப�றவ� பிற5தா� ம��0 பிற5தவ� பிற5திலாேர $ேதவா.4.0695.4 

 க� மலி கட:_ெப.(கட:_ெப.) >C நாைக� காேராண� கமல பாத�- 

$ேதவா.4.0696.1 

 ஒ�விர: Tதி�
 நி:லா- ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

அர�க� உ�கா� $ேதவா.4.0696.2 

 இ� திற ம/ைகமாேரா� எ*பிரா� ெச*ெபா� ஆக*_ெப.(ஆக*_ெப.) 

$ேதவா.4.0696.3 

 தி�வ' தா4�- நி�க_விய/.வி.	.(நி:_வி.+க_விய/.வி.	.
றி.) தி8ண* 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) உ�5தஆேற $ேதவா.4.0696.4 

 வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) ம
டேகா' 

மிைட5த_ெப.எ6.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேசவ'ய� ேபா+* 

$ேதவா.4.0697.1 



 ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) ஒ�பாக� ேபா+* ேப� அலி ஆண� ேபா+* 

$ேதவா.4.0697.2 

 வ8ண மா: அயL* காணா மா:வைர எ,ய� ேபா+* $ேதவா.4.0697.3 

 எ8 உ� அேநக� ேபா+*-இ�ன*ப� ஈசனாேர $ேதவா.4.0697.4 

 ப�னிய மைறய� ேபா+* பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர உைடய� ேபா+* 

$ேதவா.4.0698.1 

 -�னிய சைடய� ேபா+* F மதி ம�த� ேபா+* $ேதவா.4.0698.2 

 ம�னிய ம1வ� ேபா+* மா- இட*_ெப.(இட*_ெப.) மகிCவ� ேபா+* 

$ேதவா.4.0698.3 

 எ�ைனG* உைடய� ேபா+*-இ�ன*ப� ஈசனாேர $ேதவா.4.0698.4 

 மறி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைகய� ேபா+* மா- உைம உைடய� ேபா+* 

$ேதவா.4.0699.1 

 பறி தைல0 பிறவி ந2�கி0 பணி ெகாள வ:ல� ேபா+* $ேதவா.4.0699.2 

 ெசறி) உைட அ/கமாைல ேச� தி� உ�வ� ேபா+* $ேதவா.4.0699.3 

 எறிDன: சைடய� ேபா+*-இ�ன*ப� ஈசனாேர $ேதவா.4.0699.4 

 விட*_ெப.(விட*_ெப.) மலி க8ட� ேபா+* ேவ<விைய அழி0ப� ேபா+* 

$ேதவா.4.0700.1 

 கட) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) விைடய� ேபா+* காலைன� கா�வ� ேபா+* 

$ேதவா.4.0700.2 

 பட* மலி அரவ� ேபா+* பா� Dலி� ேதால� ேபா+* $ேதவா.4.0700.3 

 இட� கைள5-_வி.எ6.(கைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�<வ� ேபா+* 

இ�ன*ப� ஈசனாேர $ேதவா.4.0700.4 



 அளி மல�� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) -��* அவி�சைட உைடய� 

ேபா+* $ேதவா.4.0701.1 

 களி மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) சாயேலா�* காமைன விழி0ப� ேபா+* 

$ேதவா.4.0701.2 

 ெவளி வள� உ�வ� ேபா+* ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ெபா' அணிவ� 

ேபா+* $ேதவா.4.0701.3 

 எளியவ� அ'ய��
 எ��* -இ�ன*ப� ஈசனாேர $ேதவா.4.0701.4 

 கைண அம� சிைலய� ேபா+* கா4 உ, உைடய� ேபா+* $ேதவா.4.0702.1 

 -ைண அம� ெப8ண� ேபா+* F மணி� 
�ற� ேபா+* $ேதவா.4.0702.2 

 அைண உைட அ'ய� �'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ�ெபா� 

மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) F)* $ேதவா.4.0702.3 

 இைண அ' உைடய� ேபா+*-இ�ன*ப� ஈசனாேர $ேதவா.4.0702.4 

 ெபா�0D அம� Dய�த� ேபா+* Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) அணி சைடய� ேபா+* 

$ேதவா.4.0703.1 

 ம�0D_ெப.(ம�0D_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) தா/
 

மா�பி:_ெப.(மா�D_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) Eல� 

ேபா+* $ேதவா.4.0703.2 

 உ��திரK��தி ேபா+* உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) 

இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) Dர/க< K��* $ேதவா.4.0703.3 

 எ,�தி� சிைலய� ேபா+*-இ�ன*ப� ஈசனாேர $ேதவா.4.0703.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) உைடய� ேபா+* க'
ர: விளிய� 

ேபா+* $ேதவா.4.0704.1 

 ேவ� உ� உைடய� ேபா+* ெவ8மதி� ெகா15த� ேபா+* $ேதவா.4.0704.2 



 ேகா� அல� வ�னி -*ைப_ெப.(-*ைப_ெப.) ெகா�
 இற
 

அல�5த_ெப.எ6.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.4.0704.3 

 ஏ� அம� சைடய� ேபா+*-இ�ன*ப� ஈசனாேர $ேதவா.4.0704.4 

 காறி� விட�ைத உ8ட க8ட� எ8 ேதாள� ேபா+* $ேதவா.4.0705.1 

 ந2� உைட உ�வ� ேபா+* நிைன0பிைன அ,ய� ேபா+* $ேதவா.4.0705.2 

 பா� உைட� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக ஏ5தி0 பலி தி,5- உ8ப� ேபா+* 

$ேதவா.4.0705.3 

 ஏ� உைட� ெகா'ய� ேபா+*-இ�ன*ப� ஈசனாேர $ேதவா.4.0705.4 

 ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1* இல/ைக� ேகாைன 

அ�வைர அட�0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0706.1 

 பா��தேனா� அம� ெபாP- பைட ெகா��- அ�<வ� ேபா+* $ேதவா.4.0706.2 

 த2��த* ஆ* க/ைக த�ைன� தி�6சைட ைவ0ப� ேபா+* $ேதவா.4.0706.3 

 ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஏC 

உல
*_ெப.(உல
_ெப.+உ*_சா,.) ைவ�தா�-இ�ன*ப� ஈசனாேர 

$ேதவா.4.0706.4 

 ெப�5_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) தி� இமவா� 

ெப�ற_ெப.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) 

ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) 0,,5த_ெப.எ6.(பி,_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

பி�ைன $ேதவா.4.0707.1 

 வ�5-_ஏவ.(வ�5-_வி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) தவ/க< 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா மண*_ெப.(மண*_ெப.) 

Dண�5-_வி.எ6.(Dண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ம�L* $ேதவா.4.0707.2 



 அ�5_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) தி�ேமனி த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) பா: அ/
 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆக� 

$ேதவா.4.0707.3 

 தி�5திட ைவ�தா�-ேசைற6 ெச5ெநறி6 ெச:வனாேர $ேதவா.4.0707.4 

 ஓ��- உள ஆ� ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

உ8ைமைய உணரா� 
8ட� $ேதவா.4.0708.1 

 வா��ைதைய ெம� எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மய�கி: 

வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ15-ேவைன0 

$ேதவா.4.0708.2 

 ேப��- எைன ஆளா�ெகா8� பிறவி வா�_ெப.(வா�_ெப.) பிணிக< 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0708.3 

 த2��- அ�< ெச�தா�-ேசைற6 ெச5ெநறி6 ெச:வனாேர $ேதவா.4.0708.4 

 ஒ�றிய தவ�- ம�னி உைடயனா� உல0D இ: கால*_ெப.(கால*_ெப.) 

$ேதவா.4.0709.1 

 நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த* கழ:க< ஏ�-* ந2< 

சிைல விசயL�
 $ேதவா.4.0709.2 

 ெவ�றி ெகா< ேவட� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெவ/ கானக�-6 

$ேதவா.4.0709.3 

 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�< ெச�தா�-ேசைற6 

ெச5ெநறி6 ெச:வனாேர $ேதவா.4.0709.4 

 அ4ைசG* அட�கி ஆ�ற:_ெப.(ஆ�ற:_ெப.) உைடயனா� அேநக 

கால*_ெப.(கால*_ெப.) $ேதவா.4.0710.1 



 வ4ச* இ: தவ�-< நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ம�னிய பகீரத�
 $ேதவா.4.0710.2 

 ெவ4சின 	க/க< ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

விைசெயா� பாG*_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) க/ைக 

$ேதவா.4.0710.3 

 ெச4சைட ஏ�றா�-ேசைற6 ெச5ெநறி6 ெச:வனாேர $ேதவா.4.0710.4 

 நிைற5த_ெப.எ6.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மா மணைல� �0பி 

ேநசேமா� ஆவி� பாைல� $ேதவா.4.0711.1 

 கற5- ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ3ட க8� 

க��த த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) தாைத தாைள $ேதவா.4.0711.2 

 எறி5த மாணி�
 அ0ேபாேத எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ெகா< த8;ச� எ�ன6 

$ேதவா.4.0711.3 

 சிற5த_ெப.எ6.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேப� அளி�தா�-ேசைற6 

ெச5ெநறி6 ெச:வனாேர $ேதவா.4.0711.4 

 வி,�த ப:கதி� ெகா< >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) ெவ'ப� தம�க* ைக 

$ேதவா.4.0712.1 

 தா4�த- ஓ� ேகால கால பயிரவ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ேவழ*_ெப.(ேவழ*_ெப.) 

$ேதவா.4.0712.2 

 உ,�-_வி.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைம அ4ச� க8� 

ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) தி� மணிவா� வி<ள6 $ேதவா.4.0712.3 

 சி,�- அ�< ெச�தா�-ேசைற6 ெச5ெநறி6 ெச:வனாேர $ேதவா.4.0712.4 

 7��*_ெப.எ6.(7��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 	� இைமேயா� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 



ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) F 

மல�க<_ெப.(மல�க<_ெப.) Fவி $ேதவா.4.0713.1 

 1ம�� எைம உய�ெகா< 1 எ�ன ம�L வா�_ெப.(வா�_ெப.) Dர/க< 

K��* $ேதவா.4.0713.2 

 உ�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெநா'யி� 	�ன* ஒ<_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) 

அழ:வாயி� வ 2ழ6 $ேதவா.4.0713.3 

 ெச�� அ�< ெச�தா�-ேசைற6 ெச5ெநறி6 ெச:வனாேர $ேதவா.4.0713.4 

 	5தி இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) பைட�தவ� மாலிேனா�* $ேதவா.4.0714.1 

 1எ* தனி நாதேன 1 எ�� இைற4சி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�த: 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0714.2 

 அ5த* இ: ேசாதி த�ைன அ' 	' 

அறியா_ெப.எ6.(அ,_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) $ேதவா.4.0714.3 

 ெச5தழ: ஆனா�-ேசைற6 ெச5ெநறி6 ெச:வனாேர $ேதவா.4.0714.4 

 ஒ�வ�* நிக� இலாத ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) அர�க� 

ஓ' $ேதவா.4.0715.1 

 ெப� வைர எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) 

பிற/கிய_ெப.எ6.(பிர/
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 	'க< இ�� 

$ேதவா.4.0715.2 

 ம�வி 1எ*ெப�மா� 1 எ�ன மல� அ' ெம<ள வா/கி� $ேதவா.4.0715.3 

 தி� அ�< ெச�தா�-ேசைற6 ெச5ெநறி6 ெச:வனாேர $ேதவா.4.0715.4 



 	�திைன மணிைய ெபா�ைன 	1	த: பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) 

ஏ��
*_ெப.எ6.(ஏ�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0716.1 

 ெகா�திைன வயிர மாைல� ெகா15திைன அமர� >�* $ேதவா.4.0716.2 

 வி�திைன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவ<வி� ேக<விைய 

விள/க_
ைற.எ6.(விள/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0716.3 

 அ�தைன-நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) அழகிதா 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0716.4 

 	�பைன உல
�
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) K��திைய 	னிக< ஏ�-* 

$ேதவா.4.0717.1 

 இ�பைன இல/
 ேசாதி இைறவைன அ,ைவ அ4ச $ேதவா.4.0717.2 

 வ� பைன� தட�ைக ேவ<வி� களி�றிைன 

உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ/க< $ேதவா.4.0717.3 

 அ�பைன -நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) அழகிதா 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0717.4 

 க�*பிL* இனியா� த�ைன கா�கதி�6 ேசாதியாைன $ேதவா.4.0718.1 

 இ�/கட: அ	த* த�ைன இற0ெபா� பிற0D இலாைன $ேதவா.4.0718.2 

 ெப�*_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) கிளவியாைன 

ெப�5தவ 	னிவ� ஏ�-* $ேதவா.4.0718.3 

 அ�*ெபாைன -நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) அழகிதா 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0718.4 

 ெச��தைன அ��தி ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெச4_ெப.அ.(ெச*_ெப.அ.) சர* 



ெச+�தி_வி.எ6.(ெச+�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஊ�ேம: 

$ேதவா.4.0719.1 

 க��தைன கனகேமனி� கட)ைள 

க�-*_ெப.எ6.(க�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வாேனா��
 

$ேதவா.4.0719.2 

 ஒ��தைன ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ெபா��திG* அ��தி த2ரா $ேதவா.4.0719.3 

 நி��தைன -நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) ேந�பட 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0719.4 

 ��றிைன உைத�த பாத� 
ழகைன மழைல ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) ஏ� 

$ேதவா.4.0720.1 

 ஏ�றைன இைமேயா� ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

இ�4சைட� க�ைற த�ேம: $ேதவா.4.0720.2 

 ஆ�றைன அ'ய� ஏ�-* அ	தைன அ	த ேயாக $ேதவா.4.0720.3 

 ந2�றைன -நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) ேந�பட 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0720.4 

 க�0 பைன� தட�ைக ேவழ� களி�றிைன 

உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8ட� $ேதவா.4.0721.1 

 வி�0பைன விள/
 ேசாதி விய� கயிலாய* எ�L* $ேதவா.4.0721.2 

 ெபா�0பைன ெபா�0ப� ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ப/கைன அ/ைக ஏ�ற 

$ேதவா.4.0721.3 

 ெந�0பைன -நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) ேந�பட 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0721.4 

 ந2தியா: நிைன0D உளாைன நிைன0பவ� மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) 

உளாைன $ேதவா.4.0722.1 



 சாதிைய ச/க ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�� அ8ணைல வி8ணி: 

வாேனா� $ேதவா.4.0722.2 

 ேசாதிைய -ள�க* இ:லா விள�கிைன அள�க: ஆகா $ேதவா.4.0722.3 

 ஆதிைய -நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) அழகிதா 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0722.4 

 பழகைன உல
�
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) ப�0பைன ெபா�0ேபா� 

ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0723.1 

 மழ களியாைனயி� ேதா: மைல மக<_ெப.(மக<_ெப.) ந�/க0 ேபா��த 

$ேதவா.4.0723.2 

 
ழகைன 
ழவி� தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) 
ளி�சைட ம�வ ைவ�த 

$ேதவா.4.0723.3 

 அழகைன -நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) அழகிதா 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0723.4 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) இைட மி� ஒ0பாைன ெம�0 ெப�*_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) 

ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) ஒ0பாைன $ேதவா.4.0724.1 

 க8 இைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒ0பாைன க� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) 7ட� 

ஒ0பாைன $ேதவா.4.0724.2 

 எ8 இைட எ8ண: ஆகா இ�வைர ெவ�வ 

ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0724.3 

 அ8ணைல -நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) அழகிதா 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0724.4 

 உரவைன திர8ட_ெப.எ6.(திர<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி8ேதா< 

அர�கைன ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

K��_ெப.(K��_ெப.) ஊ� $ேதவா.4.0725.1 



 நிரவைன நிமி�5த_ெப.எ6.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேசாதி ந2< 	' 

அமர� த/க< $ேதவா.4.0725.2 

 
ரவைன 
ளி� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) சைட 

இைட0 ெபாதிG* ஐவா� $ேதவா.4.0725.3 

 அரவைன -நிைன5த ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) அழகிதா 

நிைந5த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0725.4 

 ெதா8டேன� ப3ட- எ�ேன Fய காவி,யி� ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ந2� 

$ேதவா.4.0726.1 

 ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ��
 ஓதி 

ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 
/
ம� 
ழ*D சா�தி 

$ேதவா.4.0726.2 

 இ8ைட ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏற 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஈசைன எ*பிராைன 

$ேதவா.4.0726.3 

 க8டைன க8'ராேத கால�ைத� கழி�த ஆேற $ேதவா.4.0726.4 

 பி� இேல� 	� இேல� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பிற0D 

அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) அ�< ெச�வாேன 

$ேதவா.4.0727.1 

 எ� இேல� நாயிேன� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

இள/_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) கதி�0 பயைல� தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) 

$ேதவா.4.0727.2 

 சி:-நிலா எறி�
* ெச�னி6 சிவDர�- அமர� ஏேற $ேதவா.4.0727.3 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) அலா: கைளக8 ஆேர ந2� ேச� அகல�தாேன 

$ேதவா.4.0727.4 

 க<ளேன� க<ள� ெதா8� ஆ�� கால�ைத� கழி�-0 ேபா�கி $ேதவா.4.0728.1 



 ெத<ளிேய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேத'ேன� நா'� க8ேட� 

$ேதவா.4.0728.2 

 1உ<
வா� உ<கி�� எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) உட� 

இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அறிதி1 எ�� $ேதவா.4.0728.3 

 ெவ<கிேன� ெவ<கி நாL* விலா இற6 சி,�தி3டேன $ேதவா.4.0728.4 

 உட*D_ெப.(உட*D_ெப.) எL* மைன அக�- உ<ளேம தகளி ஆக $ேதவா.4.0729.1 

 மட*_ெப.(மட*_ெப.) ப�* உண� ெந� அ3' உயி� எL* தி, 

மய�கி_வி.எ6.(மய�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0729.2 

 இட*_ெப.(இட*_ெப.) ப� ஞான�த2யா: எ,ெகாள 

இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேநா�கி: $ேதவா.4.0729.3 

 கட*D_ெப.(கட*D_ெப.) அம� காைள_ெப.(காைள_ெப.) தாைத 

கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' காண: ஆேம $ேதவா.4.0729.4 

 வ4ச0 ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) அர/
 ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

வா<_ெப.(வா<_ெப.) எயி��_ெப.(எயி��_ெப.) அரவ* -4சா $ேதவா.4.0730.1 

 வ4ச0 ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 


ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) தவC மதிய* ேதாG* $ேதவா.4.0730.2 

 வ4ச0 ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) வாC�ைகயாள� வாCவிைன வாழ: உ�� 

$ேதவா.4.0730.3 

 வ4ச0 ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) உற�க*_ெப.(உற�க*_ெப.) ஆேன� வ4சேன� 

எ� ெச�ேகேன $ேதவா.4.0730.4 

 உ<
வா� உ<ள�தாைன உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) எL* ெப�ைமயாைன 

$ேதவா.4.0731.1 

 உ<கிேன� நாL* கா8பா� உ�கிேன� ஊறி ஊறி $ேதவா.4.0731.2 



 எ<கிேன� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ெப*மா� இ�தைல மி�Lகி�ற 

$ேதவா.4.0731.3 

 ெகா<ளி_ெப.(ெகா<ளி_ெப.) ேம: எ�*D எ� உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) 

எ/ஙன* ��*_ெப.எ6.(��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆேற 

$ேதவா.4.0731.4 

 ேமா�ைதைய� க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

கா�ைக_ெப.(கா�ைக_ெப.) ேபால வ:விைனக< ெமா��- உ� $ேதவா.4.0732.1 

 வா��ைதைய0 ேபச_
ைற.எ6.(ேப7_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஒ3டா மய�க 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மய/
கி�ேற� $ேதவா.4.0732.2 

 சீ�ைதைய சித*D த�ைன ெச' ெகா< ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) வ') 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ:லா $ேதவா.4.0732.3 

 ஊ�ைதைய கழி�
* வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) 

தா உலக K��த2 $ேதவா.4.0732.4 

 அ/க�ைத ம89�
 ஆ�கி ஆ�வ�ைத உன�ேக 

த5-_வி.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0733.1 

 ப/க�ைத0 ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா�றி பாவி�ேத� 

பரமா நி�ைன $ேதவா.4.0733.2 

 ச/
 ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ேமனி6_ெப.(ேமனி_ெப.+6_ஒ�.) ெச:வா சாத: நா<_ெப.(நா<_ெப.) நாேய� 

உ�ைன $ேதவா.4.0733.3 

 1எ/
 உ�றா� 1 எ�ற ேபாதா 1இ/
 உ�ேற�1 எ� க8டாேய 

$ேதவா.4.0733.4 

 ெவ<ள ந2�6 சைடயனா� தா* வின)வா� ேபால 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ� $ேதவா.4.0734.1 



 உ<ளேம D
5- நி�றா��
 

உற/
*_ெப.எ6.(உற/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) Dைடக< ேப�5- $ேதவா.4.0734.2 

 1க<ளேரா D
5த2� 1 எ�ன கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ந�
 $ேதவா.4.0734.3 

 ெப�விர: இைறதா� ஊ�ற_
ைற.எ6.(ஊ��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இல/க_
ைற.எ6.(இல/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அ/கா5- $ேதவா.4.0735.1 

 அ� வைர அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா� அர�க� அ�� அலறி 

வ 2C5தா� $ேதவா.4.0735.2 

 இ�வ�* ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஆய உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) அ/
 

உைடய வ<ள: $ேதவா.4.0735.3 

 தி�வ' 7ம5- ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கா8க 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) தி,G* ஆேற $ேதவா.4.0735.4 

 ம�< அவா மன�த� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

மய/கிேன� மதி இலாேத� $ேதவா.4.0736.1 

 இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) அவா 

அ��
*_ெப.எ6.(அ�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) இைண அ' ந2ழ: எ�L* $ேதவா.4.0736.2 

 அ�< அவா0 ெப�த:_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+த:_ெதா.ெப.
றி.) இ�றி அ4சி 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அலம5ேத�
0 $ேதவா.4.0736.3 

 ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) அவா� 

த5த_ெப.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆேற ேபா- ேபா�0 Dல�5த- 

அ�ேற $ேதவா.4.0736.4 



 ெம�*ைம ஆ* உழைவ6 ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வி�0D_ெப.(வி�0D_ெப.) எL* வி�ைத வி�தி $ேதவா.4.0737.1 

 ெபா�*ைம ஆ* கைளைய வா/கி ெபாைற எL* ந2ைர0 பா�6சி $ேதவா.4.0737.2 

 த*ைமG* ேநா�கி� க8� தக)_ெப.(தக)_ெப.) எL* ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 

இ3� $ேதவா.4.0737.3 

 ெச*ைமG< நி�ப� ஆகி: சிவகதி விைளG* அ�ேற $ேதவா.4.0737.4 

 1எ*பிரா� எ�றேத ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ� உேள D
5- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ/
 

$ேதவா.4.0738.1 

 எ*பிரா� ஆ3ட ஆ' எ� உேள உழித� ேவைன $ேதவா.4.0738.2 

 எ*பிரா� எ�ைன0 பி�ைன� த�Lேள கர�
* எ�றா: $ேதவா.4.0738.3 

 எ*பிரா� எ�னி� அ:லா: எ� ெச�ேக� ஏைழேயேன $ேதவா.4.0738.4 

 காயேம ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ஆக க'மன* அ'ைம ஆக $ேதவா.4.0739.1 

 வா�ைமேய F�ைம ஆக மனமனி இலி/க* ஆக $ேதவா.4.0739.2 

 ேநயேம ெந�G* பாலா நிைறய_
ைற.எ6.(நிைற_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந2� 

அைமய ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0739.3 

 Aசைன ஈசனா��
0 ேபா��_ஏவ.(ேபா��_வி.) அவி� கா3'ேனாேம 

$ேதவா.4.0739.4 

 வ4சக0 Dைலயேனைன வழி அற� ெதா8': A3' $ேதவா.4.0740.1 

 1அ4ச: 1 எ�� ஆ8�ெகா8டா� அ-)* நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) அ�ேற $ேதவா.4.0740.2 

 ெந47_ெப.(ெந47_ெப.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) கனிய மா3ேட� நி�ைன உ< 

ைவ�க மா3ேட� $ேதவா.4.0740.3 



 ந47_ெப.(ந47_ெப.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8டா எ� என 

ந�ைமதாேன $ேதவா.4.0740.4 

 நாயிL* கைட0ப3ேடைன ந�ெநறி கா3' ஆ8டா� $ேதவா.4.0741.1 

 ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) அரவ* ஆ��த அ	தேன அ	த* ஒ�- 

$ேதவா.4.0741.2 

 ந2G* எ� ெந4சிL<ேள நிலாவினா� நிலாவி 

நி�க_விய/.வி.	.(நி:_வி.+க_விய/.வி.	.
றி.) $ேதவா.4.0741.3 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அைவ சா�* ஆகி: 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

அ�< ெசயாேய $ேதவா.4.0741.4 

 வி<ள�தா� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) மா3ேட� வி�0D_ெப.(வி�0D_ெப.) எL* 

ேவ3ைகயாேல $ேதவா.4.0742.1 

 வ<ள� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேபால T�ைன வா� ம��- உ8'டாேம 

$ேதவா.4.0742.2 

 உ<ள�ேத நி�றிேயL* உயி�0Dேள வ�திேயL* $ேதவா.4.0742.3 

 க<ள�ேத நி�றி அ*மா எ/ஙன* 

கா9*_ெப.எ6.(கா8_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆேற $ேதவா.4.0742.4 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) வ� பாச* 

எ�தி_வி.எ6.(எ�-_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ/
 உ�ேற� இ/
 

உ�ேறனா� $ேதவா.4.0743.1 

 ஊசலா3�8� வாளா உழ5-_வி.எ6.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழிதராேம $ேதவா.4.0743.2 

 ேதசேன ேதசK��தி தி� மைற�கா� ேமய $ேதவா.4.0743.3 



 ஈசேன -உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ஏ�-* ஆ� அ�< 

எ*மாேன $ேதவா.4.0743.4 

 நிைற) இேல� ேநச* இ:ேல� நிைன) இேல� விைனயி� பாச* 

$ேதவா.4.0744.1 

 மைறவிேல Dற0ப3� ஏ�* வைக என�
 அ�< எ� எ*மா� $ேதவா.4.0744.2 

 சிைற இேல� ெச�வ- எ�ேன தி�வ' 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�த� $ேதவா.4.0744.3 

 
ைற) இேல� 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) த2ரா�-ெகா�ைற ேச� சைடயினாேன 

$ேதவா.4.0744.4 

 ந� இலா� கால� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந9
* 

ேபா- அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஒ8ணா $ேதவா.4.0745.1 

 அ�வன அ47 Aத* அைவ தம�
 ஆ�ற:_ெப.(ஆ�ற:_ெப.) ஆேக� 

$ேதவா.4.0745.2 

 ப�வன பல)* 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) பா/
 இலா மனித� 

வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) $ேதவா.4.0745.3 

 ெக�வ- இ0_73.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) பிறவி சீ சீ -கிள� ஒளி6 சைடயின 2ேர 

$ேதவா.4.0745.4 

 க�*பக: ந3ட* ஆ' ைகயி: ஓ� கபால* ஏ5தி $ேதவா.4.0746.1 

 இ�* பலி�
 இ:ல* ேதா�* உழி த�* இைறவன2ேர $ேதவா.4.0746.2 

 ெந�*_ெப.அ.(ெந�*_ெப.அ.) ெபாைற மைலய� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

ேநா4ைழ ெநறி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �5த:_ெப.(�5த:_ெப.) 

$ேதவா.4.0746.3 

 ெகா�/
ைழ D
5த அ��* ேகாவண* அைரயேதேயா $ேதவா.4.0746.4 



 ேகாவண* உ��த_ெப.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆ�* ேகா< 

அர) அைச�த_ெப.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆ�* 

$ேதவா.4.0747.1 

 த2 வண6 சா*ப� Aசி� தி� உ� 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆ�* $ேதவா.4.0747.2 

 Aவண� கிழவனாைர Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) உ, அைரயனாைர $ேதவா.4.0747.3 

 ஏ வண6 சிைலயினாைர யாவேர எ1-வாேர $ேதவா.4.0747.4 

 விள�கினா: ெப�ற_ெப.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) ெம1�கினா: பதி�றி 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0748.1 

 -ள�
 இ: ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மல� ெதா��தா:-Fய 

வி8_ெப.(வி8_ெப.) ஏற: 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0748.2 

 விள�
 இ3டா� ேப� ெசா:லி�_நி.எ6.(ெசா:_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) 

ெம�4ெஞறி ஞான* ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0748.3 

 அள0D இல கீத* ெசா�னா��
 அ'க< தா* அ�B* ஆேற $ேதவா.4.0748.4 

 ச5திர�_ெப.(ச5திர�_ெப.) சைடயி: ைவ�த ச/கர� சாமேவதி $ேதவா.4.0749.1 

 அ5தர�- அமர� ெப*மா� ஆ� ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 

ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) ஊ�தியா� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) $ேதவா.4.0749.2 

 ம5திர* நம6சிவாய ஆக ந2� அணிய0 ெப�றா: $ேதவா.4.0749.3 

 ெவ5-_வி.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�* விைனG* ேநாG* 

ெவN அழ: விற
 இ3ட�ேற $ேதவா.4.0749.4 

 D<Bவ� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) க<வ� Dன�- இைட0 D
5- 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0750.1 



 -<Bவ� >ைற ெகா<வ� F ெநறி விைளய ஒ3டா� $ேதவா.4.0750.2 

 	<_ெப.(	<_ெப.) உைடயவ�க< த*ைம 	�கணா� பாத ந2ழ: 

$ேதவா.4.0750.3 

 உ< இைட மைற5-_வி.எ6.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 உண�வினா: எ�ய: 

ஆேம $ேதவா.4.0750.4 

 ெதா8டேன� பிற5-_வி.எ6.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வாளா 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) விைன� 
ழியி: 

வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0751.1 

 பி8டேம 7ம5- நாB* ெபா4ய- ஓ� அவாவி: ப3ேட� $ேதவா.4.0751.2 

 அ8டேன அமர�ேகாேவ அறிவேன 1அ4ச:1 எ�னா� $ேதவா.4.0751.3 

 ெத8_ெப.அ.(ெத8_ெப.அ.) திைர� க/ைக >�* தி�� த
 சைடயினாேன 

$ேதவா.4.0751.4 

 பாறினா� -பாவி ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) -ப�றி ேபா: அள�றி: ப3� 

$ேதவா.4.0752.1 

 ேதறி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

நிைனதி_வி.	.(நிைன_வி.+�_இ.இ.கா.+இ_	�.ஒ�.) 

ஆயி�_நி.எ6.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) சிவகதி தி8ண* 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0752.2 

 ஊறேல உவ�0D நாறி_வி.எ6.(நா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உதிரேம 

ஒ1
*_ெப.எ6.(ஒ1
_வி.+உ*_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வாச: 

$ேதவா.4.0752.3 

 �ைறயா: Kட� க8� ேகாலமா� க�தினாேய $ேதவா.4.0752.4 



 உ��த_ெப.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கா: உதய�- 

உ*ப�_ெப.(உ*ப�_ெப.) உைம அவ<_பதி.ெப.(அ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) 

ந��க* த2ர_
ைற.எ6.(த2�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0753.1 

 ைவ�த கா: அர�கேனா த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) வா�	' தன�
 ேந�5தா� 

$ேதவா.4.0753.2 

 1ெமா��த கா� 	கிC ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) 

K��தி எ� உ6சி_ெப.(உ6சி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ேம: $ேதவா.4.0753.3 

 ைவ�த கா: வ�5-*1 எ�� வா' நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ஒ�/கிேனேன $ேதவா.4.0753.4 

 ெவ�றிேல� Dல�க< ஐ5-* ெவ�றவ� வளாக* த�L< $ேதவா.4.0754.1 

 ெச�றிேல� ஆதலாேல ெச5ெநறி அத�
* ேசேய� $ேதவா.4.0754.2 

 நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உேள -B*Dகி�ேற� 

ந2சேன� ஈசேனேயா $ேதவா.4.0754.3 

 இ�� உேள� நாைள இ:ேல� -எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0754.4 

 க�றிேல� கைலக< ஞான* க�றவ� த/கேளா�* $ேதவா.4.0755.1 

 உ�றிேல� ஆதலாேல உண�)�
* ேசய� ஆேன� $ேதவா.4.0755.2 

 ெப�றிேல� ெப�5_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) தட/க8 ேபைதயா� தம�
* 

ெபா:ேல� $ேதவா.4.0755.3 

 எ�� உேள� இைறவேன -நா� எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0755.4 



 மா3'ேன� மன�ைத_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐ_ெச.ேவ.) 	�ேன 

ம�ைமைய உணர_
ைற.எ6.(உண�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� 

$ேதவா.4.0756.1 

 K3' நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 	�ைன நாேள 	த:வைன வண/க 

மா3ேட� $ேதவா.4.0756.2 

 பா3� இ: நா�_ெப.(நா�_ெப.) ேபால 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ப�� 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ* பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) த�ைன 

$ேதவா.4.0756.3 

 ஈ3'ேன� கைளய மா3ேட� எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0756.4 

 கைர� கட5-_வி.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) 

ஏ�* கட:_ெப.(கட:_ெப.) விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8ட க8ட� $ேதவா.4.0757.1 

 உைர� கட5-_வி.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஓ-* ந2�ைம 

உண�5திேல� ஆதலாேல $ேதவா.4.0757.2 

 அைர� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைசG* 

நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) அைச0பேன இ�ப வாC�ைக�
 $ேதவா.4.0757.3 

 இைர�
 இைட5- உ�கி�ேற� எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0757.4 

 ெச*ைம ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� A7* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) ேதவ ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) $ேதவா.4.0758.1 

 ெவ*ைம_ெப.(ெவ*ைம_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விைனக< த2��
* 

விகி�தL�
 ஆ�வ* எ�தி_வி.எ6.(எ�-_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0758.2 



 அ*ைம நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ'ைம 

ெச�யா_எதி�.ம.ெப.எ6.(ெச�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ6.
றி.) வ') இலா 

	') இ: வாC�ைக�
 $ேதவா.4.0758.3 

 இ*ைம நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�
கி�ேற� எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0758.4 

 ேப6ெசா� ேப67�
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) தைம0 

Dறேம ேபச� $ேதவா.4.0759.1 

 �67 இேல� ஆதலாேல ெகா�ைமைய 

வி�*_ெப.எ6.(வி�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ� ஓேர� 

$ேதவா.4.0759.2 

 நா6 ெசாலி நாB* K��தி ந�ைமைய 

உணர_
ைற.எ6.(உண�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� $ேதவா.4.0759.3 

 ஏ67ேள நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெம�ேய எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0759.4 

 ேதசைன ேதச* ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி�மா: 

ஓ� ப/க� த�ைன $ேதவா.4.0760.1 

 Aசைன Dனித� த�ைன 

Dண�*_ெப.எ6.(Dண�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) D8டா4க�தாைன 

$ேதவா.4.0760.2 

 ேநசைன ெந�0ப� த�ைன நிவ4சக�- 

அக�ற_ெப.எ6.(அக:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச*ைம $ேதவா.4.0760.3 

 ஈசைன அறியமா3ேட� எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0760.4 



 விைள�கி�ற விைனைய ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) விரவி ேம+* $ேதவா.4.0761.1 

 	ைள�கி�ற விைனைய0 ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

	ய:கிேல� இயல_
ைற.எ6.(இய:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ெவ<ள*_ெப.(ெவ<ள*_ெப.) $ேதவா.4.0761.2 

 திைள�கி�ற 	'யினா� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) தி�வ' பரவமா3டா- 

$ேதவா.4.0761.3 

 இைள�கி�ேற� இ�மி ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) -

எ� ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0761.4 

 விைள) அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) இலாைமயாேல ேவதைன� 
ழியி: ஆC5- 

$ேதவா.4.0762.1 

 கைளக9* இ:ேல� எ5தா� காமர* க��* இ:ேல� $ேதவா.4.0762.2 

 தைள அவிC ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ந:லா� த/கேளா� 

இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0762.3 

 இைளயL* அ:ேல� எ5தா� -எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0762.4 

 ெவ3டன) உைடய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வ 2ர�தா: 

மைல எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0763.1 

 -3டைன� -3�� த2��-6 7ைவபட� கீத* ேக3ட $ேதவா.4.0763.2 

 அ3ட மா K��தி ஆய ஆதிைய ஓதி நாB* $ேதவா.4.0763.3 



 எ<-தைன எ3ட மா3ேட� எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0763.4 

 த* மான* கா0ப- ஆகி� ைதயலா� வலிG< ஆC5- $ேதவா.4.0764.1 

 அ*மாைன அ	த� த�ைன ஆதிைய அ5த* ஆய $ேதவா.4.0764.2 

 ெச*_ெப.(ெச*_ெப.) மான ஒளி ெகா< ேமனி6_ெப.(ேமனி_ெப.+6_ஒ�.) சி5ைதG< 

ஒ�றி நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0764.3 

 எ*மாைன -நிைனய மா3ேட� -எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0764.4 

 ம�கேள மண5த_ெப.எ6.(மண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தார* வ: வயி�� 

அவைர ஓ*D* $ேதவா.4.0765.1 

 சி�
ேள அ15தி ஈச� திற*_ெப.(திற*_ெப.) பேட� தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஓேர� $ேதவா.4.0765.2 

 ெகா0Dேள ேபால� ேதா�றி_வி.எ6.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

அதLேள மைறய� க8�* $ேதவா.4.0765.3 

 இ�_73.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) கேளபர�ைத ஓ*ப எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0765.4 

 �ைழேய� ஆகமா3ேட� ெகா� விைன� 
ழியி: 

வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0766.1 

 ஏழி� இ� இைசயினா+* இைறவைன 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� $ேதவா.4.0766.2 

 மாைழ ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) க8ணி� ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 

மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) மா� தம�
* ெபா:ேல� $ேதவா.4.0766.3 



 ஏைழேய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நாB* எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0766.4 

 	�ைன எ� விைனயினாேல K��திைய நிைனய மா3ேட� $ேதவா.4.0767.1 

 பி�ைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பி�த� ஆகி0 பித��வ� ேபைதேய� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0767.2 

 எ� உேள ம�னி நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சீ�ைம 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆயினாைன $ேதவா.4.0767.3 

 எ� உேள நிைனய மா3ேட� எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0767.4 

 கைற அணி க8ட� த�ைன� காமர* க��* இ:ேல� $ேதவா.4.0768.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Tத:_ெப.(Tத:_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெப� வைளயா��
* அ:ேல� $ேதவா.4.0768.2 

 மைற நவி: நாவினாைன ம�னி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இைற4சி நாB* 

$ேதவா.4.0768.3 

 இைறேயG* ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா3ேட� எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0768.4 

 வைள�-_வி.எ6.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஐவ�க<வ� 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எைன ந��க* 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0769.1 

 தைள�- ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைலைய ஏ�றி� 

தழ:-எ, ம��த_ெப.எ6.(ம-_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2,: $ேதவா.4.0769.2 



 திைள�- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�கி�ற 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ேபா:-ெதளி) இலாேத� $ேதவா.4.0769.3 

 இைள�- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�கி�ேற� எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) ேதா�றிேனேன 

$ேதவா.4.0769.4 

 பாைள உைட� க	
 ஓ/கி_வி.எ6.(ஓ/
_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ப: 

மாட*_ெப.(மாட*_ெப.) ெந�/கி_வி.எ6.(ெந�/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

எ/
* $ேதவா.4.0770.1 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) உைட0 Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எறி வாC வய:-தி:ைல 

த�L< $ேதவா.4.0770.2 

 ஆள உைட� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) சி�ற*பல�- அர� 

ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) க8டா: $ேதவா.4.0770.3 

 பைீள உைட� க8களா: பி�ைன0 ேப�� ெதா8ட� கா8ப- எ�ேன 

$ேதவா.4.0770.4 

 ெபா� விைட ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உைட0 D8ணிய K��தி 

Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) அதள� $ேதவா.4.0771.1 

 உ� உைட அ* மைலம/ைக மணாள� உல
�
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 

$ேதவா.4.0771.2 

 தி� உைட அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) வாCகி�ற தி:ைல6 சி�ற*பலவ� 

$ேதவா.4.0771.3 

 தி�வ'ைய� க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ம�� இனி� கா8ப- 

எ�ேன $ேதவா.4.0771.4 



 ெதா��த மலெரா� Fப	* சா5-* 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ0ெபா1-* 

$ேதவா.4.0772.1 

 அ��- வண/
*_ெப.எ6.(வண/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

அயெனா�_ெப.(அய�_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) மா+�
* கா8D அ,யா� 

$ேதவா.4.0772.2 

 ெபா'� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெபா� 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி:ைல6 சி�ற*பலவ� 

$ேதவா.4.0772.3 

 உ��த_ெப.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) -கி:_ெப.(-கி:_ெப.) 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ம�� இனி� கா8ப- 

எ�ேன $ேதவா.4.0772.4 

 1ைவ6ச ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) 

ஆ
*1 எ�� எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நம6சிவாய $ேதவா.4.0773.1 

 அ6ச*_ெப.(அ6ச*_ெப.) ஒழி5ேத� அணி தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) அ*பல�- 

ஆ�கி�ற $ேதவா.4.0773.2 

 பி6ச� பிற0D இலி ேப� ந5தி உ5தியி� ேம: 

அைச�த_ெப.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0773.3 

 க6சி� அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) க8டா: பி�ைன� க8 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கா8ப- எ�ேன 

$ேதவா.4.0773.4 

 ெச�4 ஞb�ற ந2ல*_ெப.(ந2ல*_ெப.) மல�கி�ற தி:ைல6 சி�ற*பலவ� 

$ேதவா.4.0774.1 



 ைம4 ஞb�ற ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) க8 மைலமக< க8� 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி�க_விய/.வி.	.(நி:_வி.+க_விய/.வி.	.
றி.) $ேதவா.4.0774.2 

 ெந�4 ஞb�� எ,G* விள�
 ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ந2ல_ெப.அ.(ந2ல*_ெப.) மணிமிட�றா� $ேதவா.4.0774.3 

 ைக4 ஞb�ற ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) க8டா: பி�ைன� 

க8 ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கா8ப- எ�ேன 

$ேதவா.4.0774.4 

 ஊன�ைத ந2�கி_வி.எ6.(ந2�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

உல
_ெப.(உல
_ெப.) அறிய(N) எ�ைன ஆ3ெகா8டவ� $ேதவா.4.0775.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஒ�- என�
 இனியா� தி:ைல6 சி�ற*பலவ� எ* 

ேகா� $ேதவா.4.0775.2 

 வான�தவ� உ�ய_
ைற.எ6.(உ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ� ந4ைச உ8ட 

க8ட�- இல/
*_ெப.எ6.(இல/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0775.3 

 ஏன�- எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) க8டா: பி�ைன� க8 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கா8ப- எ�ேன 

$ேதவா.4.0775.4 

 ெதா4�த கைணயா:-தி, Dர* K��* ெச5_ெப.அ.(ெச*_ெப.அ.) த2யி: KCக 

$ேதவா.4.0776.1 

 எ,�த இைறவ� இைமயவ� ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) இைண அ'க< 

$ேதவா.4.0776.2 

 தா4�த மன�தவ� வாCகி�ற தி:ைல6 சி�ற*பலவ� $ேதவா.4.0776.3 

 சி,�த 	க*_ெப.(	க*_ெப.) 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8 



ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ம�� இனி� கா8ப- 

எ�ேன $ேதவா.4.0776.4 

 7��*_ெப.எ6.(7��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) அமர� 7ரபதி 1நி� 

தி�0பாத* அ:லா: $ேதவா.4.0777.1 

 ப�� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இேலா*1 எ�� அைழ0ப0 பரைவG< ந4ைச 

உ8டா� $ேதவா.4.0777.2 

 ெச�� அ/
 அந/கைன� த2 விழி�தா� தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) 

அ*பலவ� $ேதவா.4.0777.3 

 ெந�றியி: க8 க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ம�� இனி� கா8ப- 

எ�ேன $ேதவா.4.0777.4 

 சி�த�- எ15த_ெப.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச1/ கமல�- 

அ�ன ேசவ'க< $ேதவா.4.0778.1 

 ைவ�த மன�தவ� வாCகி�ற தி:ைல6 சி�ற*பலவ� $ேதவா.4.0778.2 

 	�-* வயிர	* மாணி�க* த�L< 

விள/கிய_ெப.எ6.(விள/
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) F $ேதவா.4.0778.3 

 ம�த மல� க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ம�� இனி� கா8ப- 

எ�ேன $ேதவா.4.0778.4 

 த��
 மி
�-� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ேதா<வலி உ�னி� தடவைரைய 

$ேதவா.4.0779.1 

 வைர� ைககளா: எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ�0ப_
ைற.எ6.(ஆ�00_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மைலமக< ேகா� சி,�- 

$ேதவா.4.0779.2 



 அர�க� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 	' ப�-*-அணி தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) 

அ*பலவ� $ேதவா.4.0779.3 

 ெந��கி மிதி�த விர:_ெப.(விர:_ெப.) 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கா8ப- எ�ேன 

$ேதவா.4.0779.4 

 க� ந3ட க8டைன அ8ட� தைலவைன க�பக�ைத $ேதவா.4.0780.1 

 ெச� ந3ட 	*மதி: எ�ய வ:லாைன ெச5_ெப.அ.(ெச*_ெப.அ.) த2 	ழ/க� 

$ேதவா.4.0780.2 

 தி� ந3ட* ஆ'ைய தி:ைல�
 இைறைய சி�ற*பல�-0 $ேதவா.4.0780.3 

 ெப� ந3ட* ஆ'ைய 1வானவ� ேகா�1 எ�� வாC�-வேன $ேதவா.4.0780.4 

 ஒ�றி இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நிைனமி�க< உ* 

தம�
 ஊன* இ:ைல $ேதவா.4.0781.1 

 க�றிய காலைன� காலா: க'5தா� அ'யவ�கா $ேதவா.4.0781.2 

 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெதா1மி�க< தி:ைலG< 

சி�ற*பல�- ந3ட* $ேதவா.4.0781.3 

 1எ�� வ5தா�_வி.	.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_	�.ஒ�.) 1 எ�L* 

எ*ெப�மா� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) தி��
றி0ேப $ேதவா.4.0781.4 

 க:மனவ 2� கழிG*_ெப.எ6.(கழி_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) க��ேத 

ெசா:லி� கா8ப- எ�ேன $ேதவா.4.0782.1 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மனவ� நவி: தி:ைலG< சி�ற*பல�- ந3ட* 

$ேதவா.4.0782.2 

 ெபா� மைலயி: ெவ<ளி� 
�� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேபால0 

ெபாலி5-_வி.எ6.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இல/கி $ேதவா.4.0782.3 



 எ� மனேம ஒ�றி0 D�கன� ேபா5த 7வ� இ:ைலேய $ேதவா.4.0782.4 

 
னி�த D�வ	* ெகாNைவ6 ெசNவாயி: 
மி8 சி,0D* $ேதவா.4.0783.1 

 பனி�த சைடG* பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) ேபா: ேமனியி: பா: 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�* $ேதவா.4.0783.2 

 இனி�த* உைடய எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெபா�பாத	* காண0 ெப�றா: $ேதவா.4.0783.3 

 மனி(�)த0 பிறவிG* ேவ8�வேத இ5த மா நில�ேத $ேதவா.4.0783.4 

 வா��த- ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) தம�
 ஈ- ஓ� பிறவி மதி�தி�மி� 

$ேதவா.4.0784.1 

 பா��த�
0 பா7பத* அ�< 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) -

ப�த� உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) $ேதவா.4.0784.2 

 ேகா�- அ�� 	0Dர* த2 

விைள�தா�_வி.	.(விைள_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) அ*பல�-� $ேதவா.4.0784.3 

 ��தL�
 ஆ3ப3� இ�0ப- அ�ேறா ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) த* 

�ைழைமேய $ேதவா.4.0784.4 

 A�தன ெபா�சைட ெபா� ேபா: மிளிர D, கண/க< $ேதவா.4.0785.1 

 ஆ��தன_வி.	.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) ெகா3' 

அ,�தன ப: 
ற< Aத�கண* $ேதவா.4.0785.2 

 ேத�ெதன எ�� இைச வ8�க< பா� சி�ற*பல�-� $ேதவா.4.0785.3 

 ��தனி� ��- வ:லா� உளேரா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ேகா:வைள�ேக 

$ேதவா.4.0785.4 



 	' ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ம�த	* 

	�க8ணி� ேநா�
*_ெப.(ேநா�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

	�வலி0D* $ேதவா.4.0786.1 

 -' ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைகG* -ைத5த 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�* 7, 
ழலா< $ேதவா.4.0786.2 

 ப' ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பாக	* பா� 

Dலி�ேதா+* எ� பாவி ெந4சி: $ேதவா.4.0786.3 

 
' ெகா8டவா தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) அ*பல� ��த� 
ைரகழேல 

$ேதவா.4.0786.4 

 பைட�கல* ஆக உ� நாம�- எ1�- அ47 எ� நாவி: 

ெகா8ேட�_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.0787.1 

 இைட�கல* அ:ேல� எ1 பிற0D* உன�
 ஆ3 ெச�கி�ேற� $ேதவா.4.0787.2 

 -ைட�கிL* ேபாேக� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வண/கி� F ந2� அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ� 

$ேதவா.4.0787.3 

 அைட�கல* க8டா�-அணி தி:ைல6 சி�ற*பல�- அரேன $ேதவா.4.0787.4 

 ெபா� ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ேம: ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� 

அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) D,சைடக< $ேதவா.4.0788.1 

 மி� ஒ�- இல/க பலி ேத�5-_வி.எ6.(ேத�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உழ+* விட/க ேவட6 $ேதவா.4.0788.2 

 சி�ன�தினா: மலி தி:ைலG< சி�ற*பல�- ந3ட* $ேதவா.4.0788.3 

 எ� அ�த� ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) க8� 

இ�D_ெப.(இ�D_ெப.) உ�றதா: இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) இ� நிலேம 

$ேதவா.4.0788.4 



 சாட எ��த- த�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ேவ<வியி: ச5திரைன 

$ேதவா.4.0789.1 

 வ 2ட எ��த- காலைன நாரண� நா�	கL* $ேதவா.4.0789.2 

 ேதட எ��த- -தி:ைலG< சி�ற*பல�- ந3ட* $ேதவா.4.0789.3 

 ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) எ��தி3ட பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

அ�ேறா -ந*ைம ஆ3ெகா8டேத $ேதவா.4.0789.4 

 பா� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) K'� 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ஞா�� நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0790.1 

 நா:-அ47 D<_ெப.(D<_ெப.) இன*_ெப.(இன*_ெப.) ஏ5தின எ�ப� நளி� மதிய* 

$ேதவா.4.0790.2 

 கா: ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ8ைக6 சைட 

வி,�- ஆ�* க1மலவ��
 $ேதவா.4.0790.3 

 ஆ< அ�றி ம��* உ8ேடா அ* த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) ஆழி அகலிடேம 

$ேதவா.4.0790.4 

 கைட ஆ� ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) ெந�மாட/க< எ/
* 

கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இல/க_
ைற.எ6.(இல/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0791.1 

 உைடயா� உைட தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைலG* 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உக5- அ�ளி $ேதவா.4.0791.2 

 விைடதா� உைடய அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) ேவதிய� வா1* 

க1மல�-ள $ேதவா.4.0791.3 

 அைடவா�-விைனக< அைவ எ�க -நா< ெதா�* ஆ�வேர $ேதவா.4.0791.4 



 திைரவா�0 ெப�/கட: 	�த*_ெப.(	�த*_ெப.) 
வி0ப 

	க5-_வி.எ6.(	க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0792.1 

 Tைரவா� Tைள6சிய� ஓ'� க1 மல�-< அ15-* $ேதவா.4.0792.2 

 விைர வா� ந�மல� >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

வி8ணவ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ'�ேக $ேதவா.4.0792.3 

 வைரயா0 பா47 இைவ_பதி.ெப.(இ_73.+ஐ_பட�.ப�.) நா<ெதா�* 

ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) தைம ஆ<வனேவ $ேதவா.4.0792.4 

 வி,�
*_ெப.எ6.(வி,-வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

அ�*_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) பத*_ெப.(பத*_ெப.) ேவத/க< ஓ-* வி1மிய E: 

$ேதவா.4.0793.1 

 உைர�கி: அ�*_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) உ<Bவ� 

ேக3கி: உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) 	��* $ேதவா.4.0793.2 

 இ,�
* பைறெயா� Aத/க< பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

க1மலவ� $ேதவா.4.0793.3 

 நி��த* பழ*ப' ஆ�* கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) 

ந*ைம_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ<வனேவ $ேதவா.4.0793.4 

 சி5தி�- எ1 -மனேம -நிைனயா 	� க1மல�ைத $ேதவா.4.0794.1 

 ப5தி�த வ:விைன த2��க வ:லாைன ப7பதிைய $ேதவா.4.0794.2 

 1ச5தி�த கால*_ெப.(கால*_ெப.) அ��-*1 எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இ�5தவ��
 

$ேதவா.4.0794.3 

 	5தி� ெதா1 கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) நா<ெதா�* ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) 

த*ைம ஆ<வனேவ $ேதவா.4.0794.4 



 நிைலG* ெப�ைமG* ந2திG* சால அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) 

உைட�-_வி.எ6.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� $ேதவா.4.0795.1 

 அைலG* ெப� ெவ<ள�- அ�� மித5த இ�_73.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

ேதாணிDர* $ேதவா.4.0795.2 

 சிைலயி:-தி, Dர* K��* எ,�தா� த* க1மலவ� $ேதவா.4.0795.3 

 அல�* கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' நா<_ெப.(நா<_ெப.) ெதா�* 

ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) தைம ஆ<வனேவ $ேதவா.4.0795.4 

 	�றி� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 	5ந2,� மித5- 

உட� ெமா��- அமர� $ேதவா.4.0796.1 

 7�றி� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெதாழ0ப�கி�ற-->C 

அரவ* $ேதவா.4.0796.2 

 ெத�றி� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெவ/ ெகா�ைறG* 

-�றி ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) >�* 

$ேதவா.4.0796.3 

 க�ைற6 சைட 	'யா��
 இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆய க1மலேம 

$ேதவா.4.0796.4 

 உட+* உயி�* ஒ�வழி6 

ெச:+*_ெப.எ6.(ெச:_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

உலக�-_ெப.(உலக*_ெப.+அ�-_சா,.) $ேதவா.4.0797.1 

 அைடG*_ெப.எ6.(அைட_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) உைன 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைட5தா� அமர� அ' 

இைண�கீC $ேதவா.4.0797.2 

 நைடG* விழெவா� நா<ெதா�* 

ம:
*_ெப.எ6.(ம:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) க1மல�-ள 

$ேதவா.4.0797.3 



 விைடய� தனி0 பத*_ெப.(பத*_ெப.) நா<_ெப.(நா<_ெப.) ெதா�* 

ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) தைம ஆ<வனேவ $ேதவா.4.0797.4 

 பரைவ�-கட: ந4ச* உ8ட-* இ:ைல இ0_73.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) 

பா�	1-* $ேதவா.4.0798.1 

 நிரவி� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெதாழ0ப�கி�ற- -

ந28� இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) $ேதவா.4.0798.2 

 சிரம0பட வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) சா�5தா� 

கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' கா8பத�ேக $ேதவா.4.0798.3 

 அரவ� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' நா<ெதா�* ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) தைம 

ஆ<வனேவ $ேதவா.4.0798.4 

 கைல ஆ� கட:_ெப.(கட:_ெப.) >C இல/ைகய� ேகா� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

	' சிதற� $ேதவா.4.0799.1 

 ெதாைலயா மல� அ' ஊ�ற+* உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) விதி� விதி��-� 

$ேதவா.4.0799.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆ�� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உய�5தா� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) க1மல* கா8பத�ேக $ேதவா.4.0799.3 

 அைலயா0 பா47 இைவ_பதி.ெப.(இ_73.+ஐ_பட�.ப�.) நா<_ெப.(நா<_ெப.) 

ெதா�* ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) தைம ஆ<வனேவ $ேதவா.4.0799.4 

 பைட ஆ� ம1 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ப�றிய ைகய� பதி வினவி: 

$ேதவா.4.0800.1 

 கைட ஆ� ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாட/க< 

ஓ/
*_ெப.எ6.(ஓ/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) க1மல* ஆ* 

$ேதவா.4.0800.2 

 மைடவா�� 
�
_ெப.(
�
_ெப.) இன*_ெப.(இன*_ெப.) பாைள வி,ெதா�* 

வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) இன/க< $ேதவா.4.0800.3 



 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வா� ம- உ8� ேபரா- இ��
*-ெப�*பதிேய 

$ேதவா.4.0800.4 

 எ3� ஆ* திைச�
* இ� திைச�
* இைறவா 	ைற எ�� $ேதவா.4.0801.1 

 இ3டா� அமர� ெவ*_ெப.அ.(ெவ*_ெப.அ.) Aச:_ெப.(Aச:_ெப.) என� 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ,விழியா $ேதவா.4.0801.2 

 ஒ3டா� கயவ� தி, Dர* K�ைறG* ஓ� அ*பினா: $ேதவா.4.0801.3 

 அ3டா� அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ஆ� உயிேர $ேதவா.4.0801.4 

 ேபCவா� அரவி� அைர�
 

அம�5-_வி.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏறி0 பிற/
-இல/
 

$ேதவா.4.0802.1 

 ேத� வா� இள*பிைற ெச4சைட ேம: ைவ�த ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) பிரா� 

$ேதவா.4.0802.2 

 Kவா� இளகா� 	1 உலேகா� ம8_ெப.(ம8_ெப.) வி89* ம��* 

$ேதவா.4.0802.3 

 ஆவா� அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஆ� 

உயிேர $ேதவா.4.0802.4 

 தா4யா ெவ
ளியனா�� த�க� ேவ<வி தக��- உக5த $ேதவா.4.0803.1 

 எ, ஆ� இல/கிய >ல�தினா� இைமயாத 	�க8 $ேதவா.4.0803.2 

 ெபா4யா� ெபா4யா� பிற0D அ�0பா� எ��* த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

பிற0ைப $ேதவா.4.0803.3 

 அ,யா� அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ஆ� உயிேர $ேதவா.4.0803.4 



 வ') உைட வா<_ெப.(வா<_ெப.) ெந�/க8 உைமயாைள ஓ�பா: 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0804.1 

 ெவ'ெகா< அரெவா� ேவ/ைக_ெப.(ேவ/ைக_ெப.) அத< 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேம: ம�வி 

$ேதவா.4.0804.2 

 ெபா' ெகா< அகல�-0 ெபா� பிதி�5த�ன ைப/ெகா�ைற அ*தா� 

$ேதவா.4.0804.3 

 அ'க< அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஆ� 

உயிேர $ேதவா.4.0804.4 

 ெபா��தா� அமர��
 அ	- அ�ளி ந4ச* உ8� க8ட* $ேதவா.4.0805.1 

 க��தா� க�0D அழகா உைடயா� க/ைக ெச4சைட ேம: $ேதவா.4.0805.2 

 ெச��தா� தன4சய� ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ஆ� அகல*_ெப.(அகல*_ெப.) 

கைண ஒ�றினா: $ேதவா.4.0805.3 

 அ��தா� அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ஆ� உயிேர $ேதவா.4.0805.4 

 கா�5தா� ெசற�
 அ,யா� எ�� காலைன� கா: ஒ�றினா: $ேதவா.4.0806.1 

 பா�5தா� பைண மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K��* கைண எ�L* 

ஒ<_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) அழலா: $ேதவா.4.0806.2 

 ேம�5தா� விய� உல
_ெப.(உல
_ெப.) ஏ1* 

விள/க_
ைற.எ6.(விள/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வி1மிய E: 

$ேதவா.4.0806.3 

 ஆ�5தா� அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ஆ� உயிேர $ேதவா.4.0806.4 

 உைள5தா� ெச��த�
 அ,யா� தைலைய உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) ஒ�றினா: 

$ேதவா.4.0807.1 



 கைள5தா� அதைன நிைறய_
ைற.எ6.(நிைற_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெந�மா: 

க8 ஆ� 
�தி_ெப.(
�தி_ெப.) $ேதவா.4.0807.2 

 வைள5தா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விரலி(5)ெனா� வ 2C வி�-6 சா*ப� 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� $ேதவா.4.0807.3 

 அைள5தா� அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஆ� உயிேர $ேதவா.4.0807.4 

 	5- இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) வ3ட�- இைட0 ப3ட- 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 	' ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) த/க< 

$ேதவா.4.0808.1 

 ப5தி வ3ட�- இைட0ப3� அைல0 D8பத�
 அ4சி� ெகா:ேலா 

$ேதவா.4.0808.2 

 ந5தி வ3ட*_ெப.(வ3ட*_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மா மல�� ெகா�ைறG* 

ந�க_ெப.எ6.(ந
_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$ேதவா.4.0808.3 

 அ5தி வ3ட�- ஒளியா� அ'6 ேச�5த- எ� ஆ� உயிேர $ேதவா.4.0808.4 

 மிக� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ெபா4ய- ஓ� ேவ/ைக_ெப.(ேவ/ைக_ெப.) அத< 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெம�* ம�வி 

$ேதவா.4.0809.1 

 அக�தா� ெவ�வ ந:லாைள ந��
 உ�0பா� வ�* ெபா� $ேதவா.4.0809.2 

 	க�த:_ெப.(	க*_ெப.+அ�-_சா,.+ஆ:_க�.ேவ.) 
ளி�5தி�5- 

உ<ள�தினா: உக0பா� இைச5த_ெப.எ6.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0809.3 

 அக�தா� அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ஆ� உயிேர $ேதவா.4.0809.4 



 ைப* மா8 அர) அ:
:_ெப.(அ:
:_ெப.) ப/கய6 சீற'யா< ெவ�வ� 

$ேதவா.4.0810.1 

 ைக*மா வா4சிைல� காமைன அ3ட கட)<_ெப.(கட)<_ெப.) 1	�க8 

$ேதவா.4.0810.2 

 எ*மா� இவ�1 எ�� இ�வ�* ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

எ, நிமி�5த_ெப.எ6.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0810.3 

 அ*மா� அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ஆ� உயிேர $ேதவா.4.0810.4 

 பழக ஒ� ஊ�தி அர� ைப/க8 பா,ட* பாணி ெச�ய� $ேதவா.4.0811.1 

 
ழ+* 	ழெவா� மா நட* ஆ' உய� இல/ைக� $ேதவா.4.0811.2 

 கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) இ�ப- ேதாB* ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விரலா: 

இ��த_ெப.எ6.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0811.3 

 அழக� அ' நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீழ- அ�ேறா எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஆ� 

உயிேர $ேதவா.4.0811.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ15-_வி.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

க'மல� Fயன தா* ெகாண�5- $ேதவா.4.0812.1 

 ேமைல அமர� வி�*D*_ெப.எ6.(வி�*D_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

இட*-விைரயா� மலி5த_ெப.எ6.(மலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0812.2 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மண*_ெப.(மண*_ெப.) கமC-ேசா���-ைற 

உைறவா� சைட ேம: $ேதவா.4.0812.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதிய* அ�ேறா எ*பிராL�
 அழகியேத 

$ேதவா.4.0812.4 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) அைண ெகா�ைறG* வ�னிG* ம�த	* 

வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர)* $ேதவா.4.0813.1 



 ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அைண5-_வி.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ� 	' உைடயா� 


ைர ேச� கழ�ேக $ேதவா.4.0813.2 

 ெதா8� அைண5-_வி.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேசா���-ைற உைறவா� 

சைடேம: $ேதவா.4.0813.3 

 ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

அ�ேறா எ*பிராL�
 அழகியேத $ேதவா.4.0813.4 

 அள�
* ெநறியின� அ�ப�க< த* மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) 

ஆ�5-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெகா<வா� $ேதவா.4.0814.1 

 விள�
* அ'யவ� ேம: விைன த2��தி�* வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) 

ேகா� $ேதவா.4.0814.2 

 -ள�
* 
ைழ அணி ேசா���-ைற உைறவா� சைட ேம: $ேதவா.4.0814.3 

 திைள�
* மதிய* அ�ேறா எ*பிராL�
 அழகியேத $ேதவா.4.0814.4 

 ஆ�5த_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைக வா<_ெப.(வா<_ெப.) 

அரவ�ெதா� மா:விைட ஏறி எ/
* $ேதவா.4.0815.1 

 ேப�5த ைக மா� நட* ஆ�வ� பி�L சைட இைடேய $ேதவா.4.0815.2 

 ேச�5த_ெப.எ6.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைக* மா மல� -�னிய 

ேசா���-ைற உைறவா� $ேதவா.4.0815.3 

 ஏ5- ைக6 >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) ம1 எ*பிராL�
 அழகியேத $ேதவா.4.0815.4 

 ��ைற� கட5த-* ேகா< அர) ஆ��த-* ேகா< உ1ைவ $ேதவா.4.0816.1 

 ந2�றி:--ைத5- தி,G* பா47 அ-* நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) அறிேயா* 

$ேதவா.4.0816.2 



 ஆ�றி: கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 அைல0ப 

அைல0D8� அைச5த- 

ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0816.3 

 ேசா���-ைற உைறவா� சைட ேமல- ஓ� F மதிேய $ேதவா.4.0816.4 

 வ:லா' நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வலி ேப7வா� 

ேகாள� வ: அ7ர�_ெப.(அ7ர�_ெப.) $ேதவா.4.0817.1 

 ெகா:லா' நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
ைம�கி+* 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இைற4ச6 $ேதவா.4.0817.2 

 ெசா:லா' நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பயி:கி�ற 

ேசா���-ைற உைறவா� $ேதவா.4.0817.3 

 வி: ஆ' நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நிைல 

எ*பிராL�
 அழகியேத $ேதவா.4.0817.4 

 ஆய*_ெப.(ஆய*_ெப.) உைடய- நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) அறிேவா* 

அரண�தவைர� $ேதவா.4.0818.1 

 காய� கைண சிைல வா/கிG* 

எ�-*_ெப.எ6.(எ�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) -ய�
 அ��தா� 

$ேதவா.4.0818.2 

 Fய ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�றின� ேசா���-ைற உைறவா� 

சைடேம: $ேதவா.4.0818.3 

 பாG*_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2��திைர� க/ைக எ*மாL�
 அழகியேத 

$ேதவா.4.0818.4 

 அ8ட� அமர� கைட5- எ15-_வி.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஓ'ய ந47_ெப.(ந47_ெப.) அதைன $ேதவா.4.0819.1 



 உ8�* அதைன ஒ��க வ:லா� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) உ*ப�க< ேகா� 

$ேதவா.4.0819.2 

 ெதா8� பயி:கி�ற ேசா���-ைற உைறவா� சைடேம: $ேதவா.4.0819.3 

 இ8ைட மதிய* அ�ேறா எ*பிராL�
 அழகியேத $ேதவா.4.0819.4 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) மணிவ8ண� 

க�திய_ெப.எ6.(க�-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

$ேதவா.4.0820.1 

 விட*_ெப.(விட*_ெப.) அணி க8ட* உைடயவ� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

எைன ஆ< உைடயா� $ேதவா.4.0820.2 

 7ட� அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேசா���-ைற உைறவா� 

சைட ேம: $ேதவா.4.0820.3 

 பட* மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) அ�ேறா எ*பிராL�
 

அழகியேத $ேதவா.4.0820.4 

 இல/ைக�
 இைறவ� இ�ப- ேதாB* 	' ெநா4ய� $ேதவா.4.0821.1 

 கல/க_
ைற.எ6.(கல/
_வி.+அ+
ைற.எ6.
றி.) விரலினா: 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அவைன� க��- 

அழி�த_ெப.எ6.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0821.2 

 -ல/க: ம1வினா� ேசா���-ைற உைறவா� சைடேம: $ேதவா.4.0821.3 

 இல/
*_ெப.எ6.(இல/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மதிய* அ�ேறா 

எ*பிராL�
 அழகியேத $ேதவா.4.0821.4 



 ெச��� களி��_ெப.(களி��_ெப.) உ, ெகா<கி�ற ஞா�� ெச� 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ெகா*D_ெப.(ெகா*D_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

$ேதவா.4.0822.1 

 இ��� கிட5த-_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) ேபா+* 

இள*பிைற பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அதைன6 $ேதவா.4.0822.2 

 7�றி� கிட5த-_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) கி*D, ேபால6 

7ட� இைம�
* $ேதவா.4.0822.3 

 ெந�றி�க8 ம�� அத� 	�- ஒ�
மா:-ஒ�றிVரL�ேக $ேதவா.4.0822.4 

 ெசா:ல� க�திய- ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ8� ேக3கி: ெதா8� ஆ� 

அைட5தா◌ா $ேதவா.4.0823.1 

 அ:ல: பட� க8� பி� எ� ெகா��தி -அைல ெகா< 	5ந2� $ேதவா.4.0823.2 

 ம:ல:-திைர6 ச/க*_ெப.(ச/க*_ெப.) நி�தில* 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வ*ப� கைர�ேக 

$ேதவா.4.0823.3 

 ஒ:ைல திைர ெகாண�5- எ�� ஒ�றிV� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.0823.4 

 பரைவ வ� திைர ந2�� க/ைக 

பா�5-_வி.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�க ப: சைட ேம: 

$ேதவா.4.0824.1 

 அரவ* அணி த�-ெகா�ைற இள5_ெப.அ.(இள*_ெப.அ.) 

தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) >'ய- ஓ� $ேதவா.4.0824.2 

 
ரவ ந�மல� ேகா/க*_ெப.(ேகா/க*_ெப.) 

அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
லாய-ெச�னி 

$ேதவா.4.0824.3 

 உர) திைர ெகாண�5- எ�� ஒ�றிV� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.0824.4 



 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அக*கா� அர/
 ஆக உைடய- 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அைட5தா◌ா $ேதவா.4.0825.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) 

நா�*_ெப.எ6.(நா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) உைட 

தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) பலி ெகா<வ- 

தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) $ேதவா.4.0825.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) 

நா�*_ெப.எ6.(நா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி� ஒ�றிV� உைற வா� 

அவ�தா* $ேதவா.4.0825.3 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அகேம வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ேபானக* ேவ8'_வி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உழித�வேர 

$ேதவா.4.0825.4 

 ேவைல�-கட: ந4ச* உ8� ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) ஏ�ெறா�* 

வ 2�றி�5த_ெப.எ6.(வ 2�றி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0826.1 

 மாைல6 சைடயா��
 உைற)_ெதா.ெப.(உைற_வி.+)_ெதா.ெப.
றி.) 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) வா, 
�றா 

$ேதவா.4.0826.2 

 ஆைல� க�*ெபா�_ெப.(க�*D_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) ெச5ெந: 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அ�
 

அைண5த_ெப.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0826.3 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) தி� ஒ�றிVைர எ0ேபா-* ெதா1மி�கேள 

$ேதவா.4.0826.4 

 D�றினி: வா1* அர)�
* தி/க3
* க/ைக எ�L* $ேதவா.4.0827.1 

 சி�றிைடயா3
* ெசறித� க8ணி�
* ேச�) இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆ* 

$ேதவா.4.0827.2 



 ெப��ைடயா� ெப�*_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) ேப67 உைடயா� பி,யா- எைன 

ஆ< $ேதவா.4.0827.3 

 வி�� உைடயா� ஒ�றிV� உைடயா� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) வி,சைடேய 

$ேதவா.4.0827.4 

 இ�� அைர�க8 உைடயா� எ/
* இ:ைல இமய*_ெப.(இமய*_ெப.) 

எ�L* $ேதவா.4.0828.1 

 
�ற� ஐ�
 அ8 ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 
லமக< பாைவ�
� �� இ3ட 

நா<_ெப.(நா<_ெப.) $ேதவா.4.0828.2 

 அ�� அைர� க89* ெகா��- உைமயாைளG* 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�த $ேதவா.4.0828.3 

 ஒ�றைர� க8ண� க8;� ஒ�றிV� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.0828.4 

 7�றி_வி.எ6.(7��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) யாC 

ெசG* ேசாைலG* கா)* -ைத5- இல/
 $ேதவா.4.0829.1 

 ெப�றி க8டா: ம�� யாவ�* ெகா<வ� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இைட 

ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) $ேதவா.4.0829.2 

 ஒ�றி ெகா8டா� ஒ�றிVைரG* ைகவி3� உ�* எ�� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0829.3 

 வி�றி க8டா� ம�� இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஒ0ப- இ: இட*-

ேவதியேன $ேதவா.4.0829.4 

 7�றி� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஒ�றிVர� எ� சி5ைத 

பி,)_ெப.(பி,)_ெப.) 

அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

$ேதவா.4.0830.1 



 ஒ�றி� தி, த5-_வி.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) எ�ன ெச�தி உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0830.2 

 ப�றி� தி, த5-_வி.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ப:ெலா� 

நா_ெப.(நா_ெப.) ெம�� க8 
ழி�-� $ேதவா.4.0830.3 

 ெத�றி�- இ�0ப- அ:லா: எ�ன 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

இ�_73.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த2விைனேய $ேதவா.4.0830.4 

 அ* க< க��ைக�
 	:ைல0 Dறவ* 	�வ:_ெப.(	�வ:_ெப.) 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0831.1 

 ைப/க8-தைல�
 7டைல� களா4 ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச� 

$ேதவா.4.0831.2 

 க/ைக�
 ேவைல அர)�
0 D�� கைல நிர*பா� $ேதவா.4.0831.3 

 தி/க3
 வான*-தி� ஒ�றிVர� தி�	'ேய $ேதவா.4.0831.4 

 த��கின வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� 	' ப�- இற0 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

த�னா: $ேதவா.4.0832.1 

 ஒ��கின ஆ� அ'ேயைன0 பிற0D 

அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) ஆள வ:லா� $ேதவா.4.0832.2 

 ெந��கின வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� �'� கைட5த ந4ைச0 

$ேதவா.4.0832.3 

 ப�(�)கின ஆ� எ� ெச�ேக� -ஒ�றிV� உைற ப8ட/கேன $ேதவா.4.0832.4 

 ேமவி�- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

விைள5தன_வி.	.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ஒ�.) 

ெவ5-ய� -�க* எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0833.1 



 ஆவி�- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கழி5தன அ:ல: 

அைவ அ�0பா� $ேதவா.4.0833.2 

 பாவி�த பாவைன ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) அறிவா� -பழன�- அரேச 

$ேதவா.4.0833.3 

 �வி�-� ெகா<B*_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தைன 

அ'ேயைன� 
றி�ெகா<வேத $ேதவா.4.0833.4 

 7�றி_வி.எ6.(7��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�றா� Dற*_ெப.(Dற*_ெப.) 

காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) அமர� கைட� தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) 

$ேதவா.4.0834.1 

 ம�� நி�றா� தி�மாெலா� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ'�கீC0 $ேதவா.4.0834.2 

 ப�றி நி�றா� -பழன�- அரேச -உ� பணி 

அறிவா�_வி.	.(அறி_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $ேதவா.4.0834.3 

 உ�� நி�றா� அ'ேயைன� 
றி�ெகா8� அ�Bவேத $ேதவா.4.0834.4 

 ஆ' நி�றா� அ8ட* ஏ1* கட5-_வி.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ேபா� ேம: அைவG* $ேதவா.4.0835.1 

 �'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�றா� 
விெம� 

	ைலயாைளG* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உடேன $ேதவா.4.0835.2 

 பா' நி�றா� -பழன�- அரேச -அ/
 ஓ� பா: மதிய* $ேதவா.4.0835.3 

 >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�றா� அ'ேயைன 

அ4சாைம� 
றி�ெகா<வேத $ேதவா.4.0835.4 

 எ,�- வி3டா� அ*பினா: Dர* K��* 	�ேன பட)* $ேதவா.4.0836.1 

 உ,�-_வி.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வி3டா� உைமயா< ந��
 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஓ� 
4சர�ைத $ேதவா.4.0836.2 



 பா4�- வி3டா� -பழன�- அரேச -க/ைக வா� சைட ேம: $ேதவா.4.0836.3 

 தா4�- வி3டா� அ'ேயைன� 
றி�ெகா8� அ�Bவேத $ேதவா.4.0836.4 

 	�னிG* 	�ைன 	ைள�தன Kஎயி+* உடேன $ேதவா.4.0837.1 

 ம�னிG* அ/
* இ�5தைன மாய மன�தவ�க< $ேதவா.4.0837.2 

 ப�னிய Eலி� பா47 அறிவா� -பழன�- அரேச $ேதவா.4.0837.3 

 உ�னிG* உ� அ'ேயைன� 
றி�ெகா8� அ�Bவேத $ேதவா.4.0837.4 

 ஏ�5- அ��தா� இ�பனா� இ�5ேத பைட�தா� தைலைய $ேதவா.4.0838.1 

 கா�5-_வி.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ��தா� க8ணினா: 

அ�� காமைன காலைனG* $ேதவா.4.0838.2 

 பா�5-_வி.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ��தா� -பழன�- அரேச -

எ� பழவிைன ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேதவா.4.0838.3 

 ஆ�5-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ��தா� அ'ேயைன� 


றி�ெகா8� அ�Bவேத $ேதவா.4.0838.4 

 ம�� ைவ�தா� அ/
 ஓ� மா: ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக* 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உடேன $ேதவா.4.0839.1 

 உ�� ைவ�தா� உைமயாெளா�* 

��*_ெப.எ6.(��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பா47 எனேவ 

$ேதவா.4.0839.2 

 ப�றி ைவ�தா� -பழன�- அரேச -அ/
 ஓ� பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைக $ேதவா.4.0839.3 

 7�றி_வி.எ6.(7��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ைவ�தா� அ'ேயைன� 


றி�ெகா8� அ�Bவேத $ேதவா.4.0839.4 



 ஊ,�_நி.எ6.(ஊ�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) நி�றா� ஒ�றி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வி8டாைரG* 

ஒ<_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) அழலா: $ேதவா.4.0840.1 

 ேபா,: நி�றா� ெபாைறயா: உயி�-ஆவி 7ம5- 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0840.2 

 பா,: நி�றா� -பழன�- அரேச -பணி ெச�பவ�க3
 $ேதவா.4.0840.3 

 ஆர_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�றா� அ'ேயைன� 


றி�ெகா8� அ�Bவேத $ேதவா.4.0840.4 

 ேபாக* ைவ�தா� D, D� சைட ேம: ஓ� Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) அதைன 

$ேதவா.4.0841.1 

 ஆக*_ெப.(ஆக*_ெப.) ைவ�தா� மைலயா� மட ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உடேன $ேதவா.4.0841.2 

 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தா� -பழன�- அரேச -உ� பணி 

அ�ளா: $ேதவா.4.0841.3 

 ஆக*_ெப.(ஆக*_ெப.) ைவ�தா� அ'ேயைன� 
றி�ெகா8� அ�Bவேத 

$ேதவா.4.0841.4 

 அ��- இ�5தா� அர�க� 	' வாெயா� ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) ெநா4ய� 

$ேதவா.4.0842.1 

 ெக��-_வி.எ6.(ெக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ�5தா� கிள�5தா� 

வலிைய� கிைளேயா� உடேன $ேதவா.4.0842.2 

 ப��தி�5தா� பழன�-_ெப.(பCன*_ெப.+அ�-_சா,.) அரேச Dலியி� உ, 

ேதா: $ேதவா.4.0842.3 

 உ��தி�5தா� அ'ேயைன� 
றி�ெகா8� அ�Bவேத $ேதவா.4.0842.4 



 மாலிைன மா: உற நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) மைல 

மக<_ெப.(மக<_ெப.) த�Lைடய_த�.7.(த�_த�.ஒ�.+உைடய_உைட.ேவ.) 

$ேதவா.4.0843.1 

 பாலைன பா: மதி >'ைய ப8D_ெப.(ப8D_ெப.) 

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

மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) ேம: $ேதவா.4.0843.2 

 ேபாலைன ேபா� விைட ஏறிைய A5-��தி மகி1* $ேதவா.4.0843.3 

 ஆலைன ஆதிDராணைன-நா� அ' ேபா��வேத $ேதவா.4.0843.4 

 மறி உைடயா� ம1வாளின� மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) 

ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ஓ�பா: $ேதவா.4.0844.1 

 
றி உைடயா� 
ண*_ெப.(
ண*_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அறி5தா� 

இ:ைல �றி: அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) $ேதவா.4.0844.2 

 ெபாறி உைட வா<_ெப.(வா<_ெப.) அரவ�தவ� A5-��தி(�) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0844.3 

 அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) உைட ஆதிDராணைன-நா� அ' ேபா��வேத 

$ேதவா.4.0844.4 

 ம��தவ� 	*மதி: மாய ஓ� ெவ4சிைல ேகா�- ஓ� அ*பா: $ேதவா.4.0845.1 

 அ��தைன ஆ: அத� கீழைன ஆ:விட* உ8� அதைன0 $ேதவா.4.0845.2 

 ெபா��தைன Aத0பைடயைன A5-��தி(�) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0845.3 

 நி��தைன ந2லமிட�றைன-யா� அ' ேபா��வேத $ேதவா.4.0845.4 

 உ�விைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 	த:வைன ஓதி 

நிைற5-_வி.எ6.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0846.1 



 தி�விைன ேதச* பைட�தைன 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைட5ேதLைடய 

$ேதவா.4.0846.2 

 ெபா� விைன எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) -ர5தைன A5-��தி(�) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0846.3 

 க�விைன க8 K��_ெப.(K��_ெப.) உைடயைன-யா� அ' ேபா��வேத 

$ேதவா.4.0846.4 

 த�க�த� ேவ<வி தக��தவ� சார* அ- அ�� ேகாள $ேதவா.4.0847.1 

 மி�கன 	*மதி: வ 2ய ஓ� ெவ4சிைல ேகா�- ஓ� அ*பா: $ேதவா.4.0847.2 

 D�கன� ெபா� திகC5த�ன- ஓ� A5-��தி(�) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0847.3 

 ந�கைன ந/க< பிரா�தைன-நா� அ' ேபா��வேத $ேதவா.4.0847.4 

 அ�
 அைட மாைலG* தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) உைடயா� அழகா: 

அைம5த_ெப.எ6.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0848.1 

 உ� உைட ம/ைகG* த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா: 

உல
_ெப.(உல
_ெப.) ஆG* 

நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $ேதவா.4.0848.2 

 ெபா�பைட ேவலின� வி:லின� A5-��தி(�) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0848.3 

 தி� உைட� ேதச மதியைன-யா� அ' ேபா��வேத $ேதவா.4.0848.4 

 ம�றிG* நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மதிலைர மாய 

வைக ெக��க� $ேதவா.4.0849.1 

 க�றிG* நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க�4சிைல 

வா/கி� கன:_ெப.(கன:_ெப.) அ*பினா: $ேதவா.4.0849.2 



 ெபா�றிG* ேபாக0 Dர3'ன� A5-��தி(�) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0849.3 

 அ�றிG* ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா� தைன-யா� 

அ' ேபா��வேத $ேதவா.4.0849.4 

 மி� நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) இைட உைம ந/ைக ஓ� 

பா: மகிC5தா� $ேதவா.4.0850.1 

 1எ� நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) 1 எ�� அமர� ெபா4யா� இ�ன* தா* 

அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.4.0850.2 

 ெபா� நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) சைடயவ� A5-��தி(�) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0850.3 

 எ:-நிற எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) பிரா� தைன-யா� அ' ேபா��வேத 

$ேதவா.4.0850.4 

 அ5திைய ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மதியிைன யா��
* 

அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) அ,ய $ேதவா.4.0851.1 

 ெச5திைய வா3�* ெச*ெபா�னிைன 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைட5ேதLைடய 

$ேதவா.4.0851.2 

 D5திைய0 D�க அறிவிைன A5-��தி(�) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0851.3 

 ந5திைய ந/க< பிரா� தைன-நா� அ' ேபா��வேத $ேதவா.4.0851.4 

 ைப�ைகG* பா5தி விழி�ைகG* பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) சைட இைடேய 

$ேதவா.4.0852.1 

 ைவ�ைகG* வா�_ெப.(வா�_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) க/ைகG* 

ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ந��
 உறேவ $ேதவா.4.0852.2 



 ெமா��ைக அர�கைன ஊ�றின� A5-��தி(�) 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0852.3 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ந:ேவத விகி�தைன-நா� அ' ேபா��வேத 

$ேதவா.4.0852.4 

 பா� இட*_ெப.(இட*_ெப.) சா'ய ப: உயி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) அமர��
 

அ�ள $ேதவா.4.0853.1 

 கா� அைட5த(�) கட:_ெப.(கட:_ெப.) வா� உமிC ந47_ெப.(ந47_ெப.) அ	- 

ஆக உ8டா� $ேதவா.4.0853.2 

 ஊ� அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) உலகி: பலி ெகா<வ- நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

அறிேயா* $ேதவா.4.0853.3 

 ந2� அைட5த_ெப.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கைர 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெந��தான�- இ�5தவேன 

$ேதவா.4.0853.4 

 ேத�5- இல/
*_ெப.எ6.(இல/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சி� 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) மதியா� நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) தி�6சைட 

ேம: $ேதவா.4.0854.1 

 பா�5த_ெப.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க/ைக0 

Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ப:	க* ஆகி0 

பர5-_வி.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஒலி0ப $ேதவா.4.0854.2 

 ஆ�5-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இல/
*_ெப.எ6.(இல/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ம1 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உைடயா� -அ'ேய�
 உைர ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

$ேதவா.4.0854.3 

 ஏ5- இளம/ைகG* ந2G* ெந��தான�- இ�5த-ேவ $ேதவா.4.0854.4 



 ெகா��_வி.எ6.(ெகா:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ'� 
ைம�தி�* 

��ற* ஒ�னா� மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) ேம: $ேதவா.4.0855.1 

 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ' ெபா�த-* -ேதச* 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) அறிG*_வி.	.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ*_பட�.ஒ�.) 

$ேதவா.4.0855.2 

 
�� அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�* 


ளி�0ெபாழி: காவி,யி� கைர ேம: $ேதவா.4.0855.3 

 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைட5தா� விைன த2��
* 

ெந��தான�- இ�5தவேன $ேதவா.4.0855.4 

 ெகா3� 	ழ) அரவ�ெதா� ேகால*பல 

அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0856.1 

 ந3ட* பல பயி�� ஆ�வ� நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) அைர�
 அைச�-6 

$ேதவா.4.0856.2 

 சி3ட� தி,Dர* த2 எழ6 ெச�ற சிைல உைடயா� $ேதவா.4.0856.3 

 இ3ட* உைமெயா� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந��தான�- இ�5தவேன $ேதவா.4.0856.4 

 ெகா�* மல�� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) -ழா� வ�னி ம�த	* 

�விள	* $ேதவா.4.0857.1 

 ெமா�*மல� ேவ�5த வி,சைட�க�ைற வி8ேணா�_ெப.(வி8ேணா�_ெப.) 

ெப�மா� $ேதவா.4.0857.2 

 ைம*மல� ந2ல_ெப.அ.(ந2ல*_ெப.) நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) க�/க8ணி ஓ� பா: 

மகிC5தா� $ேதவா.4.0857.3 



 நி�மல� ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) நிலய* ெந��தான�- 

இ�5தவேன $ேதவா.4.0857.4 

 A5தா� ந�/_ெப.அ.(ந�*_ெப.அ.) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைலைய 

வா/கி6 சைட�
 அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0858.1 

 ��5-_வி.எ6.(��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� விைடயிைன ஏறி ப: 

Aத0பைட ந�ேவ $ேதவா.4.0858.2 

 ேபா5தா�-Dற இைச பாட)* ஆட)* 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�ளி6 $ேதவா.4.0858.3 

 ேச�5-_வி.எ6.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� உைமயவேளா�* 

ெந��தான�- இ�5தவேன $ேதவா.4.0858.4 

 ப�றின பா*ப� ப��த_ெப.எ6.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) உ,�-ேதா: உைடய� $ேதவா.4.0859.1 

 	�றின K��* மதி:கைள K3' எ,�- அ��தா� $ேதவா.4.0859.2 

 7�றிய_ெப.எ6.(7��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) Aத0பைடயின�>ல* ம1 

ஒ�மா� $ேதவா.4.0859.3 

 ெச�� ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) த2விைன த2��
* ெந��தான�- இ�5தவேன 

$ேதவா.4.0859.4 

 வி,�த சைடயின� வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) ேகா� 

விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8ட க8ட� $ேதவா.4.0860.1 

 உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) காc, K' ஒ�னா� 

மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K��_ெப.(K��_ெப.) உடேன $ேதவா.4.0860.2 

 எ,�த சிைலயின� ஈ� 

அழியா-_எதி�.ம.வி.எ6.(அழி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ6.
றி.) எ�ைன ஆ8� 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0860.3 



 தா4�த உைமயவேளா� ெந��தான�- இ�5தவேன $ேதவா.4.0860.4 

 F/கா� -ள/கா� -ழா� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) -�னிய ெச4சைட 

ேம: $ேதவா.4.0861.1 

 வா/கா மதிய	* வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர)* க/ைக தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

Dைன5தா� $ேதவா.4.0861.2 

 ேத/கா� தி,Dர* த2 எழ_
ைற.எ6.(எ1_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) எ�- திய�
 

அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0861.3 

 ந2/கா� உைமயவேளா� ெந��தான�- இ�5தவேன $ேதவா.4.0861.4 

 ஊ3' நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) ெபா� வானி: அ* 

	*மதி: த2 அ*பினா: $ேதவா.4.0862.1 

 மா3' நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) அ�றினா� 

ெவ5-_வி.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வ 2ழ)* வானவ��
� 

$ேதவா.4.0862.2 

 கா3' நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) கதமா� க/ைக 

பாய_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஓ� வா�சைடைய $ேதவா.4.0862.3 

 ந23' நி�றா�தி� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந��தான�- இ�5தவேன $ேதவா.4.0862.4 

 ைகய- கா: எ, நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) கன:வி� >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) அ- 

$ேதவா.4.0863.1 

 ெவ�ய- ேவைல ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8ட வி,சைட 

வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) ேகா� $ேதவா.4.0863.2 

 ெச�யினி: ந2ல*_ெப.(ந2ல*_ெப.) மண*_ெப.(மண*_ெப.) 

கம1*_ெப.எ6.(கமC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி� ேவதி 
' 

$ேதவா.4.0863.3 



 ஐயைன ஆரா அ	திைன நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0863.4 

 ைக�தைல மா� மறி ஏ5திய_ெப.எ6.(ஏ5-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைகய� 

கன:_ெப.(கன:_ெப.) ம1வ� $ேதவா.4.0864.1 

 ெபா��தைல ஏ5தி ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) Aதி 

அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பலி தி,வா� 

$ேதவா.4.0864.2 

 ெச��தைல வாைளக< பா�5-_வி.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உகB*_ெப.எ6.(உகB_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி� ேவதி 
' 

$ேதவா.4.0864.3 

 அ�தைன ஆரா அ	திைன -நா* 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0864.4 

 	� பி� 	த:வ� 	னிவ� எ* ேமைலவிைன கழி�தா� $ேதவா.4.0865.1 

 அ�பி� நிைல இ: அ)ண�Dர* ெபா' ஆன 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0865.2 

 ெச*_ெப.(ெச*_ெப.) ெபாைன ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மல� ேமலவ� ேச� தி� 

ேவதி 
' $ேதவா.4.0865.3 

 அ�பைன ந*ைம_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) உைடயைன -நா* 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0865.4 

 ப�த�க< நாB* மறவா� பிறவிைய ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அ�0பா� 

$ேதவா.4.0866.1 

 	�த�க< 	�ன* பணி ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பா� 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) 	� உய�5தா� $ேதவா.4.0866.2 



 ெகா�தன ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மண*_ெப.(மண*_ெப.) 

கம1*_ெப.எ6.(கமC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி� ேவதி 
' 

$ேதவா.4.0866.3 

 அ�தைன ஆரா அ	திைன -நா* 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0866.4 

 ஆ� அைண5-_வி.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�* 
றி 


ண*_ெப.(
ண*_ெப.) ஆ� அறிவா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ைக 

$ேதவா.4.0867.1 

 மா� அைண5-_வி.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�* மதிG* 

Dன+* சைட 	'ய� $ேதவா.4.0867.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அைண5-_வி.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) பயி: 

தி� ேவதி 
' $ேதவா.4.0867.3 

 ஆ� அ8 ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) ஆ�* ம1வைன-நா* 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0867.4 

 எ89* எ1�-* 
றிG* அறிபவ� தா* 

ெமாழிய_
ைற.எ6.(ெமாழி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0868.1 

 ப8ணி� இைச ெமாழி பா'ய_ெப.எ6.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தா* பணிவா� $ேதவா.4.0868.2 

 தி8ெண� விைனகைள� த2��
* பிரா� தி� ேவதி 
' $ேதவா.4.0868.3 

 ந8ண அ,ய அ	திைன -நா* 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0868.4 

 ஊ�5த_ெப.எ6.(ஊ�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) விைட உக5- 

ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச:வைன 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) அறிேயா* $ேதவா.4.0869.1 



 ஆ�5த மடெமாழி ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ஓ� 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைடயா� $ேதவா.4.0869.2 

 ேச�5த_ெப.எ6.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) சைட6 

ெச:வ0 பிரா� தி� ேவதி 
'6 $ேதவா.4.0869.3 

 சா�5த வய:_ெப.(வய:_ெப.) அணி த8ண	ைத 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0869.4 

 எ,G* ம1வின� எ8ணிG* ம�ெறா�வ� தைலGள $ேதவா.4.0870.1 

 தி,G* பலியின� ேதய	* 

நா�*_ெப.எ6.(நா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) உைடயா� $ேதவா.4.0870.2 

 வி,G*_ெப.எ6.(வி,_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) அணி ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) திகC தி� ேவதி 
' 

$ேதவா.4.0870.3 

 அ,ய அ	திைன அ�ப�கேளா� 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0870.4 

 ைம அணி க8ட� மைற வி, நாவ� மதி�- உக5த $ேதவா.4.0871.1 

 ெம� அணி ந2�ற� வி1மிய ெவ8ம1வா< பைடய� $ேதவா.4.0871.2 

 ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) கமல* மண*_ெப.(மண*_ெப.) 

கம1*_ெப.எ6.(கமC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி� ேவதி 
' 

$ேதவா.4.0871.3 

 ஐயைன ஆரா அ	திைன -நா* 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0871.4 

 வ��தைன வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� 	' ேதாெளா� ப�- 

இ��த_ெப.எ6.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0872.1 



 ெபா��தைன ெபா�யா அ�ளைன Aத0பைட உைடய $ேதவா.4.0872.2 

 தி��தைன ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) பிரா� தி� ேவதி 
' உைடய $ேதவா.4.0872.3 

 அ��தைன ஆரா அ	திைன -நா* 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�-ேம $ேதவா.4.0872.4 

 
�வி�தவா 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விைன கா3' 


�வி�த ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேதவா.4.0873.1 

 உ�வி�தவா உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) ேநா�விைன 

த2�0பா� உக5- அ�ளி $ேதவா.4.0873.2 

 அறிவி�த ஆ� அ'ேயைன ஐயாற� அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0873.3 

 ெசறிவி�தவா-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'�கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0873.4 

 ��வி�தவா 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) ேநா�விைன கா3'G* �� வி�த 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேதவா.4.0874.1 

 ஊ�வி�தவா உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விைன த2�0பா� உக5- அ�ளி $ேதவா.4.0874.2 

 ஆ�வி�த ஆ� அ'ேயைன ஐயாற� அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0874.3 

 ேச�வி�தவா-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'�கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0874.4 

 தா�கினவா சல* ேம: விைன கா3'G* த8'�த ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

$ேதவா.4.0875.1 

 ந2�கினவா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந2,� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏற 

நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�ளி $ேதவா.4.0875.2 

 ஆ�கின ஆ� அ'ேயைன ஐயாற� அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0875.3 



 ேநா�கினவா-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'�கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0875.4 

 த��கின நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) தக)_ெப.(தக)_ெப.) இ�றிG* ஓட6 

சல* அதனா: $ேதவா.4.0876.1 

 ெந��கினவா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந2,� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏற 

நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�ளி $ேதவா.4.0876.2 

 உ��கின ஆ� அ'ேயைன ஐயாற� அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0876.3 

 ெப��கினவா-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'�கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0876.4 

 இழிவி�த ஆ� இ3ட ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விைன� கா3' இட�0ப��-� 

$ேதவா.4.0877.1 

 கழிவி�தவா க3ட ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விைன த2�0பா� 

கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�ளி $ேதவா.4.0877.2 

 அழிவி�த ஆ� அ'ேயைன ஐயாற� அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0877.3 

 ெதா1வி�தவா-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'�கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0877.4 

 இைடவி�த ஆ� இ3ட ேநா�விைன கா3' இட�0ப��- $ேதவா.4.0878.1 

 உைடவி�த ஆ� உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) ேநா�விைன 

த2�0பா� உக5- அ�ளி $ேதவா.4.0878.2 

 அைடவி�த ஆ� அ'ேயைன ஐயாற� அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0878.3 

 ெதாட�வி�தவா-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'�கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0878.4 



 பட�கினவா பட நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ப:-நாB* 

பட�கின ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $ேதவா.4.0879.1 

 அட�கின ஆ� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) அ�றிG* த2விைன 

பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0879.2 

 அட�கின ஆ� அ'ேயைன ஐயாற� அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0879.3 

 ெதாட�கினவா-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'�கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0879.4 

 மற0பி�தவா வ:ைல ேநா�விைன கா3' மற0பி�த ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

$ேதவா.4.0880.1 

 -ற0பி�தவா -�க ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) விைன த2�0பா� உக5- அ�ளி 

$ேதவா.4.0880.2 

 இற0பி�த ஆ� அ'ேயைன ஐயாற� அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0880.3 

 சிற0பி�தவா-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'�கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0880.4 

 -ய�கினவா -�க ேநா�விைன கா3' -ய�கின ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

$ேதவா.4.0881.1 

 இய�கின ஆ� இ3ட ேநா�விைன த2�0பா� 

இைச5-_வி.எ6.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�ளி $ேதவா.4.0881.2 

 அய�கின ஆ� அ'ேயைன ஐயாற� அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0881.3 

 மய�கினவா-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'�கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0881.4 

 க��- மி3டா� க8ட* க/ைக சைட ேம: கர5- அ�ள $ேதவா.4.0882.1 

 இ��-_வி.எ6.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) மி3டா� இல/ைக�
 இைற 

த�ைன இ�ப- ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) $ேதவா.4.0882.2 



 அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) மி3டா� அ'ேயைன ஐயாற� 

அ'ைம(�)கேள $ேதவா.4.0882.3 

 ெபா��-* இ3டா�-ெதா8டேனைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபா� அ'� கீC 

எைனேய $ேதவா.4.0882.4 

 சி5தி0D அ,யன சி5தி0பவ��
6 

சிற5-_வி.எ6.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெச5ேத� $ேதவா.4.0883.1 

 	5தி0 ெபாழிவன 	�தி ெகா�0பன ெமா��- இ�8� $ேதவா.4.0883.2 

 ப5தி�- நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பழவிைன த2�0பன-

பா*D 7�றி_வி.எ6.(7��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0883.3 

 அ5தி0பிைற அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�* 

ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0883.4 

 இழி�தன ஏC ஏCபிற0D* அ��தன எ� மன�ேத $ேதவா.4.0884.1 

 ெபாழி�தன ேபா� எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ��ைற உைத�தன ேபா�றவ��
 

ஆ�� $ேதவா.4.0884.2 

 கிழி�தன த�க� கிள� ஒளி ேவ<விைய� கீழ 	� 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0884.3 

 அழி�தன-ஆ� அ/க* ஆன ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0884.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) ஒ0பன ெபா� நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) 

ம�னின மி� இய: வா� $ேதவா.4.0885.1 

 கணி நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) அ�ன கயிைல0 ெபா�0பன காத:_ெப.(காத:_ெப.) 

ெச�ய� $ேதவா.4.0885.2 

 -ணிவன சீல�த� ஆகி� 

ெதாட�5-_வி.எ6.(ெதாட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) விடாத ெதா8ட��
 

$ேதவா.4.0885.3 



 அணியன ேசயன ேதவ��
 -ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0885.4 

 இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) த� -�ப0படல* மைற0ப ெம�4ஞான* எ�L* 

$ேதவா.4.0886.1 

 ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) த� க8 

இழ5-_வி.எ6.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ8 

ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) நா' Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) 

இழ5த_ெப.எ6.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0886.2 

 
�ட�* த*ைம0 பரவ ெகா� நரக� 
ழி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0886.3 

 அ�< த� ைக ெகா��- ஏ��*-ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0886.4 

 எ1வா� இ�வா� இலாதன எ/க< பிணி தவி��- $ேதவா.4.0887.1 

 வ1வா ம��-வ* ஆவன மா நரக� 
ழிவா� $ேதவா.4.0887.2 

 வி1வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) த*ைம வ 2C0பன மீ3பன 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) அ�ேபா� $ேதவா.4.0887.3 

 அ1வா��
 அ	த/க<-கா8க -ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0887.4 

 -�ப�கட: இைட� ேதாணி�ெதாழி: A8� ெதா8ட� த*ைம $ேதவா.4.0888.1 

 இ�ப�கைர 	க5-_வி.எ6.(	க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ��* திற�தன 

மா�� அயேல $ேதவா.4.0888.2 

 ெபா� ப3� ஒ1க0 ெபா�5-_வி.(ெபா�5-_வி.) ஒளி 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) ெபா� ெபா�5தா $ேதவா.4.0888.3 

 அ�ப��
 அணியன-கா8க -ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0888.4 

 களி�-� கல5த- ஓ� காத:_ெப.(காத:_ெப.) கசிெவா� காவி,வா�� 

$ேதவா.4.0889.1 



 
ளி�-� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 	� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இ0_73.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) 

ப�தைர� ேகா- இ: ெச5ேத� $ேதவா.4.0889.2 

 ெதளி�-_வி.எ6.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 7ைவ அ	- ஊ3' 

அமர�க< >C இ�0ப $ேதவா.4.0889.3 

 அளி�- ெப�4ெச:வ* ஆ�
*-ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0889.4 

 தி��தி� க��திைன6 ெசNேவ நி��தி6 ெச��- உடைல $ேதவா.4.0890.1 

 வ��தி� க' மல�வா< எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஓ6சி 

ம�/
_ெப.(ம�/
_ெப.) ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0890.2 

 வி��தி�
 உழ�க வ:ேலா�க3
 வி8_ெப.(வி8_ெப.) ப3'ைக இ�மா: 

$ேதவா.4.0890.3 

 அ��தி�- அ�5தவ� ஏ�-* ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0890.4 

 பா�* பற8ைடG* ெமா5ைதG* 

ஆ�0ப_
ைற.எ6.(ஆ�00_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

பர5-_வி.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ப:ேப� $ேதவா.4.0891.1 

 �'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 	ழவ� 
வி கவிC ெகா3ட 
� 

நா4க< $ேதவா.4.0891.2 

 ந2�* 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ைவய* ெநளிய நிண0 பிண�கா3� $ேதவா.4.0891.3 

 ஆ�* தி�வ'-கா8க -ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0891.4 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) ேபா: அமர�க< ந2< 	' சா��- 

நிமி�5-_வி.எ6.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ
�த_ெப.எ6.(உ
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0892.1 



 ைப*ேபா- உழ�கி0 பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) தைழ0பன-பா/
 

அறியா_ெப.எ6.(அ,_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0892.2 

 எ� ேபாலிக< பறி�-_வி.எ6.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ3ட 

இைலG* 	ைகG* எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0892.3 

 அ* ேபா- என� ெகா<B*_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ஐய� ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0892.4 

 மைலயா� மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) மன�தன வாேனா� 

ம
ட*_ெப.(ம
ட*_ெப.) ம�னி $ேதவா.4.0893.1 

 நிைல ஆ� இ�0பன நி�ேறா� மதி0பன ந2< நில�-0 $ேதவா.4.0893.2 

 Dைல ஆ� D�ைம தவி�0பன-ெபா�Lலக*(*) 

அளி�
*_வி.எ6.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0893.3 

 அைல ஆ� Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ெபா�னி 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஐயாற� அ'�தலேம 

$ேதவா.4.0893.4 

 ெபால*_ெப.(ெபால*_ெப.) D8டா4க0 D-_ெப.அ.(D-_ெப.அ.) மல� ேபா:வன 

1ேபா�றி 1 எ�பா� $ேதவா.4.0894.1 

 Dல*D* ெபா1-* Dண� -ைண ஆவன ெபா� அைனயா< $ேதவா.4.0894.2 

 சில*D* ெசறி பாடக	* ெச1/ கி8கிணி�திரB* $ேதவா.4.0894.3 

 அல*D* தி�வ'-கா8க -ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0894.4 

 உ�றா� இலாதா��
 உ� -ைண ஆவன ஓதி ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) E: 

$ேதவா.4.0895.1 

 க�றா� பரவ0 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) உைடயன காத:_ெப.(காத:_ெப.) 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0895.2 



 கி�பா� தம�
� கிள� ஒளி வானக* தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

ெகா��
*_ெப.எ6.(ெகா�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0895.3 

 அ�றா��
 அ�*ெபா�<-கா8க -ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0895.4 

 வாைன� கட5-_வி.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ8ட�- அ0பா: 

மதி0பன ம5தி,0பா� $ேதவா.4.0896.1 

 ஊைன� கழி�- உ�ய� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ�< ெச�வன உ�தம��
 $ேதவா.4.0896.2 

 ஞான6 7ட� ஆ� ந�ேவ உதி0பன ந/ைக அ4ச $ேதவா.4.0896.3 

 ஆைன உ,�தன-கா8க -ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0896.4 

 மாதிர* மா நில*_ெப.(நில*_ெப.) ஆவன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மா 

	க3'� $ேதவா.4.0897.1 

 மீதன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ெவ/ க67 வ 2�கின ெவ5 

நமனா� $ேதவா.4.0897.2 

 Fதைர ஓட� -ர0பன -�D_ெப.(-�D_ெப.) அற� ெதா8� ப3டா��
 

$ேதவா.4.0897.3 

 ஆதர* ஆவன கா8க -ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0897.4 

 ேபணி� ெதா1மவ� ெபா�Lல
 ஆள0 பிற/
 அ�ளா: $ேதவா.4.0898.1 

 ஏணி0ப' ெநறி இ3�� ெகா��- இைமேயா� 	' ேம: $ேதவா.4.0898.2 

 மாணி�க* ஒ�- மரகத* ேபா�� வயிர* ம�னி $ேதவா.4.0898.3 

 ஆணி� கனக	* ஒ�
*-ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0898.4 

 ஓதிய ஞான	* ஞான0ெபா�B* ஒலி 

சிற5த_ெப.எ6.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0899.1 



 ேவதிய� ேவத	* ேவ<விG* ஆவன வி89* ம89* $ேதவா.4.0899.2 

 ேசாதி அ* ெச47ட� ஞாயி�* ஒ0பன த2 மதிேயா� $ேதவா.4.0899.3 

 ஆதிG* அ5த	* ஆன-ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0899.4 

 7ண/
 	க�-� -ைண 	ைல0 பாைவ-7�*ெபா� வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) 

$ேதவா.4.0900.1 

 அண/
* 
ழலி-அணி ஆ� வைள�கர* �0பி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0900.2 

 வண/
*_ெப.எ6.(வண/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெபா1-* 

வ��* ெபா1-* வ8 க5த<_ெப.(கா5த<_ெப.) ஒ8ேபா- $ேதவா.4.0900.3 

 அண/
* அரவி5த* ஒ�
*-ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0900.4 

 7ழ: ஆ� -ய�ெவயி: 73'�* ேபா- அ'�ெதா8ட� -�L* $ேதவா.4.0901.1 

 நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) ஆவன எ��* ந2/கா0 பிறவி நிைல ெக��-� 

$ேதவா.4.0901.2 

 கழலா விைனக< கழ��வ காலவன* 

கட5த_ெப.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0901.3 

 அழ: ஆ� ஒளியன-கா8க -ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0901.4 

 வலியா� தைலப�-* வா� வி3� அலற வைர அட��- $ேதவா.4.0902.1 

 ெமலியா வலி உைட� ��ைற உைத�- வி8ேணா�க< 	�ேன 

$ேதவா.4.0902.2 

 பலி ேச� ப� கைட0 பா��-_வி.எ6.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ப:-

நாB* பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) இகழ $ேதவா.4.0902.3 

 அலி ஆ* நிைல நி�
*-ஐய� ஐயாற� அ'�தலேம $ேதவா.4.0902.4 



 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� ைவக: மல� ெகாண�5- இ3� 

இைற4சி� $ேதவா.4.0903.1 

 தானவ� மா: பிரம� அறியாத தைகைமயினா� $ேதவா.4.0903.2 

 ஆனவ� ஆதிDராண� அ�� ஓ'ய ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0903.3 

 கானவைன க8'V� அ8டவாண� ெதா1கி�றேத $ேதவா.4.0903.4 

 வானமதிய	* வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர)* Dனேலா� சைட� $ேதவா.4.0904.1 

 தான* அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) என 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உழ:வா� தழ: ேபா: 

உ�வ� $ேதவா.4.0904.2 

 கானமறி ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ைக உைடயா� க8'V� 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0904.3 

 ஊன* இ: ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) உைடயைன நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

அ' உ<
வேத $ேதவா.4.0904.4 

 ப8� அ/
 அ��த- ஓ� ைக உைடயா� பைட�தா� தைலைய 

$ேதவா.4.0905.1 

 உ8� அ/
 அ��த-* ஊெரா� நா� அைவதா� 

அறிG*_வி.	.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ*_பட�.ஒ�.) $ேதவா.4.0905.2 

 க8ட* க��த மிட� உைடயா� க8'V� 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0905.3 

 ெதா8ட� பிராைன க8;� அ8டவாண� ெதா1கி�றேத $ேதவா.4.0905.4 

 	'யி� 	�றாத- ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ:ைல 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) உட� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) உைடயா� 

$ேதவா.4.0906.1 



 ெகா'G* உ�ற விைட ஏறி ஓ� ��� ஒ�பா: உைடயா� $ேதவா.4.0906.2 

 க'ய 	�� அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) விைனேநா� கைளவா� க8'V� 

இ�5தா� $ேதவா.4.0906.3 

 அ'G* உ�றா� ெதா8ட� இ:ைலக8;� அ8டவானேர $ேதவா.4.0906.4 

 ப�றி ஓ� ஆைன உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா� 

பவள�திர< ேபா: $ேதவா.4.0907.1 

 	��* அணி5த- ஓ� ந2� உைடயா� 	�னேம 

ெகா��த_ெப.எ6.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0907.2 

 க: த* 
ைடயவ� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ�.) க8'V� 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0907.3 

 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) இ: ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) உைடயாைன ஆ* 

அ8ட� ��வேத $ேதவா.4.0907.4 

 ேபா�0 பைன_ெப.(பைன_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா� ெபாறி வா� அரவ* 

$ேதவா.4.0908.1 

 ேச�0ப- வான� திைர கட:_ெப.(கட:_ெப.) >C உலக*(*) இதைன� 

$ேதவா.4.0908.2 

 கா0ப- காரண* ஆக 

ேகா8டா�_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) க8'V� 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0908.3 

 ��0D உைட ஒ<வா< ம1வைன ஆ* அ8ட� ��வேத $ேதவா.4.0908.4 

 அ3ட- காலைன ஆ�5த- ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஆ� அ/க* அ�� 

$ேதவா.4.0909.1 



 73ட- காமைன க8 அதனாேல 

ெதாட�5-_வி.எ6.(ெதாட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ,ய� $ேதவா.4.0909.2 

 க3� அைவ K��* எ,�த பிரா� க8'V� 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0909.3 

 
3ட* 	� ேவத0பைடயைன ஆ* அ8ட� ��வேத $ேதவா.4.0909.4 

 அ3�* ஒலிந2� அணி மதிG* மல� ஆன எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 

$ேதவா.4.0910.1 

 இ3�0 ெபாதிG* சைட	'யா� இ8ைடமாைல அ* ைக� $ேதவா.4.0910.2 

 க3�* அர) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

உைடயா� க8'V� இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0910.3 

 ெகா3�* பைற உைட ��தைன ஆ* அ8ட� ��வேத $ேதவா.4.0910.4 

 மா�5தன த2விைன ம/கின ேநா�க< 

ம�கி_வி.எ6.(ம�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) விழ� $ேதவா.4.0911.1 

 ேத�5தன பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) ெச��ககி:லா 

ந*ைம_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ெச�� அந/ைக� $ேதவா.4.0911.2 

 கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா� க8'V� எ*பிரா� 

அ/க* ஆறிைனG* $ேதவா.4.0911.3 

 ஆ�5த_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா� அ:லேனா 

அ'ேயைன ஆ3ெகா8டவேன $ேதவா.4.0911.4 

 ம8' மைலைய எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ம�- ஆ�கி 

அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) வா7கிைய� $ேதவா.4.0912.1 

 த8' அமர� கைட5த கட:_ெப.(கட:_ெப.) விட*_ெப.(விட*_ெப.) க8� அ�ளி 

$ேதவா.4.0912.2 



 உ8ட பிரா� ந47_ெப.(ந47_ெப.) ஒளி�த பிரா� அ4சி ஓ' ந8ண� 

$ேதவா.4.0912.3 

 க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா� அ:லேனா 

க8'V� அ8டவானவேன $ேதவா.4.0912.4 

 ஈ�றாB* ஆ� என�
 எ5ைதG* ஆ� உட� ேதா�றினரா� $ேதவா.4.0913.1 

 K��_ெப.(K��_ெப.) ஆ� உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) 

பைட�-_வி.எ6.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உக5தா� மன�-< 

இ��க $ேதவா.4.0913.2 

 ஏ�றா� இைமயவ��
 அ�ப� தி�0 பாதி,0DலிV�� $ேதவா.4.0913.3 

 ேதா�றா� -ைண ஆ� 

இ�5தன�_வி.	.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ஒ�.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ'ேயா/கB�ேக $ேதவா.4.0913.4 

 ப�� ஆ� நிைன5தி� எ0ேபா-* -ெந4ேச -இ5த0 பாைர 	��* 

$ேதவா.4.0914.1 

 7�� ஆ� அைலகட: K'L* க8ேட� Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) $ேதவா.4.0914.2 

 உ�றா� உைமயவ3
 அ�ப� தி�0 பாதி,0DலிV� $ேதவா.4.0914.3 

 	�றா 	ைளமதி� க8ணியினா�தன ெமா�கழேல $ேதவா.4.0914.4 

 விைடயா� வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ� 

உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) இ�5தா� இனி 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) இ/
 $ேதவா.4.0915.1 

 அைடயா அவல*_ெப.(அவல*_ெப.) அ�விைன சாரா நமைன அ4ேசா* 

$ேதவா.4.0915.2 

 Dைட ஆ� கமல�- அய� ேபா:பவ� பாதி,0DலிV� $ேதவா.4.0915.3 



 உைடயா� அ'யா� அ' அ'ேயா/க3
 அ,ய- உ8ேட $ேதவா.4.0915.4 

 மாய* எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 	�ற வி3� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) 

ந2/க_
ைற.எ6.(ந2/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மைலமக3ேக $ேதவா.4.0916.1 

 ேநய* நிலாவ இ�5தா� அவ�த� தி�வ'�ேக $ேதவா.4.0916.2 

 ேதய* எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இைற47*-தி�0 

பாதி,0DலிV� $ேதவா.4.0916.3 

 ேமய ந:லா� மல�0பாத* எ� சி5ைதG< நி�றனேவ $ேதவா.4.0916.4 

 1ைவ�த ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) ஆ*1 எ�� 

ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) அைட�- $ேதவா.4.0917.1 

 சி�த*_ெப.(சி�த*_ெப.) ஒ��கி 1சிவாயநம1 எ�� இ��கி� அ:லா: 

$ேதவா.4.0917.2 

 ெமா��த கதி� மதி ேபா:வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

பாதி,0DலிV� $ேதவா.4.0917.3 

 அ�த� அ�< ெபற:_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) ஆேமா -அறி) 

இலா0 ேபைதெந4ேச $ேதவா.4.0917.4 

 க�ஆ�� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ� கழேல 

நிைனG* க��- உைடேய� $ேதவா.4.0918.1 

 உ�ஆ�� ெதா45- உ�த� நாம* பயி�ேற� உன- அ�ளா: $ேதவா.4.0918.2 

 தி�வா� 1ெபாலிய6 சிவாயநம1 எ�� ந2� அணி5ேத� $ேதவா.4.0918.3 

 த�வா� சிவகதி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) -பாதி,0DலிV� அரேன $ேதவா.4.0918.4 

 எ8ணா- அமர� இர�க0 பரைவG< ந4ச* உ8டா� $ேதவா.4.0919.1 



 தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) ஆ� அ7ர�_ெப.(அ7ர�_ெப.) தி,Dர* த2 எழ6 ெச�றவேன 

$ேதவா.4.0919.2 

 ப8 ஆ�5-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அைம5த_ெப.எ6.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெபா�<க< பயி: 

பாதி,0DலிV�� $ேதவா.4.0919.3 

 க8 ஆ� Tதலா� -கழ: ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) க��தி: உைடயனேவ 

$ேதவா.4.0919.4 

 D1ஆ�0 பிற�கிL* D8ணியா -உ� அ' எ� மன�ேத $ேதவா.4.0920.1 

 வ1வா- இ��க வர*_ெப.(வர*_ெப.) தரேவ8�*-இN ைவயக�ேத 

$ேதவா.4.0920.2 

 ெதா1வா��
 இர/கி_வி.எ6.(இர/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�< ெச� பாதி,0DலிV�6 

$ேதவா.4.0920.3 

 ெச1ந2�0-Dன: க/ைக ெச4சைடேம: ைவ�த த2வ8ணேன $ேதவா.4.0920.4 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) பாதல* D�
 மா:கட: K' ம�� ஏC 

உல
*_ெப.(உல
_ெப.+உ*_சா,.) $ேதவா.4.0921.1 

 வி8பா: திைசெக3� இ�7ட� வ 2ழிL* அ4ச: 

ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.0921.2 

 தி8பா: நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

க8ேடா*_வி.	.(கா8_வி.+83_இ.கா.+ஓ*_த�.ப�.) தி�0 பாதி,0DலிV�� 

$ேதவா.4.0921.3 

 க8 பா)* ெந�றி� கட)<_ெப.(கட)<_ெப.) 7டரா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) 

இைணேய $ேதவா.4.0921.4 

 தி�5தா அமண�த* த2 ெநறி0 ப3� திைக�- 	�தி $ேதவா.4.0922.1 



 த�* தா<_ெப.(தா<_ெப.) இைண�ேக சரண* D
5ேத� வைர 

எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0922.2 

 ெபா�5தா அர�க� உட:_ெப.(உட:_ெப.) ெநா4�தா� பாதி,0DலிV� 

$ேதவா.4.0922.3 

 இ�5தா� அ'ேய� இனி0 பிறவாம: 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ��ெகா<ேள $ேதவா.4.0922.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெசா3ட6ெசா3ட 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ3�* வள�மதிேயா� 

அயேல $ேதவா.4.0923.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசா3ட6ெசா3ட 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ3�* தி��ெகா�ைற 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ�த2� $ேதவா.4.0923.2 

 மா� ெப3ைட_ெப.(ெப3ைட_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மணாள 2� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந2� மிழைல உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) $ேதவா.4.0923.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ச3ட உ*ைம மற�கிL* எ�ைன� 


றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0923.4 

 அ5த	* ஆதிG* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�ற2� 

அ8ட* எ8திைசG* $ேதவா.4.0924.1 

 ப5த	* வ 2�* பர0Dகி�ற2� ப7_ெப.(ப7_ெப.) ஏ�� உக5த2� $ேதவா.4.0924.2 

 ெவ5தழ: ஓ*D* மிழைல உ<ள 2� -எ�ைன� ெத�திைச�ேக $ேதவா.4.0924.3 

 உ5தி�*ேபா- மற�கிL* எ�ைன� 
றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0924.4 

 அைல�கி�ற ந2� நில*_ெப.(நில*_ெப.) கா��_ெப.(கா��_ெப.) அன: அ*பர* 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�ற2� $ேதவா.4.0925.1 



 கைல�க�� ேச�*_ெப.எ6.(ேச�-வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) கர�த2� 

கைல0ெபா�< ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�ற2� 

$ேதவா.4.0925.2 

 வில�
 இ�றி ந:
*_ெப.எ6.(ந:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

மிழைல உ<ள 2� ெம�யி: ைகெயா� கா: $ேதவா.4.0925.3 

 
ைல�கி�� T*ைம மற�கிL* எ�ைன� 
றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0925.4 

 த2� ெதாழிலா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) த2யி: இ3� 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேவ<வி ெச�ற2� 

$ேதவா.4.0926.1 

 ேப��ெதாழிலா3'ைய0 ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உைடய�ீ பி'�-� தி,G* $ேதவா.4.0926.2 

 ேவ�� ெதாழிலாள� மிழைல உ<ள 2� வி�கி அ47 எ1�-* $ேதவா.4.0926.3 

 ஓ�- ஒழி5- உ*ைம மற�கிL* எ�ைன� 
றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0926.4 

 ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) ப3ட நாக	* >ல	* 7�திG* ப�திைமயா: 

$ேதவா.4.0927.1 

 ேம�ப3ட அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) வ 2ழிG* எ�ைனG* ேவ� உைடய�ீ 

$ேதவா.4.0927.2 

 நா<_ெப.(நா<_ெப.) ப3� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

பிற5ேத� இற�க_
ைற.எ6.(இற��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நம� தம�த* 

$ேதவா.4.0927.3 

 ேகா<ப3� T*ைம மற�கிL* எ�ைன� 
றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0927.4 

 க8'யி: ப3ட க1�-_ெப.(க1�-_ெப.) உைடய�ீ கா4கா3': இ3ட 

$ேதவா.4.0928.1 

 ப8'யி: ப3ட பா4கல�த2� பதிவ 2ழி ெகா8;� $ேதவா.4.0928.2 



 உ8'யி: ப3'னி ேநாயி: உற�க�தி: -உ*ைம ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

$ேதவா.4.0928.3 

 ெகா8'யி: ப3� மற�கிL* எ�ைன� 
றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0928.4 

 ேதா�ற* க8டா� சிர* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெகா8;� Fய 

ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) எ�-_ெப.(எ�-_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

$ேதவா.4.0929.1 

 ஏ�ற* ெகா8;� எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) வ 2ழிமிழைல இ��ைக ெகா8;� 

$ேதவா.4.0929.2 

 சீ�ற* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ�ேம: 

சிவ5த- ஓ� பாச�தா: வ 2சிய_ெப.எ6.(வ 27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெவ/ 

$ேதவா.4.0929.3 

 ��ற* க8� உ*ைம மற�கிL* எ�ைன� 
றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0929.4 

 7ழி0ப3ட க/ைகG* தி/கB* >'6 ெசா�க* பயி�ற2� $ேதவா.4.0930.1 

 பழி0ப3ட பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர0 ப�� உைடய�ீ பட� த20 ப�க 

$ேதவா.4.0930.2 

 விழி0ப3ட காமைன வ 23;� மிழைல உ<ள 2� -பிறவி6 $ேதவா.4.0930.3 

 7ழி0ப3� T*ைம மற�கிL* எ�ைன� 
றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0930.4 

 பி<ைளயி� ப3ட பிைற	'ய�ீ மைற ஓத வ:�� $ேதவா.4.0931.1 

 ெவ<ைளயி: ப3ட- ஓ� ந2�ற2� வி,ந2� மிழைல உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) 

$ேதவா.4.0931.2 

 ந<ைளயி: ப3� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ந�
 அைர0பி�க நம� தம�த* 

$ேதவா.4.0931.3 

 ெகா<ைளயி: ப3� மற�கிL* எ�ைன� 
றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0931.4 

 க��ெகா8� அர�க� கயிைலைய0 ப�றிய ைகG* ெம�G* $ேதவா.4.0932.1 



 ெந��ெக�� இற6 ெச�ற ேசவ'யா: ��ைற ந2�ெச�த2� $ேதவா.4.0932.2 

 ெவறி� ெகா�ைறமாைல 	'ய�ீ வி,ந2� மிழைல உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) 

$ேதவா.4.0932.3 

 இற�கி�� T*ைம மற�கிL* எ�ைன� 
றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.0932.4 

 ேகாவா� 	�கி அ�திற: ��ற* 
ைம0பத� 	� $ேதவா.4.0933.1 

 A ஆ� அ'67வ� எ�ேம: ெபாறி�-ைவ 

ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வி': $ேதவா.4.0933.2 

 Kவா 	10பழி K�*க8டா�-	ழ/
* தழ: ைக� $ேதவா.4.0933.3 

 ேதவா தி�6 ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0933.4 

 கா�5தா� அந/க� உடல* ெபா'பட காலைன 	� $ேதவா.4.0934.1 

 பா�5தா� உயி� ெசக பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) பணிவா�த* ப:பிறவி 

$ேதவா.4.0934.2 

 ஆ�5-ஆ�5- அ�0பா� அ'ேய�
 அ�ளா� உ� அ�ப� சி5ைத 

$ேதவா.4.0934.3 

 ேச�5தா�-தி�6 ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0934.4 

 ெபா�- ஆ� 
ர*ைப_ெப.(
ர*ைப_ெப.) D
5- ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) நாB* 

Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) அழி0ப $ேதவா.4.0935.1 

 ம�- ஆ� தயி� ேபா: ம�
* எ� சி5ைத ம��
 ஒழிவி $ேதவா.4.0935.2 

 அ�தா அ'ேய� அைட�கல* க8டா�-அமர�க< த* $ேதவா.4.0935.3 



 சி�தா தி�6 ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0935.4 

 நி:லா� 
ர*ைப_ெப.(
ர*ைப_ெப.) நிைலயா� 

க�தி_வி.எ6.(க�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இ5 ந2< 

நில�-_ெப.(நில*_ெப.+அ�-_சா,.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) $ேதவா.4.0936.1 

 அ:லா� 
ழி வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அய�) 

உ�ேவைன வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ8�ெகா8டா� 

$ேதவா.4.0936.2 

 வி: ஏ� D�வ�- உைமயா< கணவா வி'�_நி.எ6.(வி�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) 

ெக�ேவ� $ேதவா.4.0936.3 

 ெச:வா தி�6 ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0936.4 

 க� உ�� இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ� கழேல 

நிைன5ேத� க�0Dவியி: $ேதவா.4.0937.1 

 ெத�வி: D
5ேத� திைக�த(அ)அ'ேயைன� திைக0D ஒழிவி $ேதவா.4.0937.2 

 உ�வி:-திக1* உைமயா< கணவா வி'�_நி.எ6.(வி�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) 

ெக�ேவ� $ேதவா.4.0937.3 

 தி�வி� ெபாலி ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0937.4 

 ெவ*ைம_ெப.(ெவ*ைம_ெப.) நம�தம� மி�
 விரவி வி10பத� 	� 

$ேதவா.4.0938.1 

 இ*ைம உ� தா<_ெப.(தா<_ெப.) எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ெந5ச�-_ெப.(ெந5ச*_ெப.+அ�-_சா,.) எ1திைவ ஈ/
 இகழி: $ேதவா.4.0938.2 



 அ*ைம அ'ேய�
 அ�Bதி எ�ப- இ/
 ஆ� அறிவா� $ேதவா.4.0938.3 

 ெச*ைம த� ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0938.4 

 வி3டா� Dர/க< ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெநா' ேவவ ஓ� ெவ/கைணயா: 

$ேதவா.4.0939.1 

 73டா� எ� பாச�ெதாட�D அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ8�ெகா< --*பி ப*D* $ேதவா.4.0939.2 

 ம3� ஆ� 
ழலி மைலமக< Aைச 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�B* $ேதவா.4.0939.3 

 சி3டா தி�6 ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0939.4 

 இகC5தவ� ேவ<வி அழி�தி3� இைமேயா� ெபாைற இர0ப $ேதவா.4.0940.1 

 நிகC5திட அ�ேற விசய	* ெகா8டா� ந2லக8டா $ேதவா.4.0940.2 

 DகC5த_ெப.எ6.(DகC_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ'ேய� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) D�ைமக< த2ர0 D,5- ந:கா� $ேதவா.4.0940.3 

 திகC5த தி�6 ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0940.4 

 த�
 ஆ�வ* எ�தி6 சம8 தவி�5- உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) சர8 D
5ேத� 

$ேதவா.4.0941.1 

 எ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) காத:_ெப.(காத:_ெப.) எ0_73.(எ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ� திற*_ெப.(திற*_ெப.) அ:லா: என�
 உளேத 

$ேதவா.4.0941.2 



 மி�கா� திைலG< வி�0பா மிக_
ைற.எ6.(மி
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

வடேம� எ�L* $ேதவா.4.0941.3 

 தி�கா தி�6 ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0941.4 

 ெபாறி� ேத� அர�க� ெபா�0D எ�0D உ�றவ� ெபா�	' 

ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) $ேதவா.4.0942.1 

 இற தா<_ெப.(தா<_ெப.) ஒ�விர: ஊ�றி3� அலற 

இர/கி_வி.எ6.(இர/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஒ<வா< $ேதவா.4.0942.2 

 
றி�ேத ெகா��தா� ெகா'ேய� ெச� 
�ற� ெகா�விைனேநா� 

$ேதவா.4.0942.3 

 ெச��தா�-தி�6 ச�தி	�ற�- 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சிவ�ெகா15ேத 

$ேதவா.4.0942.4 

 1அ3�மி� இ: பலி 1 எ�� எ�� அக*_ெப.(அக*_ெப.) கைடேதா�* 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0943.1 

 ம3� அவி1* 
ழலா� வைள 

ெகா<B*_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வைக எ�ெகாேலா 

$ேதவா.4.0943.2 

 ெகா3'ய பாணி எ��தி3ட பாத	* ேகா< அர)* $ேதவா.4.0943.3 

 ந3ட* நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நாத� ந:X� 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகா8டவேர $ேதவா.4.0943.4 

 1ெப8 இ3ட* ப8ைடய- அ�� இைவ_பதி.ெப.(இ_73.+ஐ_பட�.ப�.) ெப� 

பலி�
1 எ�� உழ:வா� $ேதவா.4.0944.1 



 ந8ணி3� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) மைன D
5தா�* 

ந:X� அக�ேத $ேதவா.4.0944.2 

 ப8 இ3ட பாடல� ஆடலரா�0 ப�றி 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0944.3 

 க8ணி3� ேபாயி��� காரண* உ8�-கைற�க8டேர $ேதவா.4.0944.4 

 பட ஏ� அர) அ:
:_ெப.(அ:
:_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந:�� பகேல 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) $ேதவா.4.0945.1 

 இ�வா� இைட0 பலி ெகா<பவ� ேபால 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ: D
5- $ேதவா.4.0945.2 

 நடவா� அ'க< நட* பயி�� ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

��த�ெகாேலா $ேதவா.4.0945.3 

 வடபா: கயிைலG* ெத�பா: ந:X�* த* வாC பதிேய $ேதவா.4.0945.4 

 ெச47ட�6 ேசாதி0 பவள�திர< திகC 	�- அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

$ேதவா.4.0946.1 

 ந47_ெப.(ந47_ெப.) அணி க8ட� ந:X� உைற ந*பைன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா: $ேதவா.4.0946.2 

 -47 இைட� க8� கனவி� தைல� ெதா1ேத�
 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

$ேதவா.4.0946.3 

 ெந47_ெப.(ெந47_ெப.) இைட நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அகலா� பலகால	* நி�றனேன $ேதவா.4.0946.4 

 ெவ8மதி >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

விள/க_
ைற.எ6.(விள/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�றாைன வி8ேணா�க< 

ெதாழ $ேதவா.4.0947.1 



 ந8 இலய�ெதா� பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) அறாத ந:X� அக�ேத 

$ேதவா.4.0947.2 

 தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) நிலய* ெகா� 

நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) தி, Dர* 

K��_ெப.(K��_ெப.) எ,�தா� $ேதவா.4.0947.3 

 க89B* ெந5ச�-_ெப.(ெந5ச*_ெப.+அ�-_சா,.) அக�-B* உள 

கழ:ேசவ'ேய $ேதவா.4.0947.4 

 ேத�ற0பட� தி� ந:X� அக�ேத சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) இ�5தா: 

$ேதவா.4.0948.1 

 ேதா�ற0பட6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

க8�ெகா<ளா� ெதா8ட� -�மதியா: $ேதவா.4.0948.2 

 ஆ�றி: ெக��-� 
ள�தினி:-ேத'ய ஆதைர0 ேபா: $ேதவா.4.0948.3 

 கா�றி� க��- உல
_ெப.(உல
_ெப.) எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) தி,த�வ� 

கா8பத�ேக $ேதவா.4.0948.4 

 நா<_ெப.(நா<_ெப.) ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

தாமைர0A� தட*_ெப.(தட*_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந:X� அக�ேத 

$ேதவா.4.0949.1 

 1கீ< ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாவண* கா 1 

எ�� ெசா:லி� கிறிபட� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) $ேதவா.4.0949.2 

 வா<_ெப.(வா<_ெப.) ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மைனவிெயா�* அ/
 

ஓ� வாணிகைன $ேதவா.4.0949.3 

 ஆ3ெகா8ட வா��ைத உைர�
* அ�ேறா இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) 

அகலிடேம $ேதவா.4.0949.4 



 அைற ம:
 ைப/கழ: ஆ��க 

நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) அணி ஆ� சைடேம: 

$ேதவா.4.0950.1 

 நைற ம:
 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ*தா� உைடயாL* ந:X� 

அக�ேத $ேதவா.4.0950.2 

 மைற ம:
 பாடல� ஆடல� ஆகி0 பா47 அழி�தா� $ேதவா.4.0950.3 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ம:
 ெச4சைட தாழ 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பி4ஞகேன $ேதவா.4.0950.4 

 ம�னிய மா மைறேயா� மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ம�வி எ��* $ேதவா.4.0951.1 

 -�னிய ெதா8ட�க< இ� இைச பா'� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந:X�� $ேதவா.4.0951.2 

 க�னிய� தா	* கன)_ெப.(கன)_ெப.) இைட உ�னிய காதலைர 

$ேதவா.4.0951.3 

 அ�னிய� அ�றவ� 1அ/கணேன அ�< ந:
_ஏவ.(ந:
_வி.) 1 எ�பேர 

$ேதவா.4.0951.4 

 தி� அம� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) சீ� வள� ெச/க1ந2� ெகா< 

ெந�த:_ெப.(ெந�த:_ெப.) $ேதவா.4.0952.1 

 
� அம� ேகா/க*_ெப.(ேகா/க*_ெப.) 
ரா மகிC ச8பக* 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வ�னி $ேதவா.4.0952.2 

 ம� அம� ந2< ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) மாட*_ெப.(மாட*_ெப.) மலி மைறேயா�க< 

ந:X� $ேதவா.4.0952.3 

 உ� அம� பாக�- உைமயவ< பாகைன உ<
-ேம $ேதவா.4.0952.4 



 ெச: ஏ� ெகா'ய�_ெப.(ெகா'ய�_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ெப�/ேகாயி: 

சிவDர	* $ேதவா.4.0953.1 

 வ:ேல� Dக)* மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) >C இல/ைகய� காவலைன� 

$ேதவா.4.0953.2 

 க: ஆ� 	'ெயா� ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) இற6 ெச�ற கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) 

அ'யா� $ேதவா.4.0953.3 

 ந:X� இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா� அ:லேனா 

ந*ைம_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ<பவேன $ேதவா.4.0953.4 

 அ5தி வ3ட� தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) க8ணிய� ஐயா� 

அம�5-_வி.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ� $ேதவா.4.0954.1 

 D5தி வ3ட�- இைட0 D�
 நி�றாைனG* ெபா� எ�பேனா $ேதவா.4.0954.2 

 சி5தி வ3ட6சைட�க�ைற அல*ப6 சிறி- 

அல�5த_ெப.எ6.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0954.3 

 ந5தி வ3ட�ெதா� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வளாவிய ந*பைனேய 

$ேதவா.4.0954.4 

 பாடக� கா: கழ:கா: பா4தி� கதி� உ�க அ5தி $ேதவா.4.0955.1 

 நாடக�_ெப.அ.(நாடக*_ெப.+�_ஒ�.) கா: ந/ைக	� ெச/க8 ஏன�தி� பி� 

நட5த_ெப.எ6.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0955.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அக� கா: கண*_ெப.(கண*_ெப.) ைகெதா1* கா: எ* 

கணா� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கா: $ேதவா.4.0955.3 

 ஆடக�கா:-அ,மா: ேதர அ:ல� ஐயா�றனேவ $ேதவா.4.0955.4 

 ஓ-வி�தா� 	� அற உைர கா3' அமணெராேட $ேதவா.4.0956.1 



 கா-வி�தா� க3ட* ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) பிணி த2��தா� 

கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�ளி0 $ேதவா.4.0956.2 

 ேபா-வி�தா� நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) பணி பிைழ�கி� Dளிய*வளாரா: 

$ேதவா.4.0956.3 

 ேமா-வி0பா� உக0பா� 	னிவா�-க6சி ஏக*பேன $ேதவா.4.0956.4 

 எ�ைத�ெகா� எ�தைக ஏைழ அமெணா� இைசவி�- -எைன $ேதவா.4.0957.1 

 ெகா�ைத�
 K/க� வழி கா3�வி�ெத�ன� ேகா
 

ெச�தா�_வி.	.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_	�.ஒ�.) $ேதவா.4.0957.2 

 	�தி� திரB* பளி/கினி� ேசாதிG* ெமா� பவள� $ேதவா.4.0957.3 

 ெதா�திைன 

ஏ��
*_ெப.எ6.(ஏ�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+_ெப.எ6.
றி.) ப'யா� 

ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) க6சி ஏக*பேன $ேதவா.4.0957.4 

 ெம� அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) ேகா�த விசயெனா� அ�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ேவ�வனா�0 $ேதவா.4.0958.1 

 ெபா� அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) எ�- ஆவ* அ�ளி6ெச�தா� Dர* 

K��_ெப.(K��_ெப.) எ,ய� $ேதவா.4.0958.2 

 ைக அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) எ�தா� T�_தி,.(T�_	�.ஒ�.) 

கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' ேபா�றா� கயவ� ெந4சி: $ேதவா.4.0958.3 

 
�ய* ெப�தா�-ெகா' மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) >C க6சி ஏக*பேன 

$ேதவா.4.0958.4 

 
றி�ெகா8� இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெச5தாமைர 

ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) ைவக:ைவக: $ேதவா.4.0959.1 

 ெநறி0பட இ8ைட Dைனகி�ற மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நிைற அழி0பா� 

$ேதவா.4.0959.2 



 கைற�க8ட ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) A� 
ைறவி�-� 

க8 >:வி0பேத $ேதவா.4.0959.3 

 பிைற�-8ட வா�சைடயா� ெப�/_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) கா4சி எ* 

பி4ஞகேன $ேதவா.4.0959.4 

 உைர�
* கழி5-_வி.எ6.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ/
 

உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) அ,யா� உ<
வா� விைனைய� $ேதவா.4.0960.1 

 கைர�
* என� ைகெதா1வ- அ:லா: கதிேரா�க< 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0960.2 

 விைர�ெகா< மலரவ� மா: எ8வ7�க< ஏகாதச�க< $ேதவா.4.0960.3 

 இைர�
* அமி�த��
 அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஒ8ணா� 

எ/க< ஏக*பேன $ேதவா.4.0960.4 

 க� உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) நா<_ெப.(நா<_ெப.) 	த: 

ஆக உ� பாதேம கா8பத�
(N) $ேதவா.4.0961.1 

 உ�கி�� எ� உ<ள	* நாL* 

கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அல5- எ��ெதாழி5ேத� 

$ேதவா.4.0961.2 

 தி� ஒ�றிVரா தி� ஆலவாயா தி� ஆPரா $ேதவா.4.0961.3 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப�� இலாைமG* க8� இர/கா�-க6சி ஏக*பேன 

$ேதவா.4.0961.4 

 அ, அய� இ5திர�_ெப.(இ5திர�_ெப.) ச5திராதி�த� அமர� 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0962.1 

 உ,ய நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) ெகா�ற� கைட�தைலயா� உண/கா� 

கிட5தா� $ேதவா.4.0962.2 

 D,த� D� சைட0 ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 	னிவ� 

Dல*Dகி�றா� $ேதவா.4.0962.3 



 எ,த� ெச4சைட ஏக*ப -எ�ேனா தி��
றி0ேப $ேதவா.4.0962.4 

 பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர6 ேச��தி0 

பட�*_ெப.எ6.(பட�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சைட	'0 

பா:வ8ணேன $ேதவா.4.0963.1 

 �*பைல6 ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கரதல�- 

அ�ப�க< �'0 ப:-நா< $ேதவா.4.0963.2 

 சா*பைல0 Aசி தைரயி: Dர8� 1நி� தா<_ெப.(தா<_ெப.) சர81 எ�� 

$ேதவா.4.0963.3 

 ஏ*பலி0பா�க3
 இர/
க8டா�-க6சி ஏக*பேன $ேதவா.4.0963.4 

 ஏ�� ெகா8டா� எ�ைன எ*ெப�மா� இனி 1அ:ல*1 எ�னி: 

$ேதவா.4.0964.1 

 சா�� க8டா� இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) தனிேய� எ�� எ�ைன $ேதவா.4.0964.2 

 ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�றா� ஐவ��
 ஒ�றி 

ைவ�தா� பி�ைன ஒ�றி எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0964.3 

 ேசா��ெகா8டா�-க6சி ஏக*ப* ேமய 7ட� வ8ணேன $ேதவா.4.0964.4 

 உ5தி நி�றா� உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஓல�க6 >ைளக< வா�த: ப�றி� 

$ேதவா.4.0965.1 

 -�றி நி�றா� ெதா:ைல வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஈ3ட* பணி 

அறிவா�_வி.	.(அறி_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) $ேதவா.4.0965.2 

 வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நி�றா� அயL* தி�மா+* -

மதி: க6சியா� $ேதவா.4.0965.3 

 இ5த நி�ேறா* இனி எ/ஙனேமா 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இைற47வேத $ேதவா.4.0965.4 



 ம�L* மைலமக< ைகயா: வ�'ன மாமைறக< $ேதவா.4.0966.1 

 ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா:_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) -ைறெதா�* F0 

ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

F� கமல�- $ேதவா.4.0966.2 

 அ�ன வ'வின அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) உைட� ெதா8ட��
 அ	- அ��தி 

$ேதவா.4.0966.3 

 இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) கைளவன இ�ன*பரா�த� இைண அ'ேய 

$ேதவா.4.0966.4 

 ைபத:பிண�
ைழ� காளி ெவ/ேகாப* ப/க0ப�0பா� $ேதவா.4.0967.1 

 ெச�த�
 அ,ய தி�நட* 

ச�தன_வி.	.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) சீ� மைறேயா� 

$ேதவா.4.0967.2 

 உ�த:_ெதா.ெப.(உ�_வி.+த:_ெதா.ெப.
றி.) ெபா�3� ெவ/ ��ைற 

உைத�தன உ*ப��
 எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0967.3 

 எ�த�
 அ,யன-இ�ன*பரா�த� இைண அ'ேய $ேதவா.4.0967.4 

 7ண/
 நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� ெகா/ைகயா< 

உைம >'ன F மலரா: $ேதவா.4.0968.1 

 வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ*ப�க< வாC�தின ம�L* 

மைறக< த*மி: $ேதவா.4.0968.2 

 பிண/கி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ�ன(அ)அள) 

எ�� அறியாதன ேப��கண�ேதா� $ேதவா.4.0968.3 

 இண/கி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ'ன-

இ�ன*பரா�த� இைண அ'ேய $ேதவா.4.0968.4 



 ஆ� ஒ�றிய சமய/களி� அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) அவ��
 

அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) ெபா�<க< $ேதவா.4.0969.1 

 ேவ� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இலாதன வி8ேணா�_ெப.(வி8ேணா�_ெப.) 

மதி0பன மி�
 உவம� $ேதவா.4.0969.2 

 மா� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இலாதன ம8ெணா� வி8ணக* மா�5தி'L* 

$ேதவா.4.0969.3 

 ஈ� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இலாதன-இ�ன*பரா�த� இைண அ'ேய 

$ேதவா.4.0969.4 

 அர�க� த* 	0Dர* அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) ஒ�றினா: அட: அ/கியி� வா�� 

$ேதவா.4.0970.1 

 கர�க 	� ைவதிக� ேத�மிைச 

நினறன_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) க3� 

உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) $ேதவா.4.0970.2 

 பர�க_
ைற.எ6.(பர��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெவ/கா� இைட ேவ� உ� 

ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ப:பதிேதா� $ேதவா.4.0970.3 

 இர�க நட5தன-இ�ன*பரா�த� இைண அ'ேய $ேதவா.4.0970.4 

 கீ8�* கிள�5-* ெபா� ேகழ:_ெப.(ேகழ:_ெப.) 	� ேத'ன ேக� படா 

$ேதவா.4.0971.1 

 ஆ8�* பலபலஊழிG* ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

ஆரண�தி� $ேதவா.4.0971.2 

 ேவ8�* ெபா�<க< விள/க_
ைற.எ6.(விள/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ'ன ேம) 

சில*D_ெப.(சில*D_ெப.) $ேதவா.4.0971.3 

 ஈ8�* கழலின-இ�ன*பரா�த� இைண அ'ேய $ேதவா.4.0971.4 



 ேபா��*_ெப.எ6.(ேபா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தைகயன 

ெபா:லா 	யலக� ேகாப0 D�ைம $ேதவா.4.0972.1 

 ஆ��* தைகயன ஆ�சமய�தவ� அவைர� $ேதவா.4.0972.2 

 ேத��* தைகயன ேதறிய ெதா8டைர6 ெச5ெநறி�ேக $ேதவா.4.0972.3 

 ஏ��* தைகயன-இ�ன*பரா�த� இைண அ'ேய $ேதவா.4.0972.4 

 பய*_ெப.(பய*_ெப.) D�ைம ேச�த� பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) தவி�0பன 

பா�0பதித� $ேதவா.4.0973.1 

 
ய* ெபா�ைம மா மல� ஆக� 
லாவின 1�ட ஒ8ணா6 $ேதவா.4.0973.2 

 சய*D1 எ�ேற 1த
 தா91 எ�ேற ச-�ேவத/க< 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0973.3 

 இய*D* கழலின-இ�ன*பரா�த� இைணஅ'ேய $ேதவா.4.0973.4 

 அய� ெந�மா: இ5திர�_ெப.(இ5திர�_ெப.) ச5திராதி�த� அமர� 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.0974.1 

 1சய சய1 எ�� 	0ேபா-* பணிவன த8கட: >C $ேதவா.4.0974.2 

 விய:_ெப.(விய:_ெப.) நில*_ெப.(நில*_ெப.) 	���
* வி89�
* நாக� 

விய:_ெப.(விய:_ெப.) நக��
* $ேதவா.4.0974.3 

 இயபர* ஆவன இ�ன*பரா�த� இைணஅ'ேய $ேதவா.4.0974.4 

 த��கிய த�க�த� ேவ<வி தக��தன தாமைர0ேபா- $ேதவா.4.0975.1 

 உ��கிய ெச*ெபா� உவம� இலாதன ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) கயிைல 

$ேதவா.4.0975.2 

 ெந��கிய வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� தைலப�-* ெநா4�- அவ�த� 

$ேதவா.4.0975.3 



 இ��
 இய:D_ெப.(இய:D_ெப.) ஆயின-இ�ன*பரா�த� இைண அ'ேய 

$ேதவா.4.0975.4 

 
ல*_ெப.(
ல*_ெப.) பல* பாவ� 
8ட�	�ேன 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) உ8�ெகாேலா $ேதவா.4.0976.1 

 அல*D அல*பா வ� த8Dன: ஆP� அவி�சைடயா� $ேதவா.4.0976.2 

 சில*D_ெப.(சில*D_ெப.) அல*பா வ� ேசவ'யா� தி� Kல3டான* 

$ேதவா.4.0976.3 

 Dல*D அல*பா வ� ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* D8ணியேம $ேதவா.4.0976.4 

 ம�� இட*_ெப.(இட*_ெப.) இ�றி மைன 

-ற5-_வி.எ6.(-ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ: உணா வ: அமண� 

$ேதவா.4.0977.1 

 ெசா:-திட* எ�� -,7ப3ேடL�
* உ8�ெகாேலா $ேதவா.4.0977.2 

 வி:-திட* வா/கி விசயெனா� அ�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேவ�வனா� 

$ேதவா.4.0977.3 

 D�� இட*ெகா8டா�த� ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* D8ணியேம 

$ேதவா.4.0977.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வ') இ�றி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ8 
8ட�	� 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) உ8�ெகாேலா $ேதவா.4.0978.1 

 ெச� வ' ெவ4சிைலயா: Dர* அ3டவ� 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைடயா� $ேதவா.4.0978.2 

 தி� உைடயா� தி� ஆP�� தி�Kல3டான� ெச/க8 $ேதவா.4.0978.3 

 ெபா� விைடயா� அ'�ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* D8ணியேம 

$ேதவா.4.0978.4 



 மாசிைன ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேமனிய� வ�க8ண� 

ெமா8ணைர வி3� $ேதவா.4.0979.1 

 ஈசைனேய நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏச�ேவL�
* உ8�ெகாேலா $ேதவா.4.0979.2 

 ேதசைன ஆP�� தி�Kல3டானைன சி5ைதெச�- $ேதவா.4.0979.3 

 Aசைன0 A7ர�ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* D8ணியேம $ேதவா.4.0979.4 

 அ�5-*ெபா1- உைரயாடா அமண� திற*_ெப.(திற*_ெப.) 

அக��_வி.எ6.(அக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0980.1 

 வ�5தி_வி.எ6.(வ�5-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 1அரேன 1 எ�� 

வாC�-ேவ�
 உ8�ெகாேலா $ேதவா.4.0980.2 

 தி�5திய மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) ஆP�� தி�Kல3டானL�
0 

$ேதவா.4.0980.3 

 ெபா�5-* தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) உைட� ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* 

D8ணியேம $ேதவா.4.0980.4 

 வ 2/கிய ேதா<கB* தா<கB* ஆ� 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெவ�� அைரேய 

$ேதவா.4.0981.1 

 K/ைகக< ேபா: 

உ89*_ெப.எ6.(உ89_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) Kட�	�ேன 

நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) உ8� ெகாேலா $ேதவா.4.0981.2 

 ேத* கமC ேசாைல� ெத� ஆP�� தி�Kல3டான� 

ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0981.3 

 A/கழலா� அ'� ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* D8ணியேம $ேதவா.4.0981.4 

 ப8ணிய சா�திர0 ேப�க< பறி தைல� 
8டைர வி3� $ேதவா.4.0982.1 



 எ8 இ: DகC ஈச�த� அ�< ெப�ேற�
* உ8�ெகாேலா $ேதவா.4.0982.2 

 தி8ணிய_ெப.அ.(தி8ணிய_ெப.அ.) மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) ஆP�� 

தி�Kல3டான� எ/க< $ேதவா.4.0982.3 

 D8ணிய� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ'�ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* 

D8ணியேம $ேதவா.4.0982.4 

 கர0ப�க< ெம�ைய 1தைல பறி�க6 7க*1 எ�L* 
8ட� $ேதவா.4.0983.1 

 உைர0பன ேகளா- இ/
 உ�ய0 ேபா5ேதL�
* உ8�ெகாேலா 

$ேதவா.4.0983.2 

 தி�0 ெபாலி ஆP�� தி�Kல3டான� தி��கயிைல0 $ேதவா.4.0983.3 

 ெபா�0ப� வி�0D_ெப.(வி�0D_ெப.) அம� ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* 

D8ணியேம $ேதவா.4.0983.4 

 ைகயி: இ� ேசா� நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ89*_ெப.எ6.(உ89_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

காத:_ெப.(காத:_ெப.) அமணைர வி3� $ேதவா.4.0984.1 

 உ�G* ெநறி க8� இ/
 உ�ய0 ேபா5ேதL�
* உ8�ெகாேலா 

$ேதவா.4.0984.2 

 ஐய� அணி வய:_ெப.(வய:_ெப.) ஆP�� தி�Kல3டானL�
0 

$ேதவா.4.0984.3 

 ெபா� அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) இலா அ'�ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* 

D8ணியேம $ேதவா.4.0984.4 

 உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) க�ம* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�ய0 ேபா5ேதL�
* 

உ8�ெகாேலா $ேதவா.4.0985.2 

 ம: ெபாலி ேதாளா� இராவண�த� வலி வா3�வி�த $ேதவா.4.0985.3 



 ெபா� கழலா� அ'� ெதா8ட��
� ெதா8ட� ஆ* D8ணியேம 

$ேதவா.4.0985.4 

 ேவ*பிைன0 ேபசி_வி.எ6.(ேப7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) விட�கிைன ஓ*பி 

விைன ெப��கி $ேதவா.4.0986.1 

 F*பிைன� F��- அ/
 ஓ� 7�ற*_ெப.(7�ற*_ெப.) -ைண எ�� இ��தி� 

ெதா8;� $ேதவா.4.0986.2 

 ஆ*ப:_ெப.(ஆ*ப:_ெப.) அ*A* ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) ஆP� 

அம�5தா� அ'நிழ: கீC $ேதவா.4.0986.3 

 சா*பைல0 Aசி சல* இ�றி ெதா8�ப3� உ�*மி�கேள $ேதவா.4.0986.4 

 ஆரா�5- அ'�ெதா8ட� ஆணி0 ெபா� ஆP� அக�- அட�கி0 $ேதவா.4.0987.1 

 பா� ஊ� பர0ப� த* ப/
னி உ�தர* பா:ப��தா� $ேதவா.4.0987.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஊ� ந�மல� நாத� அ'�ெதா8ட� ந*பி ந5தி 

$ேதவா.4.0987.3 

 ந2ரா:-தி�விள�
 இ3டைம ந2< நா� 

அறிG*_வி.	.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ*_பட�.ஒ�.) அ�ேற $ேதவா.4.0987.4 

 A* ப'ம�கல* ெபா� ப'ம�கல* எ�� இவ�றா: $ேதவா.4.0988.1 

 ஆ* ப'ம� கல*_ெப.(கல*_ெப.) ஆகி+* ஆP� இனி- அம�5தா� 

$ேதவா.4.0988.2 

 தா* ப'ம� கல*_ெப.(கல*_ெப.) ேவ8�_ஏவ.(ேவ8�_வி.) வேர: -தமிC 

மாைலகளா: $ேதவா.4.0988.3 

 நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) ப'ம�கல* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெதா1-* மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.0988.4 



 -'�கி�ற பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர 

ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) -ள/கா மதி 

அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0989.1 

 	'� ெதா8ட� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 	னிவ� பணி 

ெச�வேதG* அ�றி $ேதவா.4.0989.2 

 ெபா'�ெகா8� Aசி� D
* ெதா8ட� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ெபா��த 

ெபா�பா: $ேதவா.4.0989.3 

 அ'�ெதா8ட� ந5தி எ�பா� உள� ஆP� அ	திL�ேக $ேதவா.4.0989.4 

 க�*D_ெப.(க�*D_ெப.) பி'�தவ� காய0ப3டா� அ/
 ஓ� ேகாடலியா: 

$ேதவா.4.0990.1 

 இ�*D_ெப.(இ�*D_ெப.) பி'�தவ� இ�D_ெப.(இ�D_ெப.) உற0ப3டா� இவ�க< 

நி�க_விய/.வி.	.(நி:_வி.+க_விய/.வி.	.
றி.) $ேதவா.4.0990.2 

 அ�*D அவிC த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C அணி 

ஆP� அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெப*மா� 

$ேதவா.4.0990.3 

 வி�*D மன�திைன 1யா- ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 1 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�ைன ேவ8�வேன $ேதவா.4.0990.4 

 ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) ெகா< விதான* கவா4 பைற ச/க*_ெப.(ச/க*_ெப.) 

ைகவிள�ேகா� $ேதவா.4.0991.1 

 இ') இ: ெப�4_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) எ�-வ� 

எ�திG* ஊன* இ:லா $ேதவா.4.0991.2 

 அ'கB* ஆP� அக�தின� 

ஆயிL*_நி.எ6.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.+உ*_சா,.) அ* தவள0 $ேதவா.4.0991.3 



 ெபா' ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அணிவா��
 

இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ந5தி Dற0ப'ேன $ேதவா.4.0991.4 

 ச/
 ஒலி0பி�தி�மி� சி�காைல� தட) அழலி: $ேதவா.4.0992.1 

 
/கிலிய0Dைக��3� எ��* கா3' இ�ப-ேதா< $ேதவா.4.0992.2 

 அ/
 உல* ைவ�தவ� ெச/
�தி0Dன: ஓட அ4 ஞா�� $ேதவா.4.0992.3 

 அ/
லி ைவ�தா� அ'�தாமைர எ�ைன ஆ8டனேவ $ேதவா.4.0992.4 

 வ') உைட மாமைலம/ைக ப/கா க/ைக வா�சைடயா� $ேதவா.4.0993.1 

 க' கமC ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 7ல) கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

நாைக�காேராணேன $ேதவா.4.0993.2 

 பி' மதவாரண* ேப9*_ெப.எ6.(ேப9_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

-ரக* நி�க_விய/.வி.	.(நி:_வி.+க_விய/.வி.	.
றி.) ெபா4ய $ேதவா.4.0993.3 

 இ' 
ர:_ெப.(
ர:_ெப.) ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) எ�-_ெப.(எ�-_ெப.) 

ஏ�* இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) எ�ைனெகா: எ* இைறேய 

$ேதவா.4.0993.4 

 க�றா� பயி: கட:_ெப.(கட:_ெப.) நாைக�காேராண�- எ* க89தேல 

$ேதவா.4.0994.1 

 வி:-தா/கிய கர*_ெப.(கர*_ெப.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ெந�/க8ணி விய� 

கரேம $ேதவா.4.0994.2 

 ந:-தா< ெந�4_ெப.அ.(ெந�*_ெப.அ.) சிைல நா8_ெப.(நா8_ெப.) வலி�த(�) 

கர*_ெப.(கர*_ெப.) நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) கரேம $ேதவா.4.0994.3 

 ெச�றா� Dர* ெச�ற ேசவக* எ�ைன ெகா: ெச0Dமிேன $ேதவா.4.0994.4 



 F ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மல��கைண ேகா�-� த2ேவ<வி 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ப��த_ெப.எ6.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0995.1 

 காம� ெபா'பட� கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) நாைக�காேராண நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) 

$ேதவா.4.0995.2 

 நாம* பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நம6சிவாய எ�L* அ47 

எ1�-* $ேதவா.4.0995.3 

 சா* அ�� உைர�க� த�தி க8டா� எ/க< ச/கரேன $ேதவா.4.0995.4 

 பழிவழி ஓ'ய பாவி0 பறி தைல� 
8ட� த/க< $ேதவா.4.0996.1 

 ெமாழிவழி ஓ'	'ேவ� 	'யாைம� கா�-� ெகா8டா� $ேதவா.4.0996.2 

 கழிவழி ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) உல) கட:_ெப.(கட:_ெப.) நாைக�காேராண எ� 

$ேதவா.4.0996.3 

 வழிவழி ஆ< ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) அ�< எ/க< வானவேன $ேதவா.4.0996.4 

 ெச5-வ� வா�� க�/க8 இைண ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) நைக� 

ேதெமாழியா� $ேதவா.4.0997.1 

 வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வல* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) மா நட* 

ஆட_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

மலி5த_ெப.எ6.(மலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச:வ� $ேதவா.4.0997.2 

 க5த* மலி ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

நாைக�காேராண* எ��* $ேதவா.4.0997.3 



 சி5ைத ெச�வாைர0 பி,யா- 

இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி�ம/ைகேய 

$ேதவா.4.0997.4 

 பைன_ெப.(பைன_ெப.) Dைர ைக* மதயாைன 

உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பர47டேர $ேதவா.4.0998.1 

 கைனகட: >Cத� நாைக�காேராண�- எ* க89தேல $ேதவா.4.0998.2 

 மைன -ற5-_வி.எ6.(-ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ: உணா வ: 

அம8
8ட� மய�ைக ந2�கி_வி.எ6.(ந2�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.0998.3 

 எைன நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ3ெகா8டா��
 எ� இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ெசG* இ6ைசகேள 

$ேதவா.4.0998.4 

 சீ� மலி ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) ெபா4- உைடய ெச*ெபா� மா மைலேய 

$ேதவா.4.0999.1 

 கா� மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 7ல) கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

நாைக�காேராணேன $ேதவா.4.0999.2 

 வா� மலி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 	ைலயா� பலி 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இட6 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இர5-_வி.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.0999.3 

 ஊ� மலி பி6ைச ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ8ப- மாதிைமேயா உைரேய $ேதவா.4.0999.4 

 வ/க* மலி கட:_ெப.(கட:_ெப.) நாைக�காேராண�- எ* வானவேன 

$ேதவா.4.1000.1 

 எ/க< ெப�மா� ஓ� வி8ண0ப* உ8� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�ள 2� $ேதவா.4.1000.2 



 க/ைக சைடG< கர5தா� அ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) க<ள�ைத ெம<ள உைம 

$ேதவா.4.1000.3 

 ந/ைக அறியி�_நி.எ6.(அறி_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) ெபா:லா- க8டா� எ/க< 

நாயகேன $ேதவா.4.1000.4 

 1க�5தட/ க8ணிG* தாL* கட:_ெப.(கட:_ெப.) நாைக�காேராண�தா� 

$ேதவா.4.1001.1 

 இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி�மைல1 எ�� 

இைற4சா- அ�� எ��க: உ�றா� $ேதவா.4.1001.2 

 ெப�5_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) தைலப�-* இ�ப- ேதாB* பிதி�5- அலற 

$ேதவா.4.1001.3 

 இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�ளி6 ெச�தேத ம��6 

ெச�தில� எ* இைறேய $ேதவா.4.1001.4 

 மா7 இ: ஒ<வா< ேபா: மறிG* மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந2�� திைர� 

ெதா
தி_ெப.(ெதா
தி_ெப.) $ேதவா.4.1002.1 

 ஊசைல ஆ' அ/
 ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) சிைற அ�ன*_ெப.(அ�ன*_ெப.) 

உற/க: உ�றா: $ேதவா.4.1002.2 

 பாசைட ந2ல*_ெப.(ந2ல*_ெப.) 

ப�கிய_ெப.எ6.(ப�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ப8 

பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) க8� $ேதவா.4.1002.3 

 வ 27*_ெப.எ6.(வ 27_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெக'ல வடகைர�ேத-

எ5ைத வ 2ர3டேம $ேதவா.4.1002.4 

 ைப/கா:-தவைள பைற ெகா3ட பாசிைல ந2�0 ப�க� $ேதவா.4.1003.1 

 அ* கா: 
வைள_ெப.(
வைள_ெப.) ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) ஆவி 

உயி�0ப_
ைற.எ6.(உயி�00+வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அ�
 உல)* 

$ேதவா.4.1003.2 



 ெச/கா: 
�
_ெப.(
�
_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_73.+ஐ_பட�.ப�.) 

ேச�*_ெப.எ6.(ேச�-வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெசறி ெக'ல� கைர�ேத 

$ேதவா.4.1003.3 

 ெவ/ கா: 
� சிைல வ 2ர�_ெப.(வ 2ர�_ெப.) அ�< ைவ�த வ 2ர3டேம 

$ேதவா.4.1003.4 

 அ* மல�� க8ணிய� அ4சன* ெச5-வ�வா� இைளயா� $ேதவா.4.1004.1 

 ெவ*_ெப.அ.(ெவ*_ெப.அ.) 	ைல6 சா5த*_ெப.(சா5த*_ெப.) 

விைல_ெப.(விைல_ெப.) ெப� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எ��தவ�க< 

$ேதவா.4.1004.2 

 த* ம�/கி�
 இர/கா� தட5 ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) ெமலிய� 
ைடவா� 

$ேதவா.4.1004.3 

 வி*	 Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ெக'ல� கைர�ேத-எ5ைத வ 2ர3டேம 

$ேதவா.4.1004.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) உைட� த8Dன: வ 2ர3டேர T*ைம ேவ8�கி�ற- 

$ேதவா.4.1005.1 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உைட6 சி:
ைற ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

உளதா: ந�5த8 எ��கி� $ேதவா.4.1005.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உைட� ெகா�ைற6 சைட உைட� க/ைக� திைர 

தவ1*_ெப.எ6.(தC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1005.3 

 �� உைட� தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) 
ழவி_ெப.(
ழவி_ெப.) எ0ேபா-* 


றி�ெகா8மிேன $ேதவா.4.1005.4 

 ஆ� அ3டேதL* இர5-_வி.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ8� 

அக*_ெப.(அக*_ெப.) அகவ� தி,5- $ேதவா.4.1006.1 

 ேவ� அ3ட நி�பி�தி�கி�றதா:-வி,ந2�0 பரைவ6 $ேதவா.4.1006.2 



 >� அ3ட ேவலவ� தாைதைய >C வய:_ெப.(வய:_ெப.) ஆ� அதிைக 

$ேதவா.4.1006.3 

 வ 2ர3ட�தாைன வி�*பா அ�*பாவேவதைனேய $ேதவா.4.1006.4 

 பட� ெபா�சைடG* ப
வா� அர)* பனிமதிG* $ேதவா.4.1007.1 

 7டைல0 ெபா'G* எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) உளேவ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) Fய ெத8_ெப.அ.(ெத8_ெப.அ.) ந2�� 

$ேதவா.4.1007.2 

 ெக'ல� கைர� தி� வ 2ர3ட� ஆவ� ெக3ேட� அைட5தா� $ேதவா.4.1007.3 

 நடைல�
 ந:--ைண ஆ
*க8;� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

நாம/கேள $ேதவா.4.1007.4 

 காள* கட5த-_ெதா.ெப.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) ஓ� க8ட�த� 

ஆகி� க8 ஆ� ெக'ல $ேதவா.4.1008.1 

 நா<_ெப.(நா<_ெப.) அ/க'�
 ஓ� நகர	* மாதி�
 ந�
_வி.அ.(ந�
_ெப.) 

இைச5த_ெப.எ6.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1008.2 

 தாள/க< ெகா8�* 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) ெகா8�* யாC ெகா8�* தா* 

அ/ஙேன $ேதவா.4.1008.3 

 ேவட/க< ெகா8�* வி7*D ெச:வா� அவ�-வ 2ர3டேர $ேதவா.4.1008.4 

 த�ைன6 சர8 எ�� தா<_ெப.(தா<_ெப.) அைட5ேத� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

அ' அைடய_
ைற.எ6.(அைட_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1009.1 

 D�ைன0 ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) DகX� அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) 

ெச�வன ேக8மி�கேளா $ேதவா.4.1009.2 

 எ�ைன0 பிற0D அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ� விைன 

க3� அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏC நரக�- 

$ேதவா.4.1009.3 



 எ�ைன� கிட�க: ஒ3டா� சிவேலாக�- இ��தி�ேம $ேதவா.4.1009.4 

 ெபா�ைன வ
�த�ன ேமனியேன Dண� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

	ைலயா< $ேதவா.4.1010.1 

 த�ைன வ
�த�ன பாக�தேன தமிேய�
 இர/கா� $ேதவா.4.1010.2 

 D�ைன_ெப.(D�ைன_ெப.) மல��தைல வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) 

உற/
*_ெப.எ6.(உற/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) DகX��
 அரேச 

$ேதவா.4.1010.3 

 எ�ைன வ
�திைலேய: இ�*ைப�
 இட*_ெப.(இட*_ெப.) யா- ெசா:ேல 

$ேதவா.4.1010.4 

 ெபா� அள) ஆ� சைட� ெகா�ைறயினா� DகX��
 அரேச $ேதவா.4.1011.1 

 ம� உள ேதவ�க<_ெப.(ேதவ�_ெப.+க<_ப�.) 

ேத�*_ெப.எ6.(ேத�_ெப.எ6.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ம�5ேத 

வல47ழியா� $ேதவா.4.1011.2 

 எ� அளேவ உன�
 ஆ3ப3� இைட�கல�ேத கிட0பா� $ேதவா.4.1011.3 

 உ� அளேவ என�
 ஒ��* இர/காத உ�தமேன $ேதவா.4.1011.4 

 ஓண0 பிராL* ஒளி� மா மல�மிைச உ�தமL* $ேதவா.4.1012.1 

 காண0 பராவிG* கா8கி�றில� கர*_ெப.(கர*_ெப.) நா:-ஐ5- உைட� 

$ேதவா.4.1012.2 

 ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) ந0பிராைன வலி ெதாைல�ேதா� ெதா:ைலந2�0 

DகX�� $ேதவா.4.1012.3 

 ேகாண0பிராைன� 
�க_
ைற.எ6.(
��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 
�கா 

ெகா�விைனேய $ேதவா.4.1012.4 



 ெந�த:_ெப.(ெந�த:_ெப.) 
�
_ெப.(
�
_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

பி<ைள எ�� எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெந�/கி6 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1013.1 

 ைகைதமட: D:
 ெத� கழி0பாைல அதி� உைறவா� $ேதவா.4.1013.2 

 ைபத: பிைறெயா� பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) உட� ைவ�த பா47 அறிேயா* 

$ேதவா.4.1013.3 

 எ�த0 ெபறி5_நி.எ6.(ெப�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.) இர/கா-க8டா�-ந* 

இைறயவேன $ேதவா.4.1013.4 

 ப� மா மணிG* பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) 	�-* 

பர5-_வி.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ5தி வைர $ேதவா.4.1014.1 

 ெபா� மா: கைரேம:-திைர ெகாண�5- ஏ�ற0 

ெபாலி5-_வி.எ6.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இல/
*_ெப.எ6.(இல/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1014.2 

 க� மா மிட� உைட� க8ட� எ*மா� கழி0பாைல எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

$ேதவா.4.1014.3 

 ெப�மா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) எ�ைன ஆ< உைடயா� 

இ0_73.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) ெப� நில�ேத $ேதவா.4.1014.4 

 நா<ப3� இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) எ�த: உ�� இ/
 நம�தமரா: $ேதவா.4.1015.1 

 ேகா3ப3� ஒழிவத� 	5- உறேவ 
ளி� ஆ� தட�-� $ேதவா.4.1015.2 

 தா<_ெப.(தா<_ெப.) ப3ட தாமைர0_ெப.(தாமைர_ெப.+0_ஒ�.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) அ* த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) கழி0பாைல 

அ8ண�
 $ேதவா.4.1015.3 

 ஆ3 ப3ெடாழி5த* அ�ேற வ:ல* ஆ� இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) 

அகலிட�ேத $ேதவா.4.1015.4 



 ம�<--ய� த2ர_
ைற.எ6.(த2�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அ�� அ�6சி�த 

மாணிமா��க8ேடய�
 ஆ� $ேதவா.4.1016.1 

 இ�3'ய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வைளவா< எயி��_ெப.(எயி��_ெப.) எ, 

ேபா+* 
4சி $ேதவா.4.1016.2 

 7�3'ய நாவி:-ெவ/ ��ற* 

பைத0ப_
ைற.எ6.(பைத00_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) உைத�- உ/ஙேன 

$ேதவா.4.1016.3 

 உ�3'ய ேசவ'யா�கடY� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.1016.4 

 பத�- எ1 ம5திர* அ47 எ1�- ஓதி0 பா4விெனா�* $ேதவா.4.1017.1 

 இத�- எ1 மாணித� இ� உயி� 

உ8ண_
ைற.எ6.(உ8_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெவ
8� அட��த 

$ேதவா.4.1017.2 

 கத�- எ1 காலைன� க8 
�தி0 Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ஆ� ஒ1க 

$ேதவா.4.1017.3 

 உைத�- எ1 ேசவ'யா�கடY� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.1017.4 

 கர0D உ� சி5ைதய� கா8ட�
 அ,யவ� காமைனG* $ேதவா.4.1018.1 

 ெந�0D_ெப.(ெந�0D_ெப.) உமிC க8ணின� ந2< Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

க/ைகG* ெபா/
 அர)* $ேதவா.4.1018.2 

 பர0பிய ெச4சைட0 பா:வ8ண� காலைன0 ப8� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

கா: $ேதவா.4.1018.3 

 உர0பிய ேசவ'யா�கடY� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.1018.4 

 மறி(�) திகC ைகயின� வானவ�ேகாைன மன*_ெப.(மன*_ெப.) 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1019.1 



 
றி�-_வி.எ6.(
றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 மாணித� ஆ� உயி� 

ெகா<வா� ெகாதி�த சி5ைத $ேதவா.4.1019.2 

 க��- எ1 Kஇைலேவ: உைட காலைன� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அலற 

$ேதவா.4.1019.3 

 உ��கிய ேசவ'யா�கடY� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.1019.4 

 
ைழ(�) திகC காதின� வானவ�ேகாைன� 


ளி�5-_வி.எ6.(
ளி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ15-_வி.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1020.1 

 பழ�கெமா� அ�6சி�த மாணித� ஆ� உயி� 

ெகா<ள_
ைற.எ6.(ெகா<_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1020.2 

 தழ: ெபாதி Kஇைலேவ: உைட காலைன� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அலற 

$ேதவா.4.1020.3 

 உழ�கிய ேசவ'யா�கடY� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.1020.4 

 பாலL�
 ஆ� அ�� பா�கட: ஈ5-_ெப.(ஈ5-_ெப.) பைண�- 

எ15த_ெப.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1021.1 

 ஆலினி� கீC இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆரண* ஓதி 

அ� 	னி�
 ஆ� $ேதவா.4.1021.2 

 >ல	* பாச	* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெதாட�5-_வி.எ6.(ெதாட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அட�5- ஓ' 

வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1021.3 

 காலைன� கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா�கடY� 

உைற உ�தமேன $ேதவா.4.1021.4 

 பட�சைட� ெகா�ைறG* ப�னகமாைல பணி கயிறா $ேதவா.4.1022.1 



 உைடதைல ேகா�- உழ: ேமனிய� உ8பலி�
 எ�� உழ:ேவா� 

$ேதவா.4.1022.2 

 7ட� ெபாதி Kஇைலேவ: உைட� காலைன� -8ட* அதா $ேதவா.4.1022.3 

 உடறிய ேசவ'யா�கடY� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.1022.4 

 ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைலG* க/ைக கேரா' 

வி,சைடேம: $ேதவா.4.1023.1 

 ெப8�_ெப.(ெப8�_ெப.) அணி நாயக� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) உக5- ஆ�* 

ெப�5தைகயா� $ேதவா.4.1023.2 

 க8 தனி ெந�றிய� காலைன� 

கா�5-_வி.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கடலி� 

விட*_ெப.(விட*_ெப.) $ேதவா.4.1023.3 

 உ8� அ�< ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா�கடY� 

உைற உ�தமேன $ேதவா.4.1023.4 

 ேகழ:_ெப.(ேகழ:_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆகி� கிளறிய 

ேகசவ� கா8D அ,- ஆ� $ேதவா.4.1024.1 

 வாழி_விய/.வி.	.(வாC_வி.+இ_விய/.வி.	.
றி.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மா 

மல��க8 இட5- இ3ட அ* மா: அவ�
 அ�� $ேதவா.4.1024.2 

 ஆழிG* ஈ5-(N) அ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) காலைன அ�� அட��-(N) 

$ேதவா.4.1024.3 

 ஊழிG* ஆய பிரா�கடY� உைற உ�தமேன $ேதவா.4.1024.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) திகC ெகா�ைறG* �விளமாைல தி�	'ேம: 

$ேதவா.4.1025.1 

 ஆ� திகC ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) உக5- ஆ�* பிரா� மைல 

ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1025.2 



 �� திகC வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� 	'ப�-* 
ைல5- விழ 

$ேதவா.4.1025.3 

 ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேசவ'யா�கடY� உைற 

உ�தமேன $ேதவா.4.1025.4 

 மாணி�
 உயி� ெபற� ��ைற உைத�தன மாவலிபா: $ேதவா.4.1026.1 

 காணி�
 இர5தவ� கா8ட�
 அ,யன 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெதா8ட� $ேதவா.4.1026.2 

 ேபணி� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பரவ0ப�வன 

ேப��-* அஃேத $ேதவா.4.1026.3 

 மாணி�க* ஆவன-மா�ேப� உைடயா� மல� அ'ேய $ேதவா.4.1026.4 

 க�ட� தனி0பாக� கா8ட�
 அ,யன காத:_ெப.(காத:_ெப.) ெச�யி: 

$ேதவா.4.1027.1 

 
�ட��
 	�ேன 
'ெகா8� இ�0பன ேகால* 

ம:
*_ெப.எ6.(ம:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1027.2 

 ெச�ட� க'மல�6 ெச:வி_ெப.(ெச:வி_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ெச/கமல�கர�தா: $ேதவா.4.1027.3 

 வ�ட6 சிவ0பன-மா�ேப� உைடயா� மல� அ'ேய $ேதவா.4.1027.4 

 ெபா� ஆ� தி�வ'�
 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ8� வி8ண0ப* 

ேபா�றி_வி.எ6.(ேபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1028.1 

 எ� ஆவி கா0பத�
 இ6ைச உ8ேட: இ�/_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) ��� 

அகல_
ைற.எ6.(அக:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1028.2 

 மி� ஆ�* Kஇைல6>ல* எ�ேம: ெபாறி-ேம) 

ெகா8ட:_ெப.(ெகா8ட:_ெப.) $ேதவா.4.1028.3 



 -� ஆ� கட5ைதG<-F/காைன மாட6 7ட��ெகா15ேத $ேதவா.4.1028.4 

 1ஆவா சி�ெதா8ட� எ� நிைன5தா� 1 எ�� அ�*_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) 

பிணிேநா� $ேதவா.4.1029.1 

 காவா- ஒழியி� கல�
*_ெப.எ6.(கல�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

உ�ேம: பழி காத:_ெப.(காத:_ெப.) 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.4.1029.2 

 ேதவா தி�வ' ந2� எ�ைன0 A7-ெச5தாமைரயி� $ேதவா.4.1029.3 

 A ஆ� கட5ைதG<-F/காைன மாட�-_ெப.(மாட*_ெப.+அ�-_சா,.) எ* 

D8ணியேன $ேதவா.4.1029.4 

 கட)* திகி,_ெப.(திகி,_ெப.) கடவா- ஒழிய� கயிைல உ�றா� $ேதவா.4.1030.1 

 பட)* தி�விர: ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ைவ�தா� பனிமா:வைர ேபா: 

$ேதவா.4.1030.2 

 இடப* ெபாறி�- எ�ைன ஏ��ெகா<ளா�-இ�4 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) $ேதவா.4.1030.3 

 தட)* கட5ைதG<-F/காைன மாட�-_ெப.(மாட*_ெப.+அ�-_சா,.) எ* 

த�-வேன $ேதவா.4.1030.4 

 சா*பைல0 Aசி� தைரயி: Dர8� நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) 

தா<_ெப.(தா<_ெப.) பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.4.1031.1 

 ஏ*பலி0 பா�க3
 இர/
 க8டா�-இ�/ க/ைக எ�L* $ேதவா.4.1031.2 

 கா*D_ெப.(கா*D_ெப.) அைல�
* பைண�ேதாளி கதி�0 A8 வன 	ைலேம: 

$ேதவா.4.1031.3 

 பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைல�
* சைடயா� எ*ைம ஆB* ப7பதிேய 

$ேதவா.4.1031.4 



 உட*ைப� ெதாைலவி�- உ� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ைவ�த உ�தம�க< $ேதவா.4.1032.1 

 இ�*ைப0 படாம: இர/
க8டா�-இ�< ஓட6 ெச5த2 $ேதவா.4.1032.2 

 அ�*D ஒ�- அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அழ: ம1வா அழேல உமி1* 

$ேதவா.4.1032.3 

 பட* ெபா�- அர) அைரயா� எ*ைம ஆB* ப7பதிேய $ேதவா.4.1032.4 

 தா,�திர* தவிரா அ'யா� த�மா�ற* எ�L* $ேதவா.4.1033.1 

 K,� திைர0 ெபௗவ*_ெப.(ெபௗவ*_ெப.) ந2�
க8டா�-	�ைன 

நா<_ெப.(நா<_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா: $ேதவா.4.1033.2 

 ேவா4� த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) A4_ெப.அ.(A*_ெப.அ.) 7ட� ஐ/கைண 

ேவ<_ெப.(ேவ<_ெப.) ெவ5-_வி.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வ 2ழ6 

ெச5த20 $ேதவா.4.1033.3 

 பா,�த க8 உைடயா� எ*ைம ஆB* ப7பதிேய $ேதவா.4.1033.4 

 ஒ�வைர� த4ச* எ�� எ8ணா- உ� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

இைற47கி�றா� $ேதவா.4.1034.1 

 அ�விைன6 7�ற*_ெப.(7�ற*_ெப.) அக:வி க8டா�-அ8டேம அள)* 

$ேதவா.4.1034.2 

 ெப�வைர�
�ற* பிளிற0 பிள5-_வி.எ6.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ேவ��ேதாளி அ4ச0 $ேதவா.4.1034.3 

 ப�வைர� ேதா: உ,�தா� எ*ைம ஆB* ப7பதிேய $ேதவா.4.1034.4 

 இ��
 ஒ��* இ�றி எ4சாைம உ� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

இைற47கி�றா��
 $ேதவா.4.1035.1 

 அட��கி�ற ேநாைய வில�
க8டா�-அ8ட* எ8 திைசG* $ேதவா.4.1035.2 



 7ட�� தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

7ழ: க/ைகேயா�* 7�*D_ெப.(7�*D_ெப.) -�றி $ேதவா.4.1035.3 

 பட��ெகா8ட ெச4சைடயா� எ*ைம ஆB* ப7பதிேய $ேதவா.4.1035.4 

 அடைல�கட: கழிவா� நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) அ' இைணேய 

அைட5தா� $ேதவா.4.1036.1 

 நடைல0 படாைம வில�
 க8டா�-ந�/ ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) $ேதவா.4.1036.2 

 7டைல0 ெபா'6-78ண* மா7ண* >ளாமணி 

கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1036.3 

 படர6 7ட� ம
டா எ*ைம ஆB* ப7பதிேய $ேதவா.4.1036.4 

 -றவி� ெதாழிேல D,5- உ� 7�*D_ெப.(7�*D_ெப.) அ'ேய ெதா1வா� 

$ேதவா.4.1037.1 

 மறவி�ெதாழி: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) மா��க8டா�-மதி: 

K��_ெப.(K��_ெப.) உைடய $ேதவா.4.1037.2 

 அறைவ�ெதாழி: D,5- அ5தர�ேத 

ெச:+*_ெப.எ6.(ெச:_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ம5திர�ேத�0 

$ேதவா.4.1037.3 

 பறைவ0Dர* எ,�தா� எ*ைம ஆB* ப7பதிேய $ேதவா.4.1037.4 

 சி�த�- உ�கி 1சிவ� எ*பிரா�1 எ�� சி5ைதG<ேள $ேதவா.4.1038.1 

 பி�-0 ெப�க0 பித��கி�றா� பிணி த2��- அ�ளா� $ேதவா.4.1038.2 

 ம�த�- அர�க� இ�ப- ேதாB* 

	'G*_ெப.எ6.(	'_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.1038.3 

 ப�- உ�� உற ெநா4�தா� எ*ைம ஆB* ப7பதிேய $ேதவா.4.1038.4 



 விைடG* விைட0 ெப�*_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) பாகா எ� வி8ண0ப* 

ெவ*ம1வா< $ேதவா.4.1039.1 

 பைடG* பைட ஆ� நிைர�த ப: Aத	* பா�Dலி�ேதா: $ேதவா.4.1039.2 

 உைடG* 	ைட�தைலமாைலG* மாைல0 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஒ-/
* 

$ேதவா.4.1039.3 

 சைடG* இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சர�
 

அைறேயா எ� தனி ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1039.4 

 வி4ச� தடவைர ெவ�பா எ� வி8ண0ப* ேம: இல/
 $ேதவா.4.1040.1 

 ச/க� கலL* சா4 ேகாவண	* தம�க	* $ேதவா.4.1040.2 

 அ5தி0 பிைறG* அன: வா� அர)* விரவி எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) 

$ேதவா.4.1040.3 

 ச5தி�- இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சர�
 

அைறேயா எ� தனி ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1040.4 

 வ 25தா� தைலகல� ஏ5த2 எ� வி8ண0ப* ேம: இல/
 $ேதவா.4.1041.1 

 சா5- ஆய ெவ5ததவள-ெவ8 ந2�* த
ணி6ச	* $ேதவா.4.1041.2 

 A5தாமைர ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) D<ளி_ெப.(D<ளி_ெப.) உைழ-மா� அத< 

Dலி�ேதா: $ேதவா.4.1041.3 

 தா*தா* இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சர�
 

அைறேயா எ� தனி ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1041.4 

 ெவ4சம� ேவழ�-_ெப.(ேவழ*_ெப.+அ�-_சா,.) உ,யா� எ� வி8ண0ப* 

ேம: இல/
 $ேதவா.4.1042.1 

 வ4சமா வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ� 

Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) க/ைகG* வா�மதிG* $ேதவா.4.1042.2 

 ந4ச* மா நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ந
சிரமாைல ந
ெவ8தைல $ேதவா.4.1042.3 



 த4சமா வா1* சர�
 அைறேயா எ� தனி ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.4.1042.4 

 ேவைல�-கட: ந4ச* உ8டா� எ� வி8ண0ப* ேம: இல/
 $ேதவா.4.1043.1 

 கால� கட5தா� இட*_ெப.(இட*_ெப.) கயிலாய	* காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $ேதவா.4.1043.2 

 மாைல0 பிைறG* மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா� அர)* விரவி 

எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) $ேதவா.4.1043.3 

 சால� கிட�
* சர�
 அைறேயா எ� தனி ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.4.1043.4 

 வ 2ழி3ட ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ*தாரா� எ� வி8ண0ப* ேம: 

இல/
 $ேதவா.4.1044.1 

 >C இ3� இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) >ளாமணிG* 7டைல ந2�* $ேதவா.4.1044.2 

 ஏC இ3� இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) அ�
* அர)* எ�D ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

ஓ�*_ெப.எ6.(ஓ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1044.3 

 தாC இ3� இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சர�
 

அைறேயா எ� தனி ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1044.4 

 வி8டா� Dர* K��* எ�தா� எ� வி8ண0ப* ேம: இல/
 $ேதவா.4.1045.1 

 ெதா8� ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெதா8� 

அ'0ெபா'-ந2�* ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) $ேதவா.4.1045.2 

 க8டா�க< க8'��
* கயிலாய	* காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெகா�ைற� 

$ேதவா.4.1045.3 



 த8தா� இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சர�
 

அைறேயா எ� தனி ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1045.4 

 வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ப3' ஏ� உக5- ஏற2 எ� வி8ண0ப* ேம: இல/
 

$ேதவா.4.1046.1 

 ெகா� ெகா3' ெகா�கைர த�ைக 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) தாள* வ 2ைண ெமா5ைத 

$ேதவா.4.1046.2 

 வ� வி3ட ெகா�ைறG* வ�னிG* ம�த	* வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர)* 

$ேதவா.4.1046.3 

 த�
3ட* ஆ�* சர�
 அைறேயா எ� தனி 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1046.4 

 ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) திைர� க/ைக விகி�தா எ� வி8ண0ப* ேம: 

இல/
 $ேதவா.4.1047.1 

 க8'ைக A8� க' >�திர*ேம: கபாலவட* $ேதவா.4.1047.2 

 
8'ைக ெகா�கைர ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 


ற< Aத0பைட $ேதவா.4.1047.3 

 த8' ைவ�தி3ட சர�
 அைறேயா எ� தனி 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1047.4 

 ேவதி�த ெவ*ம1 ஆள 2 எ� வி8ண0ப* ேம: இல/
 $ேதவா.4.1048.1 

 ேசாதி� தி��
* ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) >ளாமணிG* 7டைல ந2�* 

$ேதவா.4.1048.2 

 பாதி0பிைறG* ப�தைல�-8ட	* பா� Dலி�ேதா: $ேதவா.4.1048.3 

 சாதி�- இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சர�
 

அைறேயா எ� தனி ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1048.4 



 விவ5- ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) 

எ5தா� எ� வி8ண0ப* ேம: இல/
 $ேதவா.4.1049.1 

 தவ5தா� எ��க� தைலப�- இ��தைன தாC Dலி�ேதா: $ேதவா.4.1049.2 

 சிவ5-_வி.எ6.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெபா'-ந2�* சிரமாைல 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1049.3 

 தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சர�
 அைறேயா 

எ� தனி ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1049.4 

 ெவ<ளி� 
ைழ�-ணி ேபா+* கபால�த� 

வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இல/
 $ேதவா.4.1050.1 

 ெவ<ளி0 D, அ�ன ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) D,Eல� வி,சைடேம: 

$ேதவா.4.1050.2 

 ெவ<ளி� தக� அ�ன ெவ8பிைற 

>'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) எ�D 

அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1050.3 

 ெவ<ளி0 ெபா'0 பவள0Dற* Aசிய ேவதியேன $ேதவா.4.1050.4 

 உடைல� -ற5-_வி.எ6.(-ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உல
_ெப.(உல
_ெப.) ஏ1* கட5-_வி.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உலவாத -�ப� $ேதவா.4.1051.1 

 கடைல� கட5-_வி.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_ெப.எ6.
றி.) உ�ய0 ேபாயிட: 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) கனகவ8ண0 

$ேதவா.4.1051.2 

 படைல6 சைட பரைவ� திைர� க/ைக பனி0பிைற ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

$ேதவா.4.1051.3 



 7டைல0 ெபா' கட)3
 அ'ைம�க8--ணி 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1051.4 

 	�ேன உைர�தா: 	கமேன 

ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) இ* K உல
�
 

$ேதவா.4.1052.1 

 அ�ைனG* அ�தL* ஆவா�-அழ:வணா -ந2 அைலேயா $ேதவா.4.1052.2 

 உ�ைன நிைன5ேத கழிG*_ெப.எ6.(கழி_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) எ� 

ஆவி கழி5தத� பி� $ேதவா.4.1052.3 

 எ�ைன மற�க0ெபறா� எ*பிரா� உ�ைன ேவ8'யேத $ேதவா.4.1052.4 

 நி�ைன எ0ேபா-* நிைனய: ஒ3டா� ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) நிைனய0 Dகி: 

$ேதவா.4.1053.1 

 பி�ைன அ0ேபாேத மற0பி�-0 ேப��- ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) நா�வி�தி 

$ேதவா.4.1053.2 

 உ�ைன எ0ேபா-* மற5தி3� உன�
 இனிதா 

இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1053.3 

 எ�ைன ஒ0பா� உளேரா ெசா:+ 

வாழி_விய/.வி.	.(வாC_வி.+இ_விய/.வி.	.
றி.) -இைறயவேன 

$ேதவா.4.1053.4 

 	1�தழ:ேமனி� தவள0ெபா'ய� கனக�
�ற�- $ேதவா.4.1054.1 

 எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) பர4ேசாதிைய எ/க< பிராைன இகCதி�க8;� 

$ேதவா.4.1054.2 

 ெதாழ0ப�* ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெதாழ0ப�வாைன� ெதா1த பி�ைன 

$ேதவா.4.1054.3 

 ெதாழ0ப�* ேதவ�த*மா:-ெதா1வி�
* த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ெதா8டைரேய $ேதவா.4.1054.4 



 வி8_ெப.(வி8_ெப.) அக�தா� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ேவத�- உளா� 

வி,ந2� உ��த_ெப.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1055.1 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) அக�தா� தி�மா: அக�தா� ம�வ�
 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) $ேதவா.4.1055.2 

 ப8 அக�தா� ப�த� சி�த�- உளா� பழ நா�_ெப.(நா�_ெப.) அ'ேய� 

$ேதவா.4.1055.3 

 க8 அக�தா� மன�தா� ெச�னியா� எ* கைற�க8டேன $ேதவா.4.1055.4 

 ெப�/கட: K'0 பிரளய* 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பிரமL* ேபா� 

$ேதவா.4.1056.1 

 இ�/கட: K' இற�
* இற5தா� கேளபர	* $ேதவா.4.1056.2 

 க�/கட: வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) கேளபர	* 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க/காளரா� 

$ேதவா.4.1056.3 

 வ�* கட:_ெப.(கட:_ெப.) மீள_
ைற.எ6.(மீ<_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ* இைற 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) வ 2ைண வாசி�
ேம $ேதவா.4.1056.4 

 வான*_ெப.(வான*_ெப.) -ள/கி: எ� ம8_ெப.(ம8_ெப.) க*ப* ஆகி: எ� 

மா:வைரG* $ேதவா.4.1057.1 

 தான* -ள/கி� தைலத�மாறி: எ� த8கட+* $ேதவா.4.1057.2 

 மீன* ப': எ� வி,7ட� வ 2ழி: எ� -ேவைல ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8� 

$ேதவா.4.1057.3 

 ஊன* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ:லா ஒ�வL�
 ஆ3ப3ட உ�தம��ேக 

$ேதவா.4.1057.4 



 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எL* நாம* தன�ேக உைடய ெச*ேமனி அ*மா� 

$ேதவா.4.1058.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) எைன ஆ3ெகா8� அளி�தி�* 

ஆகி: அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) தைன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.4.1058.2 

 பவ� எL* நாம* பி'�-� தி,5- ப:-நா< அைழ�தா: $ேதவா.4.1058.3 

 1இவ� எைன0 ப:-நா< அைழ0D ஒழியா�1 எ�� எதி�0ப�ேம 

$ேதவா.4.1058.4 

 எ�ைன ஒ0பா� உ�ைன எ/ஙன* கா8ப� இகலி உ�ைன $ேதவா.4.1059.1 

 நி�ைன ஒ0பா� நி�ைன� 

கா9*_ெப.எ6.(கா8_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ப'�- அ�� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) $ேதவா.4.1059.2 

 ெபா�ைன ஒ0பா,�- அழைல வளாவி ெச*மான* ெச�� $ேதவா.4.1059.3 

 மி�ைன ஒ0பா, மிளி�* சைட�க�ைற ேவதியேன $ேதவா.4.1059.4 

 பவள�தடவைர ேபா+* தி8ேதா<க< அ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 

ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) மிைசேய $ேதவா.4.1060.1 

 பவள�
ைழ தைழ�தா: 

ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ப:சைட 

அ6_73.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ�.) சைடேம: $ேதவா.4.1060.2 

 பவள�ெகா15- அ�ன ைப*	க நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) அ5 நாக�ெதா�* 

$ேதவா.4.1060.3 

 பவள�க8 வாலமதி எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) >�* பனிமலேர $ேதவா.4.1060.4 

 	�
_ெப.(	�
_ெப.) ஆ� ந�மல� இ8ைட 

த1வி_வி.எ6.(த1)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வ8ேட 	ர+* 

$ேதவா.4.1061.1 



 ெப�
 ஆ� அைட சைட�க�ைறயினா� பிணி 

ேம�5-_வி.எ6.(ேம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1061.2 

 இ�கா: 
ர*ைப_ெப.(
ர*ைப_ெப.) இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உைடய- இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

பி,5தா:_நி.எ6.(பி,_வி.+5�_இ.கா.+ஆ:_நி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1061.3 

 த�வா� என�
 உ� தி�வ'�கீC ஓ� தைலமைறேவ $ேதவா.4.1061.4 

 1Kவா உ�வ�- 	�க8 	த:வ மி�
 ஊ� இ�*ைப_ெப.(இ�*ைப_ெப.) 

$ேதவா.4.1062.1 

 காவா� 1 என கைட F/
 மணிைய� ைகயா: அமர� $ேதவா.4.1062.2 

 நாவா� அைச�த_ெப.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஒலி 

ஒலிமாறிய- இ:ைல அ0பா: $ேதவா.4.1062.3 

 த2 ஆ� எ,5-_வி.எ6.(எ,_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ6.
றி.) ெபா' ஆ�� 

கழி5த_ெப.எ6.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி,Dரேம $ேதவா.4.1062.4 

 ப5தி�த பாவ/க< உ*ைமயி: 

ச�தன_வி.	.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) இ*ைம 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1063.1 

 ச5தி�த பி�ைன6 சமC0ப- எ�ேன-வ5- அமர� 	�நா< $ேதவா.4.1063.2 

 	5தி6 ெச1மல� இ3� 	' தாC�- அ' 

வண/
*_ெப.எ6.(வண/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1063.3 

 ந5தி�
 	5- உற ஆ3ெச�கிலா வி3ட ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.4.1063.4 

 அ5தி வ3ட�- இள/க8ணிய� ஆ� அம� ெச4சைடயா� $ேதவா.4.1064.1 

 D5தி வ3ட�- இைட0 D�
 நி�றாைனG* ெபா� எ�பேனா $ேதவா.4.1064.2 



 ச5தி வ3ட6 சைட�க�ைற அல*ப6 சிறி- 

அல�5த_ெப.எ6.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1064.3 

 ந5தி வ3ட�ெதா� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வளாவிய ந*பைனேய 

$ேதவா.4.1064.4 

 உ� ம�தகமல� >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) ெதாழ6 7டைல0 $ேதவா.4.1065.1 

 ப:ம�தக* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ப: 

கைடேதா�* பலி தி,வா� $ேதவா.4.1065.2 

 எ� ம�தக�ேத இர)* பக+* பி,)_ெப.(பி,)_ெப.) அ,யா� $ேதவா.4.1065.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ம�தக�- ஒ� இள*பிைற 

>'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ச/கரேன $ேதவா.4.1065.4 

 அைர0பா: உ�0பன ேகாவண6 சி�ன/க< ஐய* உண: $ேதவா.4.1066.1 

 வைர0பாைவைய� ெகா8ட- எ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 
'வாC�ைக�
 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைர�
* $ேதவா.4.1066.2 

 இைர0பா ப�தைல ஏ5- ைகயா மைற 

ேத�*_ெப.எ6.(ேத�_ெப.எ6.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) எ5தா� 

$ேதவா.4.1066.3 

 உைர0பா� உைர0பனேவ ெச�தியா:-எ/க< உ�தமேன $ேதவா.4.1066.4 

 -ற�க0படாத உடைல� -ற5-_வி.எ6.(-ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெவ5 

F-வேரா� $ேதவா.4.1067.1 

 இற0ப� இற5தா: இ� வி7*D ஏ�வ� ஏறி 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1067.2 

 பிற0ப� பிற5தா: 1பிைற அணி வா�சைட0 பி4ஞக� ேப� $ேதவா.4.1067.3 



 மற0ப� ெகாேலா 1 எ�� எ� உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) 

கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ம�கி�ேம $ேதவா.4.1067.4 

 ேவா4 வளாய விைரமல��ெகா�ைற 

Dைன5-_வி.எ6.(Dைன_வி.+5�_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) அனக� $ேதவா.4.1068.1 

 ேசா4 வளாய எ� சி5ைத D
5தா� தி�	'ேம: $ேதவா.4.1068.2 

 வா, வளாய வ�Dன: க/ைகசைட மறி) ஆ� $ேதவா.4.1068.3 

 ஏ, வளாவி� கிட5த-_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) ேபா+* 

இள*பிைறேய $ேதவா.4.1068.4 

 க:-ெந�/கால* ெவ-*பி க�/கட: ந2� 7�/கி $ேதவா.4.1069.1 

 ப:-ெந�/கால* மைழதா� ம��கிL* 1ப4ச* உ8�1 எ�� 

$ேதவா.4.1069.2 

 எ�ெனா�* ><_ெப.(><_ெப.) அ�*-அ4ச: -ெந4ேச இைமயாத 	�க8 

$ேதவா.4.1069.3 

 ெபா�ெந�/
�ற* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ8�க8;� 

இ0_73.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) இட�ேத $ேதவா.4.1069.4 

 ேம+* அறி5தில� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) ேம: 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கீC இட5- $ேதவா.4.1070.1 

 மா+* அறி5தில� மா: உ�றேத வழிபா� 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.4.1070.2 

 பால� மிைச6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பாச* விசிறி 

மறி5த சி5ைத� $ேதவா.4.1070.3 

 கால� அறி5தா� அறித�
 அ,யா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ'ேய 

$ேதவா.4.1070.4 

 அ�ன*_ெப.(அ�ன*_ெப.) பாலி�
* தி:ைல6 சி�ற*பல* $ேதவா.5.1071.1 



 ெபா�ன* பாலி�
* ேம+* இ0_73.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) Aமிைச $ேதவா.5.1071.2 

 எ� ந*D ஆலி�
* ஆ� க8� இ�D_ெப.(இ�D_ெப.) உற $ேதவா.5.1071.3 

 இ�ன* பாலி�
ேமா இ0_73.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) பிறவிேய $ேதவா.5.1071.4 

 அ�*D அ�ற0 பட ஆ� மல� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2� $ேதவா.5.1072.1 

 7�*D_ெப.(7�*D_ெப.) அ�ற0 பட� Fவி ெதா1மிேனா $ேதவா.5.1072.2 

 க�*D_ெப.(க�*D_ெப.) அ�ற6 சிைல� காமைன� கா�5தவ� $ேதவா.5.1072.3 

 ெப�*ப�ற0DலிV� எ*பிராைனேய $ேதவா.5.1072.4 

 அ,67 உ�ற விைனயா: அட�0D8� ந2� $ேதவா.5.1073.1 

 1எ,6 7�ற� கிட5தா�1 எ�� அயலவ� $ேதவா.5.1073.2 

 சி,67 உ��0 பல ேபச0படா	ன* $ேதவா.5.1073.3 

 தி�6 சி�ற*பல* ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�*மிேன 

$ேதவா.5.1073.4 

 அ:ல: எ� ெசG* அ�விைன எ� ெசG* $ேதவா.5.1074.1 

 ெதா:ைல வ:விைன� ெதா5த* தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) எ�ெசG* 

$ேதவா.5.1074.2 

 தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) மா நக�6 சி�ற*பலவனா��
 $ேதவா.5.1074.3 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ:ல- ஓ� அ'ைம A8ேடL�ேக $ேதவா.5.1074.4 

 ஊனி: ஆவி உயி��
* ெபா1-எலா* $ேதவா.5.1075.1 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிலாவி இ�0ப� எ� நாதைன $ேதவா.5.1075.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நிலாவிய சி�ற*பலவனா� $ேதவா.5.1075.3 



 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிலாவி இ��க)* ைவ0பேர $ேதவா.5.1075.4 

 சி3ட� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வர*_ெப.(வர*_ெப.) 

ெகாB* $ேதவா.5.1076.1 

 சி3ட� வாC தி:ைல6 சி�ற*பல�- உைற $ேதவா.5.1076.2 

 சி3ட� ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) ைகெதாழ6 

ெச:+*_ெப.எ6.(ெச:_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

அ6_73.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ�.) $ேதவா.5.1076.3 

 சி3ட�பா: அ9கா� ெச� காலேன $ேதவா.5.1076.4 

 ஒ��தனா� உலக/க3
 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 7ட� $ேதவா.5.1077.1 

 தி��தனா� தி:ைல6 சி�ற*பலவனா� $ேதவா.5.1077.2 

 வி��தனா� இைளயா� விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8ட எ* $ேதவா.5.1077.3 

 அ��தனா� அ'யாைர அறிவேர $ேதவா.5.1077.4 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) நிைற5த- ஓ� ெவN அழலி� உ� $ேதவா.5.1078.1 

 எ8 நிைற5த_ெப.எ6.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இ�வ��
 

அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ஒணா $ேதவா.5.1078.2 

 க8 நிைற5த_ெப.எ6.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க'ெபாழி: அ*பல� 

$ேதவா.5.1078.3 

 -<-நிைற5- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�* 

ஒ�வேன $ேதவா.5.1078.4 

 வி:ைல வ3ட0பட வா/கி அ)ண�த* $ேதவா.5.1079.1 

 வ:ைல வ3ட*_ெப.(வ3ட*_ெப.) மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) 

K��_ெப.(K��_ெப.) உட�மா��தவ� $ேதவா.5.1079.2 



 தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) வ3ட*_ெப.(வ3ட*_ெப.) திைச ைகெதா1வா� 

விைன $ேதவா.5.1079.3 

 ஒ:ைல வ3ட*_ெப.(வ3ட*_ெப.) 

கட5-_வி.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_ெப.எ6.
றி.) ஓ�த: 

உ8ைமேய_ெப.(உ8ைம_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1079.4 

 நா' நாரண� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) எ�� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.5.1080.1 

 ேத'G* தி,5-* காண வ:லேரா $ேதவா.5.1080.2 

 மாட மாளிைக >C தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) அ*பல�- $ேதவா.5.1080.3 

 ஆ' பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) எ� ெந47< இ��கேவ $ேதவா.5.1080.4 

 ம-ர வா�ெமாழி ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ஓ� ப/கின� $ேதவா.5.1081.1 

 ச-ர� சி�ற*பலவ� தி�மைல $ேதவா.5.1081.2 

 அதிர ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��தா� 	'ப�- இற 

$ேதவா.5.1081.3 

 மிதிெகா< ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�*மிேன 

$ேதவா.5.1081.4 

 பைன�ைக 	*மத ேவழ*_ெப.(ேவழ*_ெப.) உ,�தவ� $ேதவா.5.1082.1 

 நிைன0பவ� மன*_ெப.(மன*_ெப.) ேகாயிலா� ெகா8டவ� $ேதவா.5.1082.2 

 அைன�- ேவட* ஆ* அ*பல� ��தைன $ேதவா.5.1082.3 

 திைன�தைன0 ெபா1-* மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1082.4 

 த2��தைன சிவைன சிவேலாகைன $ேதவா.5.1083.1 



 K��திைய 	த: ஆய ஒ�வைன $ேதவா.5.1083.2 

 பா��தL�
 அ�<ெச�த சி�ற*பல� $ேதவா.5.1083.3 

 ��தைன ெகா'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1083.4 

 க3�* பா*D* கபால* ைக மா�மறி $ேதவா.5.1084.1 

 இ3ட* ஆ� இ�கா3� எ, ஆ�வா� $ேதவா.5.1084.2 

 சி3ட� வாC தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) அ*பல� ��தைன $ேதவா.5.1084.3 

 எ<-தைன0 ெபா1-* மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1084.4 

 மாணி பா: கற5- ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வழிபட 

$ேதவா.5.1085.1 

 ந28 உல
எலா* ஆள� ெகா��த_ெப.எ6.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

எ� $ேதவா.5.1085.2 

 ஆணிைய ெச*ெபா� அ*பல�-<-நி�ற $ேதவா.5.1085.3 

 தா9ைவ தமிேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1085.4 

 பி�தைன ெப�/கா� அர/கா உைட $ேதவா.5.1086.1 

 	�தைன 	ைளெவ8 மதி >'ைய $ேதவா.5.1086.2 

 சி�தைன ெச*ெபா� அ*பல�-<-நி�ற $ேதவா.5.1086.3 

 அ�தைன அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1086.4 

 ந2திைய நிைறைவ மைறநா�
 உட� $ேதவா.5.1087.1 

 ஓதிைய ஒ�வ��
* அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ஒணா6 $ேதவா.5.1087.2 



 ேசாதிைய 7ட�6 ெச*ெபானி� அ*பல�- $ேதவா.5.1087.3 

 ஆதிைய அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�வேனா 

$ேதவா.5.1087.4 

 ைம ெகா< க8ட� எ8 ேதாள� 	�க8ணின� $ேதவா.5.1088.1 

 ைப ெகா< பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர ஆ��த பரமனா� $ேதவா.5.1088.2 

 ெச�யமா- உைற சி�ற*பல�- எ/க< $ேதவா.5.1088.3 

 ஐயைன அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�வேனா 

$ேதவா.5.1088.4 

 	1-* வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலக�-_ெப.(உலக*_ெப.+அ�-_சா,.) உள 

ேதவ�க<_ெப.(ேதவ�_ெப.+க<_ப�.) $ேதவா.5.1089.1 

 ெதா1-* ேபா�றிG* Fய ெச*ெபா�னினா: $ேதவா.5.1089.2 

 எ1தி_வி.எ6.(எ1-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ேம�5த_ெப.எ6.(ேம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சி�ற*பல� ��தைன 

$ேதவா.5.1089.3 

 இ1ைதேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ/ஙன* 

உ�வேனா $ேதவா.5.1089.4 

 கா� உலா* மல��ெகா�ைற அ*தாரைன $ேதவா.5.1090.1 

 வா� உலா* 	ைல_ெப.(	ைல_ெப.) ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) மணாளைன 

$ேதவா.5.1090.2 

 ேத� உலாவிய தி:ைலG< ��தைன $ேதவா.5.1090.3 

 ஆ�கிலா அ	ைத மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�வேனா 

$ேதவா.5.1090.4 

 ஓ/
_ஏவ.(ஓ/
_வி.) மா:வைர ஏ5த: உ�றா� சிர* $ேதவா.5.1091.1 



 வ 2/கி வி*	ற ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

தாளினா� $ேதவா.5.1091.2 

 ேத/
 ந2� வய:_ெப.(வய:_ெப.) >C தி:ைல� ��தைன $ேதவா.5.1091.3 

 பா/
 இலா� ெதா8டேன� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1091.4 

 கட)ைள கட+< எ1 ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8ட $ேதவா.5.1092.1 

 உட:_ெப.(உட:_ெப.) உளாைன ஒ0பா, இலாத எ* $ேதவா.5.1092.2 

 அட: உளாைன அர�-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1092.3 

 7ட� உளாைன -க8;�-நா* ெதா1வேத $ேதவா.5.1092.4 

 க�*D_ெப.(க�*D_ெப.) ஒ0பாைன க�*பினி: க3'ைய $ேதவா.5.1093.1 

 வி�*D ஒ0பாைன வி8ேணா�* அறிகிலா $ேதவா.5.1093.2 

 அ�*D ஒ0பாைன அர�-ைற 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1093.3 

 7�*D_ெப.(7�*D_ெப.) ஒ0பாைன க8;�-நா* ெதா1வேத $ேதவா.5.1093.4 

 ஏ� ஒ0பாைன எ:லா உயி��
* இைற $ேதவா.5.1094.1 

 ேவ� ஒ0பாைன வி8ேணா�* அறிகிலா $ேதவா.5.1094.2 

 ஆ� ஒ0பாைன அர�-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1094.3 

 ஊ� ஒ0பாைன -க8;�-நா* ெதா1வேத $ேதவா.5.1094.4 

 பர0D ஒ0பாைன பக:_ெப.(பக:_ெப.) இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ந�நிலா 

$ேதவா.5.1095.1 



 இர0D ஒ0பாைன இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) 

>'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1095.2 

 அர0D ஒ0பாைன அர�-ைற 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1095.3 

 7ர0D ஒ0பாைன -க8;�-நா* ெதா1வேத $ேதவா.5.1095.4 

 ெந� ஒ0பாைன ெந�யி: 7ட� ேபா:வ- ஓ� $ேதவா.5.1096.1 

 ெம� ஒ0பாைன -வி8ேணா�* அறிகிலா� $ேதவா.5.1096.2 

 ஐ ஒ0பாைன அர�-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1096.3 

 ைக ஒ0பாைன -க8;�-நா* ெதா1வேத $ேதவா.5.1096.4 

 நிதி ஒ0பாைன நிதியி� கிழவைன $ேதவா.5.1097.1 

 விதி ஒ0பாைன -வி8ேணா�* அறிகிலா� $ேதவா.5.1097.2 

 அதி ஒ0பாைன அர�-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1097.3 

 கதி ஒ0பாைன -க8;�-நா* ெதா1வேத $ேதவா.5.1097.4 

 Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ஒ0பாைன ெபா�5தல� த*ைமேய $ேதவா.5.1098.1 

 மின: ஒ0பாைன -வி8ேணா�* அறிகிலா� $ேதவா.5.1098.2 

 அன: ஒ0பாைன அர�-ைற 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1098.3 

 கன:_ெப.(கன:_ெப.) ஒ0பாைன க8;�-நா* ெதா1வேத $ேதவா.5.1098.4 

 ெபா� ஒ0பாைன ெபா�னி: 7ட� ேபா:வ- ஓ� $ேதவா.5.1099.1 

 மி� ஒ0பாைன -வி8ேணா�* அறிகிலா� $ேதவா.5.1099.2 



 அ� ஒ0பாைன அர�-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1099.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஒ0பாைன க8;� நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

ெதா1வேத $ேதவா.5.1099.4 

 காழியாைன கன விைட ஊ�*_ெப.எ6.(ஊ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெம� $ேதவா.5.1100.1 

 வாழியாைன வ:ேலா�* எ�ற இ�னவ� $ேதவா.5.1100.2 

 ஆழியா� பிரம�
* அர�-ைற $ேதவா.5.1100.3 

 ஊழியாைன க8;� நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) ெதா1வேத $ேதவா.5.1100.4 

 கைல ஒ0பாைன க�றா��
 ஓ� அ	திைன $ேதவா.5.1101.1 

 மைல ஒ0பாைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) 	' 

ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1101.2 

 அைல ஒ0பாைன அர�-ைற 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1101.3 

 நிைல ஒ0பாைன -க8;�-நா* ெதா1வேத $ேதவா.5.1101.4 

 வ3டைன மதி>'ைய வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேதவா.5.1102.1 

 சி3டைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1102.2 

 இ3டைன இகC5தா�_வி.	.(இகC_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

Dர*K�ைறG* $ேதவா.5.1102.3 

 அ3டைன -அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1102.4 

 வானைன மதி >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைம5தைன 

$ேதவா.5.1103.1 



 ேதனைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1103.2 

 ஏனைன இகC5தா�_வி.	.(இகC_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) Dர*K�� 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1103.3 

 ஆனைன -அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1103.4 

 ம�தைன(*) மதயாைன உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ* 

$ேதவா.5.1104.1 

 சி�தைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1104.2 

 	�தைன(*) 	னி5தா� Dர*K�� 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1104.3 

 அ�தைன -அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1104.4 

 கா�றைன கல�
*_ெப.எ6.(கல�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) விைன 

ேபா� அற� $ேதவா.5.1105.1 

 ேத�றைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1105.2 

 ��றைன ெகா'யா� Dர*K�� எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1105.3 

 ஆ�றைன -அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1105.4 

 மி�னைன விைன த2��- எைன ஆ3ெகா8ட $ேதவா.5.1106.1 

 ெத�னைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1106.2 

 எ�னைன இகC5தா�_வி.	.(இகC_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) Dர*K�� 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1106.3 



 அ�னைன -அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1106.4 

 ம�றைன மதியாதவ� ேவ<விேம: $ேதவா.5.1107.1 

 ெச�றைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1107.2 

 ெவ�றைன ெவ
8டா� Dர*K�ைறG* $ேதவா.5.1107.3 

 ெகா�றைன ெகா'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1107.4 

 வ 2ரைன விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8டைன வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) 

$ேதவா.5.1108.1 

 த2ரைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1108.2 

 ஊரைன உணரா�_வி.	.(உண�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) Dர* 

K��_ெப.(K��_ெப.) எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1108.3 

 ஆரைன -அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�வேனா 

$ேதவா.5.1108.4 

 க�விைன கட:வா� விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8ட எ* $ேதவா.5.1109.1 

 தி�விைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1109.2 

 உ�விைன உணரா�_வி.	.(உண�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

Dர* K��_ெப.(K��_ெப.) எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1109.3 

 அ�விைன -அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1109.4 

 அ��தைன அர) ஐ5தைல நாக�ைத� $ேதவா.5.1110.1 

 தி��தைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1110.2 



 க��தைன க'யா� Dர*K�� எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1110.3 

 வ��தைன -அ'ேய� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1110.4 

 அர�கைன அலற விர:_ெப.(விர:_ெப.) 

ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1111.1 

 தி��தைன தி� அ8ணாமைலயைன $ேதவா.5.1111.2 

 இர�க* ஆ� எ� உட:_ெப.(உட:_ெப.) உ� ேநா�கைள� $ேதவா.5.1111.3 

 -ர�கைன -ெதா8டேன� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�வேனா $ேதவா.5.1111.4 

 ப3' ஏ� உக5- ஏறி பல இல* $ேதவா.5.1112.1 

 இ3ட* ஆக இர5-_வி.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ8� உழித�* 

$ேதவா.5.1112.2 

 அ3டK��தி அ8ணாமைல ைகெதாழ� $ேதவா.5.1112.3 

 ெக3�0 ேபா* விைன ேக� இ:ைல கா8மிேன $ேதவா.5.1112.4 

 ெப�ற*_ெப.(ெப�ற*_ெப.) ஏ�வ� ெப� பலி�
 ஏ�� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ேதவா.5.1113.1 

 7�றமா மி
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) Dகழாெளா�* $ேதவா.5.1113.2 

 அ�ற* த2��
* அ8ணாமைல ைகெதாழ $ேதவா.5.1113.3 

 ந:-தவ�ெதா� ஞான�- இ�0பேர $ேதவா.5.1113.4 

 ப: இ: ஓ� ைக ஏ5தி0 பல இல* $ேதவா.5.1114.1 

 ஒ:ைல ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உண/க: 

கவ�வா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ேதவா.5.1114.2 



 அ:ல: த2��
* அ8ணாமைல ைகெதாழ $ேதவா.5.1114.3 

 ந:லஆயின ந*ைம_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அைடGேம $ேதவா.5.1114.4 

 பா'6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பலி�
 எ�� 

நி�றவ� $ேதவா.5.1115.1 

 ஓ'0 ேபாயின�_வி.	.(ேபா_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ப�.) ெச�வ- 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) எ�ெகாேலா $ேதவா.5.1115.2 

 ஆ'0 பா' அ8ணாமைல ைகெதாழ $ேதவா.5.1115.3 

 ஓ'0 ேபா
*_ெப.எ6.(ேபா_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ*_ெப.எ6.
றி.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) ேமைல விைனகேள $ேதவா.5.1115.4 

 ேத'6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

தி�5-_ஏவ.(தி�5-_வி.) அ' ஏ�-மி� $ேதவா.5.1116.1 

 நா' வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ந*ைமG* ஆ3ெகா<வ� $ேதவா.5.1116.2 

 ஆ'0 பா' அ8ணாமைல ைகெதாழ $ேதவா.5.1116.3 

 ஓ'0 ேபா* நம- உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) விைனகேள $ேதவா.5.1116.4 

 க3' ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) க�*பி� இைட 

-ணி $ேதவா.5.1117.1 

 ெவ3' வ 2ைணக< பா�* விகி�தனா� $ேதவா.5.1117.2 

 அ3டK��தி அ8ணாமைல 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1117.3 

 ந3ட* ஆ'ைய ந8ண ந�
_வி.அ.(ந�
_ெப.) ஆ
ேம $ேதவா.5.1117.4 

 ேகாணி� ெகா8ைடய� ேவட* 	� ெகா8டவ� $ேதவா.5.1118.1 

 பாணி ந3ட/க< ஆ�* பரமனா� $ேதவா.5.1118.2 



 ஆணி0 ெபா�னி� அ8ணாமைல ைகெதாழ0 $ேதவா.5.1118.3 

 ேபணி நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெப�விைன ேபா
ேம 

$ேதவா.5.1118.4 

 க8ட*தா� க��தா� கால� ஆ� உயி� $ேதவா.5.1119.1 

 ப8� கா:ெகா� பா�5த_ெப.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பரமனா� 

$ேதவா.5.1119.2 

 அ8ட�- ஓ/
*_ெப.எ6.(ஓ/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

அ8ணாமைல ைகெதாழ $ேதவா.5.1119.3 

 வி8�_ெப.(வி8�_ெப.) 

ேபா
*_ெப.எ6.(ேபா_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ*_ெப.எ6.
றி.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) ேமைலவிைனகேள $ேதவா.5.1119.4 

 	5தி6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 	0ேபா-* 

வண/
மி� $ேதவா.5.1120.1 

 அ5திவா� ஒளியா� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ8ணாமைல $ேதவா.5.1120.2 

 சி5தியா எ1வா� விைன த2��தி�* $ேதவா.5.1120.3 

 க5தமாமல� >�* க��தேன $ேதவா.5.1120.4 

 மைறயினாெனா� மாலவ� கா8கிலா $ேதவா.5.1121.1 

 நிைறG* ந2�ைமG< நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ�<ெச�தவ� $ேதவா.5.1121.2 

 உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மா8பி� 

அ8ணாமைல ைகெதாழ0 $ேதவா.5.1121.3 

 பைறG* நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பாவ/க< ஆனேவ 

$ேதவா.5.1121.4 



 எ0ேபா-* இைறG* மறவா- ந2� $ேதவா.5.1122.1 

 	0ேபா-* பிரம� ெதாழ நி�றவ� $ேதவா.5.1122.2 

 ெச0D ஓ-* ெபானி� ேமனி6_ெப.(ேமனி_ெப.+6_ஒ�.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1122.3 

 அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) ேபாைத�
 1அ4ச: 1 எ�L*-ஆPரேன 

$ேதவா.5.1122.4 

 சைடயி� ேம+* ஓ� ைதயைல ைவ�தவ� $ேதவா.5.1123.1 

 அைடகிலா அரைவ அைர ஆ��தவ� $ேதவா.5.1123.2 

 பைடயி� ேந� தட/க8 உைம பாகமா $ேதவா.5.1123.3 

 அைடவ�ேபா: இ�காட�-ஆPரேர $ேதவா.5.1123.4 

 வி8ட ெவ8தைலேய கல� ஆகேவ $ேதவா.5.1124.1 

 ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அக*_ெப.(அக*_ெப.) 

பலி ேத�* 
ழகனா� $ேதவா.5.1124.2 

 -8டெவ8பிைற ைவ�த இைறயவ� $ேதவா.5.1124.3 

 அ8டவாண��
 அ�B* ஆPரேர $ேதவா.5.1124.4 

 விைடG* ஏ�வ� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) பலி $ேதவா.5.1125.1 

 கைடக< ேதா�* தி,G* எ* க89த: $ேதவா.5.1125.2 

 உைடG* சீைர உைறவ- கா3�இைட $ேதவா.5.1125.3 

 அைடவ�ேபா: அர/
ஆக ஆPரேர $ேதவா.5.1125.4 

 -ைள�ைகேவழ�- உ, உட:_ெப.(உட:_ெப.) ேபா��தவ� $ேதவா.5.1126.1 



 வைள�ைகயாைள ஓ�பாக* மகிC) 

எ�தி_வி.எ6.(எ�-_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1126.2 

 திைள�
* தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) சைடயி�திைச	1- $ேதவா.5.1126.3 

 அள�
* சி5ைதய� ேபா+*-ஆPரேர $ேதவா.5.1126.4 

 ப8ணி� இ�ெமாழியாைள ஓ�பாகமா $ேதவா.5.1127.1 

 வி8ணி� ஆ� விள/
*_ெப.எ6.(விள/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

மதி >'ேய $ேதவா.5.1127.2 

 78ண-ந2� ெம�0 Aசி 7டைலயி� $ேதவா.5.1127.3 

 அ8ணி ஆ�வ�ேபா+*-ஆPரேர $ேதவா.5.1127.4 

 ம3� வா� 
ழலாெளா� மா:விைட $ேதவா.5.1128.1 

 இ3டமா உக5- ஏ�* இைறவனா� $ேதவா.5.1128.2 

 க3�வா/க* கன:_ெப.(கன:_ெப.) ம1 மா� தேனா� $ேதவா.5.1128.3 

 அ3ட* ஆ* Dய*_ெப.(Dய*_ெப.) 

ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆPரேர $ேதவா.5.1128.4 

 ேத�5த தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) கமC சைடய� கன:_ெப.(கன:_ெப.) 

$ேதவா.5.1129.1 

 ஏ5தி எ:லிG< ஆ�* இைறவனா� $ேதவா.5.1129.2 

 கா�5-_வி.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) காமைன ேநா�கின 

க8ணினா� $ேதவா.5.1129.3 

 ஆ�5த_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நா:மைற ஓ-* ஆPரேர 

$ேதவா.5.1129.4 

 உ8� ந47_ெப.(ந47_ெப.) க8ட�-< அட�கி அ/
 $ேதவா.5.1130.1 

 இ8ைட ெச4சைட ைவ�த இய:பினா� $ேதவா.5.1130.2 



 ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாவண 

ஆைடய��� எ, $ேதவா.5.1130.3 

 அ8டவாண� அைடG*_ெப.எ6.(அைட_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ஆPரேர $ேதவா.5.1130.4 

 மா+* நா�	கL* அறிகி�கிலா� $ேதவா.5.1131.1 

 கால� ஆய அவைன� கட5தி3�6 $ேதவா.5.1131.2 

 >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) மா�மறி 

ஏ5திய_ெப.எ6.(ஏ5-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைகயினா� $ேதவா.5.1131.3 

 ஆல*_ெப.(ஆல*_ெப.) உ8� அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) ஆய ஆPரேர 

$ேதவா.5.1131.4 

 ெகா�கைர 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) வ 2ைண ெகா�ெகா3' $ேதவா.5.1132.1 

 ப�கேம ப
வாயன Aத/க< $ேதவா.5.1132.2 

 ஒ�க ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) உக5- உட� ��தரா� 

$ேதவா.5.1132.3 

 அ�கிேனா� அர) ஆ�0ப� ஆPரேர $ேதவா.5.1132.4 

 எ5த மா தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) 

ெச�தைன_வி.	.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_	�.ஒ�.) 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1133.1 

 ப5த* வ 2�_ெப.(வ 2�_ெப.) அைவ ஆய பராபர� $ேதவா.5.1133.2 

 அ5த* இ: DகC ஆP� அரெநறி $ேதவா.5.1133.3 

 சி5ைதG<B* சிர�-<B* த/கேவ $ேதவா.5.1133.4 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) உலா* மல�ெகா8� வள�சைட�
 $ேதவா.5.1134.1 

 இ8ைடமாைல Dைன5-* இரா0பக: $ேதவா.5.1134.2 



 ெதா8ட� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ெதாட�5-_வி.எ6.(ெதாட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) விடாதவ��
 

$ேதவா.5.1134.3 

 அ8ட* ஆள)* ைவ0ப�-ஆPரேர $ேதவா.5.1134.4 

 -�D_ெப.(-�D_ெப.) எலா* அற ந2/கி6 7ப�தரா� $ேதவா.5.1135.1 

 எ�D எலா* ெந�
 இரா0பக: ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1135.2 

 இ�பரா� நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��* இைட 

அறா $ேதவா.5.1135.3 

 அ�ப� ஆமவ��
 அ�ப�-ஆPரேர $ேதவா.5.1135.4 

 	�3� ெம�ைதயி: 	� கிட�தா	ன* $ேதவா.5.1136.1 

 அர3ட� ஐவைர ஆ7 அ��தி3� ந2� $ேதவா.5.1136.2 

 	ர8-த'�த அ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) த�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

ேவ<விைய $ேதவா.5.1136.3 

 அர3� அட�கித� ஆP� அைடமிேன $ேதவா.5.1136.4 

 எ* ஐயா� இைல யாL* உேள� அேல� $ேதவா.5.1137.1 

 எ*ைம யா�* இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ெசய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லேர $ேதவா.5.1137.2 

 1அ*ைம யா� என�
 1 எ�� எ�� அர�றிேன�
 $ேதவா.5.1137.3 

 அ*ைம ஆர� த5தா� ஆP� ஐயேர $ேதவா.5.1137.4 

 த8ட ஆளிைய த�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ேவ<விைய $ேதவா.5.1138.1 



 ெச8� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதவரக8டைன 

$ேதவா.5.1138.2 

 க8� க8� இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) காதலி�- 

அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ�� $ேதவா.5.1138.3 

 ெகா8' ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ஆ� எ� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ேகாைதேய $ேதவா.5.1138.4 

 இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) நைம0 பல ேபச� 

ெதாட/கினா<_வி.	.(ெதாட/
_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ<_பட�.ஒ�.) 

$ேதவா.5.1139.1 

 அவண* அ�� எனி: 1ஆP� அர�1 எL* $ேதவா.5.1139.2 

 பவனி வ 2தி விட/கைன� க8� இவ<_பதி.ெப.(இ_7�.+அ<_பட�.ஒ�.) 

$ேதவா.5.1139.3 

 தவனி ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ஆ� எ� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ைதயேல $ேதவா.5.1139.4 

 ந2ைர6 ெச4சைட ைவ�த நிமலனா� $ேதவா.5.1140.1 

 கா� ஒ�த(*) மிட�ற� கன:_ெப.(கன:_ெப.) வா� அரா $ேதவா.5.1140.2 

 ஆர�த� உைறG* அணி ஆPைர� $ேதவா.5.1140.3 

 Fர�ேத ெதா1வா� விைன Fளிேய $ேதவா.5.1140.4 

 உ<ளேம ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ�தி உைர0ப� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.5.1141.1 

 ெவ<ள*_ெப.(ெவ<ள*_ெப.) தா/
* வி,சைட ேவதிய� $ேதவா.5.1141.2 

 அ<ள:_ெப.(அ<ள:_ெப.) ந2� வய:_ெப.(வய:_ெப.) ஆP� 

அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ* $ேதவா.5.1141.3 



 வ<ள: ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

வாC�தி_வி.எ6.(வாC�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வண/கிேட 

$ேதவா.5.1141.4 

 வி8ட மா மல�ேம: உைறவாெனா�* $ேதவா.5.1142.1 

 ெகா8ட:_ெப.(ெகா8ட:_ெப.) வ8ணL* 

�'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அறிகிலா $ேதவா.5.1142.2 

 அ8டவாண�த� ஆP� அ' ெதாழ0 $ேதவா.5.1142.3 

 ப8ைட_ெப.அ.(ப8�_ெப.) வ:விைன நி:லா பைறGேம $ேதவா.5.1142.4 

 ைம உலாவிய க8ட�த� அ8ட�த� $ேதவா.5.1143.1 

 ைக உலாவிய >ல�த� க89த: $ேதவா.5.1143.2 

 ஐய� ஆP� அ' ெதா1வா��
 எலா* $ேதவா.5.1143.3 

 உ�ய: ஆ* அ:ல: ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இைல கா8மிேன $ேதவா.5.1143.4 

 பா� அைல�த_ெப.எ6.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ப�ெவ8 

தைலயின� $ேதவா.5.1144.1 

 ந2� அைல�த_ெப.எ6.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச*ேமனிய� 

ேநா4ைழ $ேதவா.5.1144.2 

 �� அைல�த_ெப.எ6.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெம� ேகா< அர) 

ஆ3'ய $ேதவா.5.1144.3 

 ஆ� அைல�த_ெப.எ6.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சைட 

அ�னிVரேன $ேதவா.5.1144.4 

 ப8� ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெமாழியாைள ஓ�பாக* 

ஆ� $ேதவா.5.1145.1 

 இ8ைட6 ெச4சைடய�(�) இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ேச�5த- ஓ� $ேதவா.5.1145.2 



 க8ட�த� கா4யி� உ, ேபா��தவ� $ேதவா.5.1145.3 

 அ8ட�- அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) Dற�தா� அ�னிVரேன $ேதவா.5.1145.4 

 பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நாB* பணி5தவ�த* விைன 

$ேதவா.5.1146.1 

 -ரைவ ஆக� -ைட0பவ�த* இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1146.2 

 
ரவ*_ெப.(
ரவ*_ெப.) நா�*_ெப.எ6.(நா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) உைம �றரா� $ேதவா.5.1146.3 

 அரவ* ஆ3�வ�ேபா: அ�னிVரேர $ேதவா.5.1146.4 

 ேவதகீத� வி8ேணா��
* உய�5தவ� $ேதவா.5.1147.1 

 ேசாதி ெவ8பிைற -�� சைட�
 அணி $ேதவா.5.1147.2 

 நாத� ந2தியினா: அ'யா� தம�
 $ேதவா.5.1147.3 

 ஆதி ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�றா�-அ�னிVரேர 

$ேதவா.5.1147.4 

 எ*பிரா� இைமேயா�க< தம�
 எலா* $ேதவா.5.1148.1 

 இ�ப� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ* ஈசனா� $ேதவா.5.1148.2 

 -�ப வ:விைன ேபாக� ெதா1மவ��
 $ேதவா.5.1148.3 

 அ�ப� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�றா�-அ�னிVரேர 

$ேதவா.5.1148.4 

 ெவ5த_ெப.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2� ெம� A7* 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ேமனிய� $ேதவா.5.1149.1 

 க5தமாமல� >�* க��தின� $ேதவா.5.1149.2 

 சி5ைத ஆ� சிவனா� ெச�யத2வ8ண� $ேதவா.5.1149.3 



 அ5தணாள� க8;�-அ�னிVரேர $ேதவா.5.1149.4 

 ஊைன ஆ� தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) பலி 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உழ: $ேதவா.5.1150.1 

 வாைன வானவ�தா/க< வண/கேவ $ேதவா.5.1150.2 

 ேதைன ஆ� 
ழலாைள ஓ�பாகமா $ேதவா.5.1150.3 

 ஆைனஈ� உ,யா�-அ�னிVரேர $ேதவா.5.1150.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேபா�0 பலி ேத�வ� க8ணா� ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) 

$ேதவா.5.1151.1 

 ேமைலவானவ� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வி�*பிய_ெப.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1151.2 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) >C Dற/கா� அர/
 ஆகேவ $ேதவா.5.1151.3 

 ஆலி�கீC அற�தா�-அ�னிVரேர $ேதவா.5.1151.4 

 எ, ெகா< ேமனிய� எ�D அணி5-_வி.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இ�பரா�� $ேதவா.5.1152.1 

 தி,G* K எயி: த2 எழ6 ெச�றவ� $ேதவா.5.1152.2 

 கா4ய மாெலா� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) கா8பத�
 $ேதவா.5.1152.3 

 அ,ய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�றா�-அ�னிVரேர 

$ேதவா.5.1152.4 

 வ4ச(அ)அர�க� கர	*-சிர�ெதா�* $ேதவா.5.1153.1 

 அ47* அ47* ஓ� ஆ�* நா�
* இற $ேதவா.5.1153.2 

 ப4சி� ெம:விரலா: அட��- 1ஆயிைழ $ேதவா.5.1153.3 

 அ4ச: அ4ச: 1 எ�றா�-அ�னிVரேர $ேதவா.5.1153.4 



 ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) மா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உல
எலா* $ேதவா.5.1154.1 

 மாதரா� வல*ெகா< மைற�காடைர� $ேதவா.5.1154.2 

 காத:ெச�- க�த0ப�மவ� $ேதவா.5.1154.3 

 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) பைறG* 

ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) பாவேம $ேதவா.5.1154.4 

 A�
*_ெப.எ6.(A_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தாைழ 

Dறணி அ�
 எலா* $ேதவா.5.1155.1 

 ஆ�க* தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) உைட மா மைற�காடேரா $ேதவா.5.1155.2 

 ஆ��
* கா8D அ,ய�ீ -அ'யா� த*ைம $ேதவா.5.1155.3 

 ேநா�கி� கா8ப- T*_தி,.(T*_	�.ஒ�.) பணி ெச�யிேல $ேதவா.5.1155.4 

 D�ைன_ெப.(D�ைன_ெப.) ஞாழ:_ெப.(ஞாழ:_ெப.) Dறணி அ�
எலா* 

$ேதவா.5.1156.1 

 ம�னினா� வல* ெகா< மைற�காடேரா $ேதவா.5.1156.2 

 அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) நைடயாைள ஓ�பாகமா6 $ேதவா.5.1156.3 

 சி�னேவட* உக0ப- ெச:வேம $ேதவா.5.1156.4 

 அ3டமாமல� >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ�*ெபா� 

$ேதவா.5.1157.1 

 வ3ட0D�சைட மா மைற�காடேரா $ேதவா.5.1157.2 

 ந3ட* ஆ'G* நா:மைற பா'G* $ேதவா.5.1157.3 

 இ3ட* ஆக இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) இேத $ேதவா.5.1157.4 



 ெந�த:_ெப.(ெந�த:_ெப.) ஆ*ப:_ெப.(ஆ*ப:_ெப.) நிைற 

வய:_ெப.(வய:_ெப.) >Cத�* $ேதவா.5.1158.1 

 ெம�யினா� வல*ெகா< மைற�காடேரா $ேதவா.5.1158.2 

 ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ெகா8;� -கவ� 

D�சைட0 $ேதவா.5.1158.3 

 ைபத: ெவ8பிைற பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) உட� ைவ0பேத $ேதவா.5.1158.4 

 -47*_ெப.எ6.(-47_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேபா-* -யி: இ�றி 

ஏ�-வா� $ேதவா.5.1159.1 

 வ47 இ�றி வல*ெகா< மைற�காடேரா $ேதவா.5.1159.2 

 ப4சி� ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) அ'0 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பலி 

ெகாண�5- $ேதவா.5.1159.3 

 அ4சி நி�ப-* ஐ5தைல நாகேம $ேதவா.5.1159.4 

 தி�வினா� ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) ம:
 விழா அணி $ேதவா.5.1160.1 

 ம�வினா� வல*ெகா< மைற�காடேரா $ேதவா.5.1160.2 

 உ�வினா< உைமம/ைக ஓ�பாக* ஆ� $ேதவா.5.1160.3 

 ம�வினா� க/ைகைய6 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) த�னிேல $ேதவா.5.1160.4 

 ச/
 வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைல�
* 

தட/கான:வா� $ேதவா.5.1161.1 

 வ/க* ஆ� வல*ெகா< மைற�காடேரா $ேதவா.5.1161.2 

 க/ைக ெச4சைட ைவ0ப-* அ�றிேய $ேதவா.5.1161.3 

 அ/ைகயி: அன: ஏ5த: அழகிேத $ேதவா.5.1161.4 

 
ைற� கா3டா� வி3ட ேத� 
�த மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) $ேதவா.5.1162.1 



 இைற� கா3; எ��தா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஈ�-ஐ5-* $ேதவா.5.1162.2 

 மைற�கா3டா� இைற ஊ�ற+* வா�வி3டா� $ேதவா.5.1162.3 

 இைற� கா3டா� -எ*பிரா� -உைன ஏ�தேவ $ேதவா.5.1162.4 

 ப8ணி� ேந� ெமாழியா< உைமப/கேரா $ேதவா.5.1163.1 

 ம8ணினா� வல*ெச�* மைற�காடேரா $ேதவா.5.1163.2 

 க8ணினா: உைம� காண� கதவிைன� $ேதவா.5.1163.3 

 தி8ண* ஆக� திற5- அ�< ெச�*மிேன $ேதவா.5.1163.4 

 ஈ8� ெச4சைட ஆக�-< ஈசேரா $ேதவா.5.1164.1 

 K8ட கா�	கிலி� 	றி�க8டேரா $ேதவா.5.1164.2 

 ஆ8�ெகா8ட ந2ேர அ�< ெச�தி�* $ேதவா.5.1164.3 

 ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மா� கதவி� வலி ந2�
ேம 

$ேதவா.5.1164.4 

 அ3டK��தி அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ0பேரா $ேதவா.5.1165.1 

 -3ட� வா�_ெப.(வா�_ெப.) Dர* 73ட 7வ8டேரா $ேதவா.5.1165.2 

 ப3ட* க3'ய ெச�னி0 பரமேரா $ேதவா.5.1165.3 

 ச3ட இ�_73.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) கதவ*_ெப.(கதவ*_ெப.) திற0பி*மிேன 

$ேதவா.5.1165.4 

 அ,ய நா:மைற ஓதிய நாவேரா $ேதவா.5.1166.1 

 ெபா4ய வா�_ெப.(வா�_ெப.) Dர* 73ட 7வ8டேரா $ேதவா.5.1166.2 

 வி,ெகா< ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) வி��தேரா $ேதவா.5.1166.3 



 ெபா4ய வா�_ெப.(வா�_ெப.) கதவ*_ெப.(கதவ*_ெப.) பி,வி�கேவ 

$ேதவா.5.1166.4 

 மைலயி: ந2� இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

மைற�காடேரா $ேதவா.5.1167.1 

 கைலக< வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இைற47* 

கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ஏ�தேரா $ேதவா.5.1167.2 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) இ: மா மணிவ8ண உ�வேரா $ேதவா.5.1167.3 

 ெதாைல) இலா� கதவ*_ெப.(கதவ*_ெப.) -ைண ந2�
ேம $ேதவா.5.1167.4 

 A�
*_ெப.எ6.(A_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தாைழ 

Dறணி அ�
 எலா* $ேதவா.5.1168.1 

 ஆ�
* த8ெபாழி: >C மைற�காடேரா $ேதவா.5.1168.2 

 ஆ��
* கா8D அ,ய�ீ அ'ேக< -உைம $ேதவா.5.1168.3 

 ேநா�கி� காண� கதைவ� திற)ேம $ேதவா.5.1168.4 

 ெவ5தெவ8ெபா'0 A7* விகி�தேரா $ேதவா.5.1169.1 

 அ5த* இ(:)லி அணி மைற�காடேரா $ேதவா.5.1169.2 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) -ந2 அ'யா� 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இைற4சிட $ேதவா.5.1169.3 

 இ5த மா� கதவ*_ெப.(கதவ*_ெப.) பிைண ந2�
ேம $ேதவா.5.1169.4 

 ஆ� >�* அணி மைற�காடேரா $ேதவா.5.1170.1 

 �� மா- உைம�
 ஈ5த 
ழகேரா $ேதவா.5.1170.2 

 ஏ� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ*ெப�மா� -இ5த 

$ேதவா.5.1170.3 



 மா� இலா� கதவ*_ெப.(கதவ*_ெப.) வலி ந2�
ேம $ேதவா.5.1170.4 

 78ணெவ8ெபா'0 A7* 7வ8டேரா $ேதவா.5.1171.1 

 ப8ணி ஏ� உக5- ஏ�* பரமேரா $ேதவா.5.1171.2 

 அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) ஆதி அணி மைற�காடேரா $ேதவா.5.1171.3 

 தி8ணமா� கதவ*_ெப.(கதவ*_ெப.) திற0பி*மிேன $ேதவா.5.1171.4 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) உளா� 

வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எதி� ெகா<ளேவ 

$ேதவா.5.1172.1 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) உளா� 

வண/
*_ெப.எ6.(வண/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மைற�காடேரா 

$ேதவா.5.1172.2 

 க8ணினா: உைம� காண� கதவிைன� $ேதவா.5.1172.3 

 தி8ண* ஆக� திற5- அ�< ெச�*மிேன $ேதவா.5.1172.4 

 அர�கைன விரலா: அட��தி3ட ந2� $ேதவா.5.1173.1 

 இர�க* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�� எ*ெப�மானிேர $ேதவா.5.1173.2 

 7ர�
* D�ைனக< >C மைற�காடேரா $ேதவா.5.1173.3 

 சர�க இ�_73.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) கதவ*_ெப.(கதவ*_ெப.) திற0பி*மிேன 

$ேதவா.5.1173.4 

 ேதா��* ேகாயி+* ேதா�றிய_ெப.எ6.(ேதா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேகாயி+* $ேதவா.5.1174.1 

 ேவ��� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) பல உள மீய6>� $ேதவா.5.1174.2 

 ��ற* பா�5த_ெப.எ6.(பா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 
ளி�D�சைட 

அர�
 $ேதவா.5.1174.3 



 ஏ�ற* ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) க8;� இள/ேகாயிேல $ேதவா.5.1174.4 

 வ5தைன_வி.	.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_	�.ஒ�.) அைட�
* 

அ'�ெதா8ட�க< $ேதவா.5.1175.1 

 ப5தைன ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பாவி�க நி�றவ� 

$ேதவா.5.1175.2 

 சி5தைன தி��-* தி� மீய6>� $ேதவா.5.1175.3 

 எ*தைம உைடயா� இள/ேகாயிேல $ேதவா.5.1175.4 

 ப4ச ம5திர* ஓ-* பரமனா� $ேதவா.5.1176.1 

 அ4ச ஆைன உ,�-_வி.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அன: ஆ�வா� 

$ேதவா.5.1176.2 

 ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) வாழி_விய/.வி.	.(வாC_வி.+இ_விய/.வி.	.
றி.) 

நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ�-மீய6>� 

$ேதவா.5.1176.3 

 எ*தைம உைடயா� இள/ேகாயிேல $ேதவா.5.1176.4 

 நா� ம:லிைக_ெப.(ம:லிைக_ெப.) �விள* ெச8பக* $ேதவா.5.1177.1 

 ேவ� ேவ� வி,�த சைட இைட $ேதவா.5.1177.2 

 ஆ� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உக5தா� தி� 

மீய6>� $ேதவா.5.1177.3 

 ஏ�ெகா8� உக5தா� இள/ேகாயிேல $ேதவா.5.1177.4 

 ெவNவ வ8ண�- நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ெவ�வேவ $ேதவா.5.1178.1 

 கNவ வ8ண� கன:_ெப.(கன:_ெப.) வி,�- ஆ�வ� $ேதவா.5.1178.2 

 ெசNவவ8ண* திகC தி� மீய6>� $ேதவா.5.1178.3 

 எNவ வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) பிரா� இள/ேகாயிேல $ேதவா.5.1178.4 



 ெபா� அ* ெகா�ைறG* A அணி மாைலG* $ேதவா.5.1179.1 

 பி�L* ெச4சைடேம: பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) >'�� $ேதவா.5.1179.2 

 மி�L* ேமகைலயாெளா� மீய6>� $ேதவா.5.1179.3 

 இ�ன நா<_ெப.(நா<_ெப.) அகலா� இள/ேகாயிேல $ேதவா.5.1179.4 

 பைட ெகா< Aத�த� ைப/ெகா�ைற�தா,ன� $ேதவா.5.1180.1 

 சைட ெகா< ெவ<ள�த� சா5தெவ8 ந2�றின� $ேதவா.5.1180.2 

 விைட ெகா< ஊ�தியினா� தி� மீய6>� $ேதவா.5.1180.3 

 இைட ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�றா� இள/ேகாயிேல 

$ேதவா.5.1180.4 

 ஆ� ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சைடயின� 

தா	* ஓ� $ேதவா.5.1181.1 

 ேவ�ெகா8ட- ஓ� ேவட�த� ஆகி+* $ேதவா.5.1181.2 

 �� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உக5தாெளா� 

மீய6>� $ேதவா.5.1181.3 

 ஏ� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உக5தா� 

இள/ேகாயிேல $ேதவா.5.1181.4 

 ேவத�தா� எ�ப� ேவ<வி உளா� எ�ப� $ேதவா.5.1182.1 

 Aத�தா� எ�ப� D8ணிய� த�ைனேய $ேதவா.5.1182.2 

 கீத�தா� கிள�* தி� மீய6>� $ேதவா.5.1182.3 

 ஏத* த2��க நி�றா� இள/ேகாயிேல $ேதவா.5.1182.4 

 க��க8ட� கயிலாய மைலதைன $ேதவா.5.1183.1 



 எ��க: உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) இராவண� ஈ� அற 

$ேதவா.5.1183.2 

 வி��க8 இ�றி ெவ
8டவ� மீய6>� $ேதவா.5.1183.3 

 இ��க8 த2��க நி�றா� இள/ேகாயிேல $ேதவா.5.1183.4 

 கைர5- ைக ெதா1வாைரG* காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) $ேதவா.5.1184.1 

 வைர5- ைவ- எ1வாைரG* வாடல� $ேதவா.5.1184.2 

 நிர5த பா,ட�ேதா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) நி�த+* 

$ேதவா.5.1184.3 

 விைர5-_வி.எ6.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேபாவ- வ 2ழிமிழைல�ேக 

$ேதவா.5.1184.4 

 ஏ�� ெவ: ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) ஈச� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஆதிைர 

$ேதவா.5.1185.1 

 நா�ற*_ெப.(நா�ற*_ெப.) >�வ� ந�ந�* தி/களா� $ேதவா.5.1185.2 

 ந2��6 ச5தன ெவ<ைள_ெப.(ெவ<ைள_ெப.) விரவலா� $ேதவா.5.1185.3 

 ேவ��� ேகால* ெகா< வ 2ழிமிழைலேய $ேதவா.5.1185.4 

 Dைன ெபா� >ல�த� ேபா� விைட ஊ�தியா� $ேதவா.5.1186.1 

 விைன ெவ: நாக�த� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ம1வாளினா� 

$ேதவா.5.1186.2 

 நிைனய நி�றவ� ஈசைனேய1 எனா $ேதவா.5.1186.3 

 விைன இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) ெதா1* வ 2ழிமிழைலேய 

$ேதவா.5.1186.4 

 மாட�-_ெப.(மாட*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆ�* 

மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) உட� ைவ�தவ� $ேதவா.5.1187.1 



 ேகாட�தா� 
��ேக�திர�தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $ேதவா.5.1187.2 

 பாட�தா� பழி0பா� பழி0D இ:ல- ஓ� $ேதவா.5.1187.3 

 ேவட�தா� ெதா1* வ 2ழிமிழைலேய $ேதவா.5.1187.4 

 எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெவ: ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) 

ஏ� உைடயா� தம� $ேதவா.5.1188.1 

 உ�0ப� ேகாவண* உ8ப- பி6ைசேய $ேதவா.5.1188.2 

 ெக�0ப- ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) கீC 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ:விைன $ேதவா.5.1188.3 

 வி��-0 ேபாவ- வ 2ழிமிழைல�ேக $ேதவா.5.1188.4 

 
ழைல யாC ெமாழியா� இைச ேவ3ைகயா: $ேதவா.5.1189.1 

 உழைல யா�ைகைய ஊ9* உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) இ�� $ேதவா.5.1189.2 

 தழைல ந2� ம'� ெகா<ள�மி� சா�றிேனா* $ேதவா.5.1189.3 

 மிழைலயா� அ' சார வி8_ெப.(வி8_ெப.) ஆ<வேர $ேதவா.5.1189.4 

 த2ர� த2�திரள� சைட� த/கிய_ெப.எ6.(த/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1190.1 

 ந2ர� ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2�ற� 

வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ஆ� ெகா�ைற� $ேதவா.5.1190.2 

 தார� மாைலய� த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) ந�/க8ணிய� $ேதவா.5.1190.3 

 வ 2ர�_ெப.(வ 2ர�_ெப.) வ 2ழிமிழைல விகி�தேன $ேதவா.5.1190.4 

 எ,யினா� இைறயா� இ�கா3� இைட $ேதவா.5.1191.1 

 நா4யினா� பா4யா மகிCகி�ற- ஓ� $ேதவா.5.1191.2 

 ெபா4யனா� த* பிற0ெபா� சாதைல $ேதவா.5.1191.3 



 வி,யினா� ெதா1* வ 2ழிமிழைலேய $ேதவா.5.1191.4 

 ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) >C சைடேம: ஓ� நிலா மதி 

$ேதவா.5.1192.1 

 கா8� ேசவ'ேம: ஓ� கைனகழ: $ேதவா.5.1192.2 

 ேவ8�வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) வ 2தி D
5தில� $ேதவா.5.1192.3 

 மீ8�* ேபாவ- வ 2ழிமிழைல�ேக $ேதவா.5.1192.4 

 பாைலயாெழா� ெசNவழி ப8 ெகாள $ேதவா.5.1193.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வழிப�* $ேதவா.5.1193.2 

 ஆைல ஆ� அழ: அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) ஆ
தி $ேதவா.5.1193.3 

 ேவைலயா� ெதா1* வ 2ழிமிழைலேய $ேதவா.5.1193.4 

 மழைல ஏ�� மணாள� தி�மைல $ேதவா.5.1194.1 

 7ழல_
ைற.எ6.(7ழ:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��தா� 	'ேதா< இற� 

$ேதவா.5.1194.2 

 கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ெகா< காலி:-தி�விர: ஊ�ற+* $ேதவா.5.1194.3 

 1மிழைலயா� அ' வாCக_விய/.வி.	.(வாC_வி.+க_விய/.வி.	.
றி.) 1 

என வி3டேத $ேதவா.5.1194.4 

 எ� ெபாேன இைமேயா� ெதா1 ைப/கழ: $ேதவா.5.1195.1 

 ந�ெபாேன நல*_ெப.(நல*_ெப.) த2/
 அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இேல� $ேதவா.5.1195.2 

 ெச*ெபாேன தி� வ 2ழிமிழைலG< $ேதவா.5.1195.3 

 அ�பேன -அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1195.4 



 க8ணினா: களி �ர� ைகயா:-ெதா1- $ேதவா.5.1196.1 

 எ89* ஆ� அறியா-_எதி�.ம.வி.எ6.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இைள0ேப� தைன $ேதவா.5.1196.2 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) உளா� ெதா1* வ 2ழிமிழைலG< $ேதவா.5.1196.3 

 அ8ணேல -அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1196.4 

 ஞாலேம வி7*ேப நல*_ெப.(நல*_ெப.) த2ைமேய $ேதவா.5.1197.1 

 காலேம க��ேத க��தா:-ெதா1* $ேதவா.5.1197.2 

 சீலேம தி� வ 2ழிமிழைலG< $ேதவா.5.1197.3 

 ேகாலேம -அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1197.4 

 	�தேன 	த:வா 	கி1* 	ைள $ேதவா.5.1198.1 

 ஒ�தேன ஒ�வா உ� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1198.2 

 சி�தேன தி� வ 2ழிமிழைலG< $ேதவா.5.1198.3 

 அ�தேன -அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1198.4 

 க�வேன க� ஆ�� ெதளிவா��
 எலா* $ேதவா.5.1199.1 

 ஒ�வேன உயி�0D ஆ� உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1199.2 

 தி�வேன தி� வ 2ழிமிழைலG< $ேதவா.5.1199.3 

 
�வேன -அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1199.4 

 கா�தேன ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ஏைழG* காதலா: $ேதவா.5.1200.1 

 ஆ�தேன அமர��
 அய� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$ேதவா.5.1200.2 



 ேச��தேன தி� வ 2ழிமிழைலG< $ேதவா.5.1200.3 

 ��தேன அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1200.4 

 ந2தி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) நி�த: நியம* 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1201.1 

 ஓதி வானவ�* உணராத- ஓ� $ேதவா.5.1201.2 

 ேவதியா விகி�தா தி� வ 2ழிG< $ேதவா.5.1201.3 

 ஆதிேய -அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1201.4 

 பழகி நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) அ' 

>'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பாலைன� $ேதவா.5.1202.1 

 கழகி�ேம: ைவ�த காலைன6 சா'ய $ேதவா.5.1202.2 

 அழகேன அணி வ 2ழிமிழைலG< $ேதவா.5.1202.3 

 
ழகேன -அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1202.4 

 அ8ட வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) �'� கைட5த ந47_ெப.(ந47_ெப.) 

$ேதவா.5.1203.1 

 உ8ட வானவேன உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இேல� 

$ேதவா.5.1203.2 

 வி8ட வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) வ 2ழிமிழைலG< 

$ேதவா.5.1203.3 

 ெகா8டேன -அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1203.4 

 ஒ��த� ஓ/கைல� தா/க: உ�றா� உர*_ெப.(உர*_ெப.) $ேதவா.5.1204.1 

 வ��தினா� வ4சேன� மன*_ெப.(மன*_ெப.) ம�னிய $ேதவா.5.1204.2 

 தி��தேன தி� வ 2ழிமிழைலG< $ேதவா.5.1204.3 



 அ��தேன -அ'ேயைன� 
றி�ெகாேள $ேதவா.5.1204.4 

 பாச* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இலரா� பலப�த�க< $ேதவா.5.1205.1 

 வாச* நா<மல� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' 

ைவக+* $ேதவா.5.1205.2 

 ஈச� எ*ெப�மா� இைடம�தினி: $ேதவா.5.1205.3 

 Aச* நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) D
-* Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ஆடேவ 

$ேதவா.5.1205.4 

 மைறயி� நா<மல� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ' வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேதவா.5.1206.1 

 	ைறயினா: 	னிக< வழிபா� ெச� $ேதவா.5.1206.2 

 இைறவ� எ*ெப�மா� இைடம�தினி: $ேதவா.5.1206.3 

 உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஈசைன உ<
* எ� 

உ<ளேம $ேதவா.5.1206.4 

 ெகா�ைறமாைலG* �விள* ம�த	* $ேதவா.5.1207.1 

 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேசர� திகCசைட 

ைவ�தவ� $ேதவா.5.1207.2 

 எ��* எ5ைதபிரா� இைடம�திைன $ேதவா.5.1207.3 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) ைகெதா1வா� விைன நாசேம $ேதவா.5.1207.4 

 இ*ைம வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) விைள�தி�* 

$ேதவா.5.1208.1 

 அ*ைமேய பிறவி�-ய� ந2�தி�* $ேதவா.5.1208.2 

 எ*ைம ஆB* இைடம�த� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) $ேதவா.5.1208.3 

 ெச*ைமேய ெதா1வா� விைன சி5-ேம $ேதவா.5.1208.4 



 1வ8� அைண5தன வ�னிG* ெகா�ைறG* $ேதவா.5.1209.1 

 ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அணி5த_ெப.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சைட	'� ��தனா� 

$ேதவா.5.1209.2 

 எ8 திைச�
* இைடம�தா 1 என $ேதவா.5.1209.3 

 வி8�ேபா� அ�* ேமைலவிைனகேள $ேதவா.5.1209.4 

 ஏ� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஏ�* இைடம�- ஈசனா� $ேதவா.5.1210.1 

 ��வா� விைன த2��
* 
ழகனா� $ேதவா.5.1210.2 

 ஆ� ெச4சைட ைவ�த அழகனா��
 $ேதவா.5.1210.3 

 ஊறி ஊறி உ�
* எ� உ<ளேம $ேதவா.5.1210.4 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) உளா�* வி�*ப0ப�பவ� $ேதவா.5.1211.1 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) உளா�* மதி�க0ப�பவ� $ேதவா.5.1211.2 

 எ8ணினா� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C இைட ம�திைன $ேதவா.5.1211.3 

 ந8ணினாைர ந8ணா விைன நாசேம $ேதவா.5.1211.4 

 ெவ5த_ெப.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

ெபா'0 A7* விகி�தனா� $ேதவா.5.1212.1 

 க5தமாைலக< >�* க��தனா� $ேதவா.5.1212.2 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ� இைட ம�தினி: ஈசைன6 $ேதவா.5.1212.3 

 சி5ைதயா: நிைனவா� விைன ேதGேம $ேதவா.5.1212.4 

 ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஓ-* வி,சைட அ8ணலா� $ேதவா.5.1213.1 



 Aத* பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�* Dனிதனா� 

$ேதவா.5.1213.2 

 1ஏத* த2��
* இைடம�தா 1 எ�� $ேதவா.5.1213.3 

 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ஏ�த0 பைறG* ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) பாவேம 

$ேதவா.5.1213.4 

 கனியிL* க3' ப3ட க�*பிL* $ேதவா.5.1214.1 

 பனிமல��
ழ: பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந:லா,L* $ேதவா.5.1214.2 

 தனி 	; கவி�- ஆB* அரசிL* $ேதவா.5.1214.3 

 இனிய� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அைட5தா��
 இைடம�தேன $ேதவா.5.1214.4 

 	�றிலா மதி >�* 	த:வனா� $ேதவா.5.1215.1 

 ஒ�றினா� மைலயா: அர�க� 	' $ேதவா.5.1215.2 

 எ�றி� ஆ� ெகா'யா� இைடம�திைன0 $ேதவா.5.1215.3 

 ப�றினாைர0 ப�றா விைன0 பாவேம $ேதவா.5.1215.4 

 பைறயி� ஓைசG* பாடலி� ஓைசG* $ேதவா.5.1216.1 

 மைறயி� ஓைசG* ைவ
* அய: எலா* $ேதவா.5.1216.2 

 இைறவ� எ/க< பிரா� இைடம�தினி: $ேதவா.5.1216.3 

 உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஈசைன உ<
* எ� 

உ<ளேம $ேதவா.5.1216.4 

 மன�-< மாயைன மா7 அ� ேசாதிைய $ேதவா.5.1217.1 

 Dனி��0 பி<ைள ெவ<ைள_ெப.(ெவ<ைள_ெப.) மதி >'ைய $ேதவா.5.1217.2 

 என�
� தாைய எ*மா� இைடம�தைன $ேதவா.5.1217.3 



 நிைன�தி3� ஊறி நிைற5த--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.1217.4 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) அைண5தன வ�னிG* ம�த	* $ேதவா.5.1218.1 

 ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அணி5த_ெப.எ6.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சைட	'� ��தைன 

$ேதவா.5.1218.2 

 1எ8திைச�
* இைடம�தா 1 என $ேதவா.5.1218.3 

 வி8�ேபா� அ�* ேமைலவிைனகேள $ேதவா.5.1218.4 

 1-ைண இலாைமயி:-F/
 இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ேப�கேளா� 

$ேதவா.5.1219.1 

 அைணய: ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) 

எம�
_பதி.ெப.(எ*_பதி.ெப.+�
_ெகா.ேவ.) அ,ேத 1 எனா $ேதவா.5.1219.2 

 இைண இலா இைடமா ம�தி: எ1 $ேதவா.5.1219.3 

 பைணயி: ஆகம* ெசா:+* த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) பா/கி�ேக $ேதவா.5.1219.4 

 ம8ைண உ8ட மா: காணா� மல� அ' $ேதவா.5.1220.1 

 வி8ைண வி8�_ெப.(வி8�_ெப.) அய� காணா� விய�	' $ேதவா.5.1220.2 

 1ெமா8ைண மா ம�தா 1 எ�� எ� ெமா�
ழ: $ேதவா.5.1220.3 

 ப8ைண_ெப.(ப8ைண_ெப.) ஆய	* தாL* பயி+ேம $ேதவா.5.1220.4 

 ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) காண� ெகாடா� மணமாைலைய $ேதவா.5.1221.1 

 க/ைக காண� ெகாடா� 	'� க8ணிைய $ேதவா.5.1221.2 

 ந/ைகமீ� இைடம�த� இ5 ந/ைக�ேக $ேதவா.5.1221.3 

 எ/
 வா/கி� ெகா��தா�_வி.	.(ெகா�_வி.+��_இ.கா._ஆ�_பட�.ப�.) 

இதழிேய $ேதவா.5.1221.4 



 மைறG* ஓ-வ� மா�மறி� ைகயின� $ேதவா.5.1222.1 

 கைற ெகா< க8ட* உைடய கபாலியா� $ேதவா.5.1222.2 

 -ைறG* ேபா
வ� Fய ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�றின� $ேதவா.5.1222.3 

 பிைறG* >�வ�-ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1222.4 

 கண�
 இலாைரG* க�� வ:லாைரG* $ேதவா.5.1223.1 

 வண�
 இலா ெநறி க8� ெகா8டாைரG* $ேதவா.5.1223.2 

 தண�
வா� தணி0பா� எ0ெபா�ைளG* $ேதவா.5.1223.3 

 பிண�
வா� அவ�-ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1223.4 

 ெசா,வி0பா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) >C கதி�� 

தி/கைல_ெப.(தி/க<_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.5.1224.1 

 வி,வி0பா� ெவயி:_ெப.(ெவயி:_ெப.) ப3ட விள/
 ஒளி $ேதவா.5.1224.2 

 எ,வி0பா� தணி0பா� எ0ெபா�ைளG* $ேதவா.5.1224.3 

 பி,வி0பா� அவ�-ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1224.4 

 ெச�வி0பா� சிைலயா: மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) த2��த/க< $ேதவா.5.1225.1 

 உ�வி0பா� பலப�த�க< ஊCவிைன $ேதவா.5.1225.2 

 அ�வி0பா� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) அ�றிG* ந:விைன 

$ேதவா.5.1225.3 

 ெப�வி0பா� அவ�-ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1225.4 

 ம�ைறயா� அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

ம1வாளினா� $ேதவா.5.1226.1 

 ப�றி ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஓ� ஐ5தைல0பா*D 

அைர6 $ேதவா.5.1226.2 



 7�றியா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) F ெநறியா: மி
 $ேதவா.5.1226.3 

 ெப�றியா� அவ�-ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1226.4 

 தி��
 வா�
ழ: ெச:வன ேசவ' $ேதவா.5.1227.1 

 இ��
 வா�ெமாழியா:-தைன ஏ�-வா� $ேதவா.5.1227.2 

 7��
வா� -ய� ேதா�ற/க< ஆ�றற0 $ேதவா.5.1227.3 

 ெப��
வா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1227.4 

 	�ைனயா� மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ஊ�தி 	�கேவ< $ேதவா.5.1228.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஐயா� எனி:-தா� ஓ� தைலமக� $ேதவா.5.1228.2 

 எ�ைன ஆB* இைறயவ� எ*பிரா� $ேதவா.5.1228.3 

 பி�ைனயா� அவ�-ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1228.4 

 உைழ�-* -<ளிG* உ<ள�-ேள உ� $ேதவா.5.1229.1 

 இைழ�-* 1எ5ைதபிரா�1 எ�� இரா0பக: $ேதவா.5.1229.2 

 அைழ�
* அ�பின� ஆய அ'யவ� $ேதவா.5.1229.3 

 பிைழ0D ந2�
வ�-ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1229.4 

 1ந2� உலா* நிமி�D�சைடயா 1 எனா $ேதவா.5.1230.1 

 ஏ� உலா) அந/க� திற:_ெப.(திற:_ெப.) வா3'ய $ேதவா.5.1230.2 

 வா� உலா* வனெம�	ைலயாெளா�* $ேதவா.5.1230.3 

 ேப� உளா� அவ�-ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1230.4 

 பாணி ஆ� ப�த* ெபய�5-_வி.எ6.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�வ� 

$ேதவா.5.1231.1 

 Fணி ஆ� விசய�
 அ�<ெச�தவ� $ேதவா.5.1231.2 



 மாணியா� ம8_ெப.(ம8_ெப.) அள5தவ� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) 

$ேதவா.5.1231.3 

 ேபணியா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ேபெரயிலாளேர $ேதவா.5.1231.4 

 மத�த வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� மணி0 D3பக* $ேதவா.5.1232.1 

 சிைத�கேவ தி�மாமைல�கீC0 D�
 $ேதவா.5.1232.2 

 பைத�- அ/
 ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��தா� 

ப�- ந2< 	' $ேதவா.5.1232.3 

 பித�க ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேபெரயிலாளேர 

$ேதவா.5.1232.4 

 	�திைன பவள�ைத_ெப.(பவள*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐ_ெச.ேவ.) 	ைள�த எ* 

$ேதவா.5.1233.1 

 ெதா�திைன 7டைர 7ட� ேபா: ஒளி0 $ேதவா.5.1233.2 

 பி�தைன ெகா+* ந4சிைன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேதவா.5.1233.3 

 நி�தைன -ெந�ந: க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8ணிேய $ேதவா.5.1233.4 

 ெவ8ணி� ெதா:-நக� ேமய ெவ8தி/க< ஆ� $ேதவா.5.1234.1 

 க8ணி� ெதா�த சைடய� கபாலியா� $ேதவா.5.1234.2 

 எ8ணி� த*ைம நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இ�5ேதL�
 $ேதவா.5.1234.3 

 அ8ணி�தி3� அ	- ஊ�* எ� நா)�ேக $ேதவா.5.1234.4 

 கா�றிைன கனைல கதி� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) $ேதவா.5.1235.1 

 ��றிைன உைத�தி3ட 
ண*_ெப.(
ண*_ெப.) உைட $ேதவா.5.1235.3 



 வ 2�றிைன -ெந�ந: க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8ணிேய $ேதவா.5.1235.4 

 ந:லைன திகC நா:மைறஓதிைய $ேதவா.5.1236.1 

 ெசா:லைன 7டைர 7ட� ேபா: ஒளி� $ேதவா.5.1236.2 

 க:லைன க' மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K��_ெப.(K��_ெப.) 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1236.3 

 வி:லைன -ெந�ந: க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8ணிேய $ேதவா.5.1236.4 

 7டைர0 ேபா: ஒளி� 78ணெவ8 ந2�றைன $ேதவா.5.1237.1 

 அட�* ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ைவ�த அ	தைன 

$ேதவா.5.1237.2 

 பட�*_ெப.எ6.(பட�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெச4சைட0 பா:மதி 

>'ைய $ேதவா.5.1237.3 

 இடைர ந2�கிைய யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெவ8ணிேய 

$ேதவா.5.1237.4 

 Aதநாதைன A* DகXரைன $ேதவா.5.1238.1 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) என� 

தவ1*_ெப.எ6.(தC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மதி >'ைய 

$ேதவா.5.1238.2 

 நாதைன ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) நா:மைற ஓதிைய $ேதவா.5.1238.3 

 ேவதைன -ெந�ந: க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8ணிேய $ேதவா.5.1238.4 

 ஒ��திைய ஒ�பாக�- அட�கிG* $ேதவா.5.1239.1 



 ெபா��திய Dனித� D,D�சைட� $ேதவா.5.1239.2 

 க��தைன கைற�க8டைன க8 Tத:_ெப.(Tத:_ெப.) $ேதவா.5.1239.3 

 நி��தைன -ெந�ந: க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8ணிேய $ேதவா.5.1239.4 

 சைடயைன சா4 ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1240.1 

 உைடயைன உண�வா� விைன த2��தி�* $ேதவா.5.1240.2 

 பைடயைன ம1வாெளா� பா�த�* $ேதவா.5.1240.3 

 விைடயைன -ெந�ந: க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8ணிேய $ேதவா.5.1240.4 

 ெபா�0பைன Dனலாெளா� D�சைட $ேதவா.5.1241.1 

 அ�0பைன இள5தி/க< அ* க8ணியா� $ேதவா.5.1241.2 

 ப�0பத* பரவி� ெதா1* ெதா8ட�க< $ேதவா.5.1241.3 

 வி�0பைன -ெந�ந: க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ8ணிேய $ேதவா.5.1241.4 

 >ல வ4சைன வ:ல எ* 75தர� $ேதவா.5.1242.1 

 ேகாலமா அ�<ெச�த- ஓ� ெகா<ைகயா� $ேதவா.5.1242.2 

 கால� அ4ச உைத�- இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) க8ட* ஆ* $ேதவா.5.1242.3 

 ேவைல ந4சைன க8ட- ெவ8ணிேய $ேதவா.5.1242.4 

 இைலயி� ஆ� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

>'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஈசனா� $ேதவா.5.1243.1 

 மைலயினா: அர�க� திற:_ெப.(திற:_ெப.) வா3'னா� $ேதவா.5.1243.2 



 சிைலயினா: மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) எ�தவ� ெவ8ணிைய� $ேதவா.5.1243.3 

 தைலயினா:-ெதா1வா� விைன தா)ேம $ேதவா.5.1243.4 

 	�றிலா 	ைலயா< இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) ஆகி+* 

$ேதவா.5.1244.1 

 அ�ற* த2��
* அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) 

இல<_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ<_பட�.ஒ�.) ஆகி+* $ேதவா.5.1244.2 

 1க�ைற6 ெச4சைடய� கட*ப5-ைற0 $ேதவா.5.1244.3 

 ெப�ற*_ெப.(ெப�ற*_ெப.) ஊ�தி1 எ�றா<-எ/க< ேபைதேய $ேதவா.5.1244.4 

 தன
 இ�5த- ஓ� த�ைமய� ஆகி+* $ேதவா.5.1245.1 

 	ன
 த2ர� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1மி�கேளா 

$ேதவா.5.1245.2 

 கனக0D� சைடயா� கட*ப5-ைற $ேதவா.5.1245.3 

 நிைனய வ:லா� ந2< வி7*D ஆ<வேர $ேதவா.5.1245.4 

 ஆ,ய* தமிேழா� இைச ஆனவ� $ேதவா.5.1246.1 

 �,ய 
ண�தா� 
றி நி�றவ� $ேதவா.5.1246.2 

 கா,ைக உைடயா� கட*ப5-ைற $ேதவா.5.1246.3 

 சீ� இய: ப�த� ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அைடமி�கேள $ேதவா.5.1246.4 

 ப8ணி� இ�ெமாழி 

ேக3
*_ெப.எ6.(ேக<_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

பரமைன $ேதவா.5.1247.1 

 வ8ண ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மலரா� பல ேதவ�* $ேதவா.5.1247.2 



 க8ணL*(*) 

அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

கட*ப5-ைற $ேதவா.5.1247.3 

 ந8ண ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன 

ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) நாசேம $ேதவா.5.1247.4 

 மைற ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மன�தாைன 

மன�-ேள $ேதவா.5.1248.1 

 நிைற ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெந4சி� உ< 

உற ைவ*மிேனா $ேதவா.5.1248.2 

 கைறக8ட�(�) உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கட*ப5-ைற $ேதவா.5.1248.3 

 சிைறெகா8ட விைன த2ர� ெதா1மிேன $ேதவா.5.1248.4 

 ந/ைக பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�த(5) ந�4ேசாதிைய0 

$ேதவா.5.1249.1 

 ப/க* இ�றி0 பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ1மி�கேளா $ேதவா.5.1249.2 

 க/ைக6 ெச4சைடயா� கட*ப5-ைற $ேதவா.5.1249.3 

 அ/க* ஓதி அர� உைறகி�றேத $ேதவா.5.1249.4 

 அ,ய நா:மைற ஆ� அ/க* ஆ� ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) $ேதவா.5.1250.1 

 D,ய� ேதவ�க<_ெப.(ேதவ�_ெப.+க<_ப�.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8டவ� 

$ேதவா.5.1250.2 

 கா4ய க8ட�தினா� கட*ப5-ைற $ேதவா.5.1250.3 

 உ,ய ஆ� நிைன மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1250.4 



 A ெம�ேகாைத உைம ஒ�பாகைன $ேதவா.5.1251.1 

 ஓம* ெச�-* உண�மி�க< உ<ள�தா: $ேதவா.5.1251.2 

 காம� கா�5த_ெப.எ6.(கா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா� கட*ப5-ைற 

$ேதவா.5.1251.3 

 நாம* ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) 

த2விைன நாசேம $ேதவா.5.1251.4 

 பா� அண/கி வண/கி0 பணி ெசய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1252.1 

 நாரண� பிரம� அறியாத- ஓ� $ேதவா.5.1252.2 

 காரண� கட*ப5-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1252.3 

 ஆ� அண/
 ஒ�பா: உைட ைம5தேன $ேதவா.5.1252.4 

 Eலா: ந�றா நிைனமி�க< ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெகட_
ைற.எ6.(ெக�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1253.1 

 பா: ஆ� ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) உட� ஆ�* பரமனா� $ேதவா.5.1253.2 

 காலா: ஊ�� உக5தா� கட*ப5-ைற $ேதவா.5.1253.3 

 ேமலா: நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ:விைன வ 2�ேம 

$ேதவா.5.1253.4 

 தள�* ேகா< அரவ�ெதா� த8மதி $ேதவா.5.1254.1 

 வள�*_ெப.எ6.(வள�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேகால 

வள�சைடயா��
 இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1254.2 

 கிள�* ேப� இைச� கி�னர* பா3� அறா� $ேதவா.5.1254.3 



 கள�* கா�� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1254.4 

 ெவல வலா� Dல�_ெப.(Dல�_ெப.) ஐ5ெதா� ேவத	* $ேதவா.5.1255.1 

 ெசால வலா� 7ழ+*_ெப.எ6.(7ழ:_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

த�மா�ற	* $ேதவா.5.1255.2 

 அல வலா� மைன ஆ�5த ெம�ேதாளிைய� $ேதவா.5.1255.3 

 கல வலா� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1255.4 

 ெபா� ெதாழா- Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) உ,ேயா� பணி $ேதவா.5.1256.1 

 ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எழா எ1வா� பணி 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எழா $ேதவா.5.1256.2 

 ைவ- எழா- எ1வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) எ<க ந2� 

$ேதவா.5.1256.3 

 ைகெதாழா எ1மி� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1256.4 

 -8ெணனா மன�தா:-ெதா1 ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.5.1257.1 

 ப8ணினா: 	ன* பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ெச�ேத $ேதவா.5.1257.2 

 எ8 இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) எயி: K��* எ,�த 	� 

$ேதவா.5.1257.3 

 க8ணினா� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1257.4 

 7ைனG< ந2லமல� அன க8ட�த� $ேதவா.5.1258.1 

 DைனG* ெபா�நிற� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) D,சைட� $ேதவா.5.1258.2 

 கைனG* ைப/கழலா� கர�ேகாயிைல $ேதவா.5.1258.3 

 நிைனG* உ<ள�தவ� விைன ந2/
ேம $ேதவா.5.1258.4 



 
ண/க< ெசா:லிG*_ெப.எ6.(ெசா:+_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


�ற/க< ேபசிG* $ேதவா.5.1259.1 

 வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வாC�-வ� 

அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) உைடயா� எலா* $ேதவா.5.1259.2 

 வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

மல� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' ைவக+* 

$ேதவா.5.1259.3 

 கண/க< ேபா��_ஏவ.(ேபா��_வி.) 

இைச�
*_ெப.எ6.(இைச_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1259.4 

 ப8ணி� ஆ� மைற ப:பலAசைன $ேதவா.5.1260.1 

 ம8ணினா� ெச�வ- அ�றிG* ைவக+* $ேதவா.5.1260.2 

 வி8ணினா�க< விய�க0ப�மவ� $ேதவா.5.1260.3 

 க8ணி� ஆ� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1260.4 

 அ/ைக ஆ� அழ: ஏ5தி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆடல� $ேதவா.5.1261.1 

 ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உட� வா�சைட� 

$ேதவா.5.1261.2 

 க/ைகயா� உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கர�ேகாயிைல� $ேதவா.5.1261.3 

 த* ைகயா:-ெதா1வா� விைன சாGேம $ேதவா.5.1261.4 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) கட*பைன0 ெப�றவ< ப/கின� $ேதவா.5.1262.1 

 ெத� கட*ைப� தி��கர�ேகாயிலா� $ேதவா.5.1262.2 



 த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) கட�(�) அ'ேயைனG* தா/
த: $ேதவா.5.1262.3 

 எ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) பணி ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

கிட0பேத $ேதவா.5.1262.4 

 பண* ெகா< பா�கட: பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைணயாெனா�* $ேதவா.5.1263.1 

 மண*_ெப.(மண*_ெப.) கமC மல��தாமைரயா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1263.2 

 பிண/
* ேப� அழ: எ*ெப�மா�
 இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1263.3 

 கண/க< ேபா��_ஏவ.(ேபா��_வி.) 

இைச�
*_ெப.எ6.(இைச_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1263.4 

 வைர�க8 நா:-அ47ேதா< உைடயா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.5.1264.1 

 அைர�க ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ�< 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஈசனா� $ேதவா.5.1264.2 

 திைர�
* த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) >C கர�ேகாயிைல 

$ேதவா.5.1264.3 

 உைர�
* உ<ள�தவ� விைன ஓGேம $ேதவா.5.1264.4 

 ஒ�வரா� இ� Kவ�* ஆயவ� $ேதவா.5.1265.1 

 
� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆய 
ழக� 

உைற)_ெதா.ெப.(உைற_வி.+)_ெதா.ெப.
றி.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

$ேதவா.5.1265.2 

 ப� வரா: 
திெகா<B* பழன*_ெப.(பழன*_ெப.) >C $ேதவா.5.1265.3 

 க� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ* கட*A�� கர�ேகாயிேல 

$ேதவா.5.1265.4 

 வ�னி ம�த* வள� இள5தி/க< ஓ� $ேதவா.5.1266.1 



 க�னியாைள கதி� 	' ைவ�தவ� $ேதவா.5.1266.2 

 ெபா�னி� ம:
 Dண�	ைலயாெளா�* $ேதவா.5.1266.3 

 ம�னினா� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1266.4 

 இ:ல� ேகால	* இ5த இளைமG* $ேதவா.5.1267.1 

 அ:ல: ேகால* அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) உய 

வ:லிேர $ேதவா.5.1267.2 

 ஒ:ைல6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அைடG*_ெப.எ6.(அைட_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) கட*A� நக�6 

$ேதவா.5.1267.3 

 ெச:வ� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) தி��கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1267.4 

 ேவ� சி5ைத இலாதவ� த2விைன $ேதவா.5.1268.1 

 �� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 
ழக� 

உைற)_ெதா.ெப.(உைற_வி.+)_ெதா.ெப.
றி.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

$ேதவா.5.1268.2 

 ஏ� ெச:வ�- இைமயவ�தா* ெதா1* $ேதவா.5.1268.3 

 ஆ� ேச� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1268.4 

 தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) த/கிய_ெப.எ6.(த/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ெச4சைடேம+* ஓ� $ேதவா.5.1269.1 

 ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) 

த/
*_ெப.எ6.(த/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மணாள� இ�0D 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1269.2 

 ெபா/
 ேச� மண:_ெப.(மண:_ெப.) D�ைனG* ஞாழ+* $ேதவா.5.1269.3 

 ெத/
_ெப.(ெத/
_ெப.) ேச� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1269.4 



 ம:ைல ஞால�- வா1* உயி��
 எலா* $ேதவா.5.1270.1 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) ஆன பிரானா� இ�0D இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

$ேதவா.5.1270.2 

 ெகா:ைல 	:ைல_ெப.(	:ைல_ெப.) ெகா15_ெப.அ.(ெகா1*_ெப.அ.) தைக 

ம:லிைக_ெப.(ம:லிைக_ெப.) $ேதவா.5.1270.3 

 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ேச� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1270.4 

 தள�* வா<_ெப.(வா<_ெப.) அரவ�ெதா� த8மதி $ேதவா.5.1271.1 

 வள�*_ெப.எ6.(வள�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெபா�சைடயா��
 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) 

$ேதவா.5.1271.2 

 கிள�* ேப� ஒலி� கி�னர* பா3� அறா� $ேதவா.5.1271.3 

 களா4 ஆ� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1271.4 

 உ�றாரா� உற)_ெப.(உற)_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உயி��
 எலா* $ேதவா.5.1272.1 

 ெப�றா� ஆய பிரானா� உைற)_ெதா.ெப.(உைற_வி.+)_ெதா.ெப.
றி.) 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1272.2 

 	�றா� 	*மதி: எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 	த:வனா� 

$ேதவா.5.1272.3 

 க�றா� ேச� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1272.4 

 ெவ<ைள_ெப.(ெவ<ைள_ெப.) ந2� அணி ேமனியவ��
 எலா* $ேதவா.5.1273.1 

 உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) ஆய பிரானா� 

உைற)_ெதா.ெப.(உைற_வி.+)_ெதா.ெப.
றி.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

$ேதவா.5.1273.2 



 பி<ைள ெவ8பிைற >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெச�னியா� $ேதவா.5.1273.3 

 க<வ� ேச� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1273.4 

 பர0Dந2� இல/ைக�
 இைறவ�(�) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) $ேதவா.5.1274.1 

 உர�தினா: அ��க: எ��க: உற $ேதவா.5.1274.2 

 இர�க* இ�றி இைற விரலா:-தைல $ேதவா.5.1274.3 

 அர�கினா� கட*A�� கர�ேகாயிேல $ேதவா.5.1274.4 

 எ�னி: ஆ�* என�
 இனியா� இ:ைல $ேதவா.5.1275.1 

 எ�னி+* இனியா� ஒ�வ� உள� $ேதவா.5.1275.2 

 எ� உேள உயி�0D ஆ�0 Dற*_ெப.(Dற*_ெப.) ேபா5- D�
 $ேதவா.5.1275.3 

 எ� உேள 

நி�
*_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

இ�ன*ப� ஈசேன $ேதவா.5.1275.4 

 ம3� உ8பா�க< மட5ைதய� வா<_ெப.(வா<_ெப.) கணா: $ேதவா.5.1276.1 

 க3�8பா�க< க�-வ- எ�ெகாேலா $ேதவா.5.1276.2 

 த3' 	3'� த<ளா'� த1�
ழி $ேதவா.5.1276.3 

 எ3�K��திய� இ�ன*ப� ஈசேன $ேதவா.5.1276.4 

 1கன+* க8ணிG* த8மதிேயா� உட� $ேதவா.5.1277.1 

 Dன+* ெகா�ைறG* >�* D,சைட $ேதவா.5.1277.2 

 அன+* >ல	* மா�மறி ைகயின�1 $ேதவா.5.1277.3 



 என+* எ� மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) இ�ன*ப� ஈசேன 

$ேதவா.5.1277.4 

 மைழ�க8 மா மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ஆ+* மகிC6சியா� $ேதவா.5.1278.1 

 அைழ�
* த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ'யா�க< த* அ�பிைன $ேதவா.5.1278.2 

 
ைழ�
* த�ைன� 
றி�ெகாள ேவ8'ேய $ேதவா.5.1278.3 

 இைழ�
* எ� மன�--இ�ன*ப� ஈசேன $ேதவா.5.1278.4 

 ெத�னவ�(�) எைன ஆB* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1279.1 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) மதி அ* மைற ஓதியா� $ேதவா.5.1279.2 

 	�ன* அ�னவ� ேசரல� Aழியா� $ேதவா.5.1279.3 

 இ�ன* இ�D_ெப.(இ�D_ெப.) உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) 

இ�ன*ப� ஈசேன $ேதவா.5.1279.4 

 விள�
* ேவ�பட0 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) உ<ள�தி: $ேதவா.5.1280.1 

 அள�
* த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ'யா� மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) 

அ�பிைன $ேதவா.5.1280.2 

 
ள�
* எ�ைன� 
றி�ெகாள ேவ8'ேய $ேதவா.5.1280.3 

 இள�
* எ� மன�--இ�ன*ப� ஈசேன $ேதவா.5.1280.4 

 சைட�கணா< Dனலா< அன: ைகய- ஓ� $ேதவா.5.1281.1 

 கைட�கணா: ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) 

ேநா�க_
ைற.எ6.(ேநா�
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இமவா�மக< $ேதவா.5.1281.2 

 பைட�கணா: ப�க0ப�வா� நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) 

$ேதவா.5.1281.3 



 இைட�க8 ஆ� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இ�ன*ப� 

ஈசேன $ேதவா.5.1281.4 

 ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) F மல� Fவி� -தி�--

வி.எ6.(-தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1282.1 

 அ1-_வி.எ6.(அ1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கா	�� அர��கி�றாைரG* 

$ேதவா.5.1282.2 

 ெபா1-_ெப.(ெபா1-_ெப.) ேபா�கி0 Dற�கணி0பாைரG* $ேதவா.5.1282.3 

 எ1-* கீC�கண�
-இ�ன*ப� ஈசேன $ேதவா.5.1282.4 

 வி,G*_ெப.எ6.(வி,_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) இளேவனி: ெவ8பிைற $ேதவா.5.1283.1 

 D,G* காமைன ேவவ D�வ	* $ேதவா.5.1283.2 

 தி,G* எ:ைலயி: 	*மதி: த2 

எ15-_வி.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1283.3 

 எ,ய ேநா�கிய_ெப.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இ�ன*ப� ஈசேன 

$ேதவா.5.1283.4 

 சனிG* ெவ<ளிG* தி/கB* ஞாயி�* $ேதவா.5.1284.1 

 	னிவனா� 	'ப�- உைடயா� தைன� $ேதவா.5.1284.2 

 கனிய ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) காரண* 

எ�ெகாேலா $ேதவா.5.1284.3 

 இனியனா� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இ�ன*ப� 

ஈசேன $ேதவா.5.1284.4 

 A வண�தவ� D8ணிய� 

ந8ணி_வி.எ6.(ந89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ/
 $ேதவா.5.1285.1 



 ஆவண�- உைடயா� அ'யா�கைள $ேதவா.5.1285.2 

 த2 வண� தி�ந2� ெம�Aசி ஓ� $ேதவா.5.1285.3 

 ேகாவண�- உைடயா� 
டK�கிேல $ேதவா.5.1285.4 

 A�-_வி.எ6.(A_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ'� கழியாேத ந2� Aமிய�ீ 

$ேதவா.5.1286.1 

 த2�- ஆ'(�) திற*_ெப.(திற*_ெப.) சி5ைதG< ைவ*மிேனா $ேதவா.5.1286.2 

 1ேவ��- ஆ�* காளித� விைச த2�க 1 எ�� $ேதவா.5.1286.3 

 ��- ஆ'(�) உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


டK�கிேல $ேதவா.5.1286.4 

 ந/ைகயா< உைமயா< உைற நாதனா� $ேதவா.5.1287.1 

 அ* ைகயாெளா� அ�பத* தாCசைட� $ேதவா.5.1287.2 

 க/ைகயா< அவ<_பதி.ெப.(அவ<_பட�.ஒ�.) க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) என0ப�* 

$ேதவா.5.1287.3 

 ெகா/ைகயா< உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


டK�கிேல $ேதவா.5.1287.4 

 ஓதா நாவ� திற�ைத_ெப.(திற*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐ_ெச.ேவ.) உைர�திேர: 

$ேதவா.5.1288.1 

 ஏதாL* இனி- ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

இய	ைன $ேதவா.5.1288.2 

 ேசதா ஏ� உைடயா� அம�5த(N) இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1288.3 

 ேகாதாவி, உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


டK�கிேல $ேதவா.5.1288.4 



 ந�க(அ)அைரயைன நா<ெதா�* ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) 

ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1289.1 

 வ�கைர உைறவாைன வண/
 ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) $ேதவா.5.1289.2 

 அ�
 அைரேயா� அர) அைர ஆ��தவ� $ேதவா.5.1289.3 

 ெகா�கைர உைடயா� 
டK�கிேல $ேதவா.5.1289.4 

 -றவி ெந4சின� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெதா8ட�கா< $ேதவா.5.1290.1 

 பிறவி ந2/க0 பித��மி� பி�தரா� $ேதவா.5.1290.2 

 மறவனா�0 பா��த�ேம: கைண ெதா3ட எ* $ேதவா.5.1290.3 

 
றவனா� உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


டK�கிேல $ேதவா.5.1290.4 

 ெதா8ட� ஆகி� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

பணிமிேனா $ேதவா.5.1291.1 

 ப8ைட_ெப.அ.(ப8�_ெப.) வ:விைன ப�� அற ேவ8�வ 2� $ேதவா.5.1291.2 

 வி8டவ� Dர* K��_ெப.(K��_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா�திைர� 

$ேதவா.5.1291.3 

 ெகா8டவ�(�) உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


டK�கிேல $ேதவா.5.1291.4 

 காமிய* ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

கால*_ெப.(கால*_ெப.) கழியாேத $ேதவா.5.1292.1 

 ஓமிய* ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 

உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) உண�மிேனா $ேதவா.5.1292.2 

 சாமிேயா� சர(6) 7வதி அவ<_பதி.ெப.(அவ<_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1292.3 



 ேகாமிG*(*) உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


டK�கிேல $ேதவா.5.1292.4 

 சிரம* ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) சிவL�
0 ப�தரா�0 

$ேதவா.5.1293.1 

 பரமைன0 பல நாB* பயி��மி� $ேதவா.5.1293.2 

 பிரம� மாெலா� ம�� ஒழி5தா��
 எலா* $ேதவா.5.1293.3 

 
ரவனா� உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


டK�கிேல $ேதவா.5.1293.4 

 அ��தா� அர�க� கயிலாய�ைத6 $ேதவா.5.1294.1 

 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

எ��க(N) உைம அ4ச+* $ேதவா.5.1294.2 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) ந�
 ந:விர: 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) பி� $ேதவா.5.1294.3 

 ெகா��_வி.எ6.(ெகா:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கீத* ேக3டா� 


டK�கிேல $ேதவா.5.1294.4 

 ெகா�/_ெப.அ.(ெகா�*_ெப.அ.) க8 ெவ8தைல 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
ைற விைல0 

$ேதவா.5.1295.1 

 ப�* க8 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இலரா� பலி 

ேத�5-_வி.எ6.(ேத�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ8ப� $ேதவா.5.1295.2 

 ெந�/க8 ம/ைகய�_ெப.(ம/ைகய�_ெப.) ஆ3� அய� நி�றிV�� 

$ேதவா.5.1295.3 

 க�/_ெப.அ.(க�*_ெப.அ.) ைக� ��� உைத�தி3ட க��தேர $ேதவா.5.1295.4 

 வ 2தி ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ெந�/க8ணிய� ெவ<வைள $ேதவா.5.1296.1 



 ந2திேய ெகாள0பால- -நி�றிV� $ேதவா.5.1296.2 

 ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஓதி விள/
 ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ேதா3டரா� 

$ேதவா.5.1296.3 

 காதி: ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 
ைழ ைவ�த எ* க<வேர $ேதவா.5.1296.4 

 D�றி� ஆ� அரவ* Dலி�ேதா:மிைச6 $ேதவா.5.1297.1 

 7�றினா� 78ண0 ேபா�ைவ ெகா8டா� 7ட� $ேதவா.5.1297.2 

 ெந�றி�க8 உைடயா� அம� நி�றிV� $ேதவா.5.1297.3 

 ப�றினாைர0 ப�றா விைன0 பாவேம $ேதவா.5.1297.4 

 பைறயி� ஓைசG* பாடலி� ஓைசG* $ேதவா.5.1298.1 

 மைறயி� ஓைசG* ம:கி அய: எலா* $ேதவா.5.1298.2 

 நிைறG* A*ெபாழி: >C தி� நி�றிV� $ேதவா.5.1298.3 

 உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஈசைன உ<
* எ� 

உ<ளேம $ேதவா.5.1298.4 

 7ைனG< ந2ல*_ெப.(ந2ல*_ெப.) 7ளிG* ெந�/கணா< $ேதவா.5.1299.1 

 1இைனய�1 எ�� எ��* ஏ7வ- எ� ெகாேலா $ேதவா.5.1299.2 

 நிைனG* த8வய: >C தி� நி�றிV�0 $ேதவா.5.1299.3 

 பைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ, ேபா��த பரமேர $ேதவா.5.1299.4 

 உைர0ப� ேக8மி� T*_தி,.(T*_	�.ஒ�.) உ6சி_ெப.(உ6சி_ெப.) 

உளா�தைன $ேதவா.5.1300.1 

 1நிைர0 ெபா� மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) >C தி� நி�றிV� $ேதவா.5.1300.2 

 உைர0 ெபா�க�ைறய� ஆ� இவேரா 1 எனி: $ேதவா.5.1300.3 

 திைர�-0 பா'� தி,த�* ெச:வேர $ேதவா.5.1300.4 



 க�றி ஊ� 	கி:_ெப.(	கி:_ெப.) ேபா+* க�/களி� $ேதவா.5.1301.1 

 இ�றி ஏறலனா: இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) எ�ெகாேலா $ேதவா.5.1301.2 

 நி�றிV� பதி ஆக நிலாயவ� $ேதவா.5.1301.3 

 ெவ�றி ஏ� உைட எ/க< விகி�தேன $ேதவா.5.1301.4 

 நிைல இலா ெவ<ைளமாைலய� ந28ட- ஓ� $ேதவா.5.1302.1 

 ெகாைல விலா: எயி: எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ெகா'யவ� $ேதவா.5.1302.2 

 நிைலயி� ஆ� வய:_ெப.(வய:_ெப.) >C தி� நி�றிV� $ேதவா.5.1302.3 

 உைரயினா:-ெதா1வா� விைன ஓGேம $ேதவா.5.1302.4 

 அ4சி ஆகி+* அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) ப3� ஆகி+* $ேதவா.5.1303.1 

 ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) வாழி_விய/.வி.	.(வாC_வி.+இ_விய/.வி.	.
றி.) 

நிைன நி�றிVைர ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) $ேதவா.5.1303.2 

 இ4சிமா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) எ�- இைமேயா� ெதாழ� $ேதவா.5.1303.3 

 
4சி வா�பிைற >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ��தேன 

$ேதவா.5.1303.4 

 எளியனா ெமாழியா இல/ைக�
 இைற $ேதவா.5.1304.1 

 களியினா: கயிலாய* எ��தவ� $ேதவா.5.1304.2 

 ெநளிய ஊ�ற_
ைற.எ6.(ஊ��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வலா� அம� நி�றிV� 

$ேதவா.5.1304.3 

 அளியினா:-ெதா1வா� விைன அ:
ேம $ேதவா.5.1304.4 

 ஒ�றி ஊ�*_ெப.எ6.(ஊ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஒளி மதி 

பா*பிைன $ேதவா.5.1305.1 



 ஒ�றி ஊ�*_ெப.எ6.(ஊ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) பா*D* அதைனேய $ேதவா.5.1305.2 

 ஒ�றி ஊர ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சைட ைவ�தவ� $ேதவா.5.1305.3 

 ஒ�றிV� ெதாழ ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன ஓGேம $ேதவா.5.1305.4 

 வா3ட* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உைர�
* மைலயா� மக<_ெப.(மக<_ெப.) 

$ேதவா.5.1306.1 

 ஈ3டேவ இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ஆ' இ� பிண� $ேதவா.5.1306.2 

 கா3': ஓ, க'�க ெவ'�த- ஓ� $ேதவா.5.1306.3 

 ஓ3ைட ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைல� ைக-ஒ�றிVரேர $ேதவா.5.1306.4 

 ���� த8ட�ைத அ4சி� 
றி�ெகா8மி� $ேதவா.5.1307.1 

 ஆ��� த8ட�- அட�
* அர� அ' $ேதவா.5.1307.2 

 ந2��� த8ட�தரா� நிைனவா��
 எலா* $ேதவா.5.1307.3 

 ஊ���த8� ஒ0ப�ேபா: ஒ�றிVரேர $ேதவா.5.1307.4 

 7��*_ெப.எ6.(7��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) 

7ழல6 7�கா3� எ, $ேதவா.5.1308.1 

 ப�றி ஆ�வ� பா� Dலி�ேதாலின� $ேதவா.5.1308.2 

 ம�ைற ஊ�க< எ:லா*_ெப.(எ:லா*_ெப.) பலி 

ேத�5-_வி.எ6.(ேத�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேபா� $ேதவா.5.1308.3 

 ஒ�றிV� D�
 உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ஒ�வேர $ேதவா.5.1308.4 

 D�றி: ஆ� அர) ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

உைமெயா� $ேதவா.5.1309.1 

 ெப�ற*_ெப.(ெப�ற*_ெப.) ஏ� உக5- ஏ�* ெப�ைமயா� $ேதவா.5.1309.2 



 ம�ைறயாெரா� வானவ�* ெதாழ $ேதவா.5.1309.3 

 ஒ�றிV� உைறவா� ஓ� கபாலிேய $ேதவா.5.1309.4 

 ேபா- தாC5- D-மல� ெகா8�-ந2� $ேதவா.5.1310.1 

 மா- தாCசைட ைவ�த மணாளனா� $ேதவா.5.1310.2 

 ஓ- ேவதியனா� தி� ஒ�றிV� $ேதவா.5.1310.3 

 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ஏ�த0 பைறG* ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) பாவேம 

$ேதவா.5.1310.4 

 பல)* அ�ன/க< ப:மல�ேம:--47* $ேதவா.5.1311.1 

 கலவம4ைஞக< கா� என எ<
�* $ேதவா.5.1311.2 

 உல) ைப*ெபாழி: >C தி� ஒ�றிV� $ேதவா.5.1311.3 

 நிலவினா� அ'ேய அைட-ெந4சேம $ேதவா.5.1311.4 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ேபா+* உக5- அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

ஏறி�� $ேதவா.5.1312.1 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ேபா+* உைத�-� கைள5த- $ேதவா.5.1312.2 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ேபா: ஒளி மா மதி >'�� $ேதவா.5.1312.3 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ேபா: உக5தா� ஒ�றிVரேர $ேதவா.5.1312.4 

 பைட ெகா< Aத�தா� ேவத�த� கீத�த� $ேதவா.5.1313.1 

 சைட ெகா< ெவ<ள�த� சா5தெவ8 ந2�றின� $ேதவா.5.1313.2 

 உைடG* ேதா: உக5தா� உைற ஒ�றிV� $ேதவா.5.1313.3 

 அைடG*_ெப.எ6.(அைட_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) உ<ள�தவ� விைன 

அ:
ேம $ேதவா.5.1313.4 

 வைரயி� ஆ� உய� ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) உைட ம�னைன $ேதவா.5.1314.1 



 வைரயினா: வலி ெச�றவ� வாC) இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1314.2 

 திைரயி� ஆ� Dைட >C தி� ஒ�றிV� $ேதவா.5.1314.3 

 உைரயினா: ெபாலி5தா� உய�5தா�கேள $ேதவா.5.1314.4 

 	5தி K எயி: எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 	த:வனா� 

$ேதவா.5.1315.1 

 சி5தி0பா� விைன த2��தி�* ெச:வனா� $ேதவா.5.1315.2 

 அ5தி�ேகா�தன�ேக அ�<ெச�தவ� $ேதவா.5.1315.3 

 ப5தி6 ெச4சைட0 பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1315.4 

 மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

மகிC5த_ெப.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மணாளனா� 

$ேதவா.5.1316.1 

 ெதாட�5த_ெப.எ6.(ெதாட�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ:விைன ேபா�கி�* 

ேசாதியா� $ேதவா.5.1316.2 

 கட5த_ெப.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) காலைன� கா:ெகா� 

பா�5தவ� $ேதவா.5.1316.3 

 பட�5த நாக�த�-பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1316.4 

 நா� ெகா�ைறG* நாக	* தி/கB* $ேதவா.5.1317.1 

 ஆ�* ெச4சைட ைவ�த அழகனா� $ேதவா.5.1317.2 

 கா� க8ட�த� ைகய- ஓ� >ல�த� $ேதவா.5.1317.3 

 பாறி� ஓ3'ன�-பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1317.4 

 ெவ�றிV� உைற ேவதிய� ஆவ� ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) $ேதவா.5.1318.1 

 ஒ�றி ஏ� உக5- ஏ�* ஒ�வனா� $ேதவா.5.1318.2 



 ெந�றி�க8ணின� ந2< அரவ* தைன0 $ேதவா.5.1318.3 

 ப�றி ஆ3�வ�-பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1318.4 

 ம3� அவிC5த_ெப.எ6.(அவிC_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மல� 

ெந�/க8ணிபா: $ேதவா.5.1319.1 

 இ3ட ேவ3ைகய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இ�0பவ� 

$ேதவா.5.1319.2 

 -3டேர: அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) >C6சிைம $ேதவா.5.1319.3 

 ப3ட ெந�றிய�-பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1319.4 

 ப: இ: ஓ� ைக ஏ5தி0 பக:_ெப.(பக:_ெப.) எலா* $ேதவா.5.1320.1 

 எ:லி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ� ெப� பலி ஏ�பவ� 

$ேதவா.5.1320.2 

 ெசா:லி0 ேபா�0 D
* ஊ� 

அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) ெசா:�� $ேதவா.5.1320.3 

 ப:
* ந2�றின�-பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1320.4 

 க3'வி3ட சைடய� கபாலிய� $ேதவா.5.1321.1 

 எ3' ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ: D
5- 

அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.5.1321.2 

 இ3டமா அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) ெச�வன $ேதவா.5.1321.3 

 ப3ட ெந�றிய�-பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1321.4 

 ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஓதி வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இ: D
5தா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ேதவா.5.1322.1 



 காதி: ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 
ைழ ைவ�த கபாலியா� $ேதவா.5.1322.2 

 ந2தி ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) நிைற 

ெகா8டன�_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.5.1322.3 

 பாதி ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) பிைற0 பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1322.4 

 சா*ப: A7வ� தாCசைட க3�வ� $ேதவா.5.1323.1 

 ஓ*ப: Kெத�- ஏ�* ஒ�வனா� $ேதவா.5.1323.2 

 ேத*ப: ெவ8மதி >�வ� த2ய- ஓ� $ேதவா.5.1323.3 

 பா*D* ஆ3�வ�-பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1323.4 

 மாலிேனா� மைறயவ� தாL* ஆ� $ேதவா.5.1324.1 

 ேம+* கீ1* அள0ப(அ),- ஆயவ� $ேதவா.5.1324.2 

 ஆலி� ந2ழ: அற*_ெப.(அற*_ெப.) பக�5தா� மிக0 $ேதவா.5.1324.3 

 பா:ெவ8 ந2�றின�-பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1324.4 

 தி,G* Kஎயி: ெச/கைண ஒ�றினா: $ேதவா.5.1325.1 

 எ,ய எ�தனேரL* இல/ைக� ேகா� $ேதவா.5.1325.2 

 ெநா4ய ஊ�றியி3டா� விர:_ெப.(விர:_ெப.) ஒ�றினா: $ேதவா.5.1325.3 

 பா4ய� T8ணிய�-பா>� அ'கேள $ேதவா.5.1325.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அர/கா� க/
:வா�� கண*_ெப.(கண*_ெப.) $ேதவா.5.1326.1 

 பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மாநட* ஆ�* பரமனா� 

$ேதவா.5.1326.2 



 வாட_
ைற.எ6.(வா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா� நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) 

ெகா<வ�-மண* கமC $ேதவா.5.1326.3 

 மாட மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) >C வ�னிVரேர $ேதவா.5.1326.4 

 ெச/க8 நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) அைரய- த2�திர< $ேதவா.5.1327.1 

 அ/ைக ஏ5தி நி�றா� எ, ஆ�வ� $ேதவா.5.1327.2 

 க/ைக வா�சைடேம: இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகா8டவ� $ேதவா.5.1327.3 

 ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ைவ�தா�-

வ�னிVரேர $ேதவா.5.1327.4 

 ஞான* கா3�வ� ந�ெநறி கா3�வ� $ேதவா.5.1328.1 

 தான* கா3�வ� த* அைட5தா��
 எலா* $ேதவா.5.1328.2 

 தான* கா3' த* தா<_ெப.(தா<_ெப.) அைட5தா�க3
 $ேதவா.5.1328.3 

 வான*_ெப.(வான*_ெப.) கா3�வ�ேபா:-வ�னிVரேர $ேதவா.5.1328.4 

 இ*ைம அ*ைம என இர8�*(*) இைவ_பதி.ெப.(இ_73.+ஐ_பட�.ப�.) 

$ேதவா.5.1329.1 

 ெம�*ைம தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

அறியா-_எதி�.ம.வி.எ6.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ6.
றி.) விள*Dவ� 

$ேதவா.5.1329.2 

 ெம�*ைமயா: நிைனவா�க< த* வ:விைன $ேதவா.5.1329.3 

 வ*மி� -த2�0ப� க8;� வ�னிVரேர $ேதவா.5.1329.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெகா< வா<Tத: ெப�வைள� ேதாளிய� $ேதவா.5.1330.1 

 நிைறைய� ெகா<பவ� ந2� அணி ேமனிய� $ேதவா.5.1330.2 

 கைற ெகா< க8ட�த� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ம1வாளின� 

$ேதவா.5.1330.3 



 மைற ெகா< வா�ெமாழியா�-வ�னிVரேர $ேதவா.5.1330.4 

 திைள�
* வ8ெடா�_ெப.(வ8-_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ப� 

ெகா�ைறய� $ேதவா.5.1331.1 

 -ைள�ைக ேவழ�த� ேதால� 7ட� மதி $ேதவா.5.1331.2 

 	ைள�
* Kர: கதி� க8� நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) 

$ேதவா.5.1331.3 

 வைள�
*_ெப.எ6.(வைள_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வா�சைடயா�-வ�னிVரேர $ேதவா.5.1331.4 

 
ண*_ெப.(
ண*_ெப.) ெகா< ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) -எ3� -K��தி இைண அ' 

$ேதவா.5.1332.1 

 இண/
வா� க3
 இனியL* ஆ� 

நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1332.2 

 வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மா மல� ெகா8டவ� 

ைவக+* $ேதவா.5.1332.3 

 வண/
வா� மன�தா�-வ�னிVரேர $ேதவா.5.1332.4 

 இய+* மாெலா� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) ெச� தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) 

$ேதவா.5.1333.1 

 	யலி� கா8D அ,- ஆ� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

K��திதா� $ேதவா.5.1333.2 

 அய: எலா* அ�ன*_ெப.(அ�ன*_ெப.) ஏG* அ* தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

$ேதவா.5.1333.3 

 வய:_ெப.(வய:_ெப.) எலா* கய:_ெப.(கய:_ெப.) பா� வ�னிVரேர 

$ேதவா.5.1333.4 



 நல*_ெப.(நல*_ெப.) ெகா< பாகைன ந��_ெப.(ந��_ெப.) 	னி5திடா 

$ேதவா.5.1334.1 

 வில/க:_ெதா.ெப.(வில/
_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) ேகா�- எ��தா� 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) மி�கிட $ேதவா.5.1334.2 

 இல/ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) இ�ப- ேதாளிைன $ேதவா.5.1334.3 

 மல/க ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ைவ�தா�-

வ�னிVரேர $ேதவா.5.1334.4 

 சி5ைத வா�த: உளா� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) சீ,ய� 

$ேதவா.5.1335.1 

 ெபா5- வா� Dலா:_ெப.(Dலா:_ெப.) ெவ8தைல� ைகயின� $ேதவா.5.1335.2 

 	5தி வாய- ஓ� Kஇைலேவ: 

பி'�-_வி.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1335.3 

 அ5தி வாய- ஓ� பா*ப�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1335.4 

 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மகிC5தன� 

பா:மதி $ேதவா.5.1336.1 

 ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஆைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) 

உ, ேபா��தவ� $ேதவா.5.1336.2 

 ேகாக*மாைல 
லாய- ஓ� ெகா�ைறG* $ேதவா.5.1336.3 

 ஆக ஆ�ெந� அ47 ஆ�* ஐயாறேர $ேதவா.5.1336.4 

 ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) எ�ப- ஓ� ந2< கய*த�Lேள $ேதவா.5.1337.1 

 வ4ச* எ�ப- ஓ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 7ழி0ப3� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.5.1337.2 

 -47*_ெப.எ6.(-47_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேபாC- 

நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) நாம� தி� எ1�- $ேதவா.5.1337.3 



 அ47* ேதா�ற_
ைற.எ6.(ேதா��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அ�B* ஐயாறேர 

$ேதவா.5.1337.4 

 நிைன�
*_ெப.எ6.(நிைன_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெந4சி� உ<ளா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) 

$ேதவா.5.1338.1 

 அைன�-* ஒ<_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) அழ:வா� எ,V3'னா� $ேதவா.5.1338.2 

 பைன�ைகேவழ�- உ, உட:_ெப.(உட:_ெப.) ேபா��தவ� $ேதவா.5.1338.3 

 அைன�-வா�த+< ஆ�* ஐயாறேர $ேதவா.5.1338.4 

 பா4ய� T8ணிய� பா��த�
 அ,யவ� $ேதவா.5.1339.1 

 அ,ய பாடல� ஆடல� அ�றிG* $ேதவா.5.1339.2 

 கா4ய க8ட�த� கா3சி_ெப.(கா3சி_ெப.) பிற��
 எலா* $ேதவா.5.1339.3 

 அ,ய� ெதா8ட��
 எளிய�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1339.4 

 Dல�* ேபா-* இலா0 ப3ட ெபா�7ட� $ேதவா.5.1340.1 

 மல�*_ெப.எ6.(மல�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேபா-களா: பணிய 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $ேதவா.5.1340.2 

 இல�* ேபா-* இலாத-* அ�றிG* $ேதவா.5.1340.3 

 அல�* ேபா-* அணிG* ஐயாறேர $ேதவா.5.1340.4 

 ப/
 அ(*)*மாைல� 
ழலி ஓ� பா:நிற� $ேதவா.5.1341.1 

 க/ைக மாைலய� காத�ைம ெச�தவ� $ேதவா.5.1341.2 

 ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதிய	* க8ணிG* 

$ேதவா.5.1341.3 

 அ/கமாைலG* >�* ஐயாறேர $ேதவா.5.1341.4 



 	�ைன ஆ� 	ய��_வி.எ6.(	ய:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1வ 2� 

1எலா* $ேதவா.5.1342.1 

 பி�ைன ஆ� பி,1 எL* ேபைதகா< $ேதவா.5.1342.2 

 ம� ஐ ஆ� ம�விய மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) $ேதவா.5.1342.3 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஐயா� ெதாழ தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) ஆ
ேம 

$ேதவா.5.1342.4 

 ஆ� ஐ ஆ� என ஆ�கி�றா� 	' $ேதவா.5.1343.1 

 வாைன ஆ� வளாய- கா8மிேனா $ேதவா.5.1343.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஐயா� D�ேக�
 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) இ� அ�< $ேதவா.5.1343.3 

 ேதைன ஆ� திற5தாேல ஒ�
ேம $ேதவா.5.1343.4 

 அர�கி� ேமனிய� அ* தளி� ேமனிய� $ேதவா.5.1344.1 

 அர�கி� ேசவ'யா< அ4ச 1அ4ச: 1 எ�� $ேதவா.5.1344.2 

 அர�க� ஈ�-ஐ5-வாG* அலறேவ $ேதவா.5.1344.3 

 அர�கினா� அ'யா+*-ஐயாறேன $ேதவா.5.1344.4 

 சி5ைத வ8ண�தரா� திற*பா வண* $ேதவா.5.1345.1 

 	5தி வ8ண�தரா� 	1ந2� அணி $ேதவா.5.1345.2 

 ச5தி வ8ண�தரா� தழ: ேபா:வ- ஓ� $ேதவா.5.1345.3 

 அ5திவ8ண	* ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1345.4 

 Kல வ8ண�தரா� 	த: 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1346.1 



 ேகால வ8ண�த� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ெகா14_ெப.அ.(ெகா1*_ெப.அ.) 7ட� $ேதவா.5.1346.2 

 ந2லவ8ண�த� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ெந�*_ெப.அ.(ெந�*_ெப.அ.) பளி/
 $ேதவா.5.1346.3 

 ஆல வ8ண�த� ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1346.4 

 சி5ைத வ8ண	* த2ய- ஓ� வ8ண	* $ேதவா.5.1347.1 

 அ5தி0 ேபா- அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ8ண	* 

$ேதவா.5.1347.2 

 ப5தி� காலைன0 பா�5த- ஓ� வ8ண	* $ேதவா.5.1347.3 

 அ5திவ8ண	* ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1347.4 

 இ�ளி� வ8ண	* ஏC இைச வ8ண	* $ேதவா.5.1348.1 

 7�ளி� வ8ண	* ேசாதியி� வ8ண	* $ேதவா.5.1348.2 

 ம�B* நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) மாெலா� வ8ண	* $ேதவா.5.1348.3 

 அ�B* வ8ண	* ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1348.4 

 இ1�கி� வ8ண/க< ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெவN அழ: $ேதவா.5.1349.1 

 
ைழ�
* வ8ண/க< ஆகிG* �'G* $ேதவா.5.1349.2 

 மைழ�க8 மா 	கி:_ெப.(	கி:_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ8ண	* 

$ேதவா.5.1349.3 

 அைழ�
* வ8ண	* ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1349.4 

 இ8ைட வ8ண	* ஏC இைச வ8ண	* $ேதவா.5.1350.1 



 ெதா8ட� வ8ண	* ேசாதியி� வ8ண	* $ேதவா.5.1350.2 

 க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ8ண/க< ஆ�� 

கன:_ெப.(கன:_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) $ேதவா.5.1350.3 

 அ8ட வ8ண	* ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1350.4 

 வி�*D*_ெப.எ6.(வி�*D_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வ8ண	* 

ேவத�தி� வ8ண	* $ேதவா.5.1351.1 

 க�*பி� இ�ெமாழி� கா,ைக வ8ண	* $ேதவா.5.1351.2 

 வி�*Dவா� விைன த2��தி�* வ8ண	* $ேதவா.5.1351.3 

 அ�*பி� வ8ண	* ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1351.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வ8ண	* ஒ87ட� வ8ண	* $ேதவா.5.1352.1 

 ேவC ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ, ேபா��த- ஓ� வ8ண	* $ேதவா.5.1352.2 

 வாழி� த2 உ� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ8ண	* 

$ேதவா.5.1352.3 

 ஆழி வ8ண	* ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1352.4 

 ெச� தவ� தி�ந2� அணி வ8ண	* $ேதவா.5.1353.1 

 எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேநா�க(அ)அ,- 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ8ண	* 

$ேதவா.5.1353.2 

 ைக- கா3சி_ெப.(கா3சி_ெப.) அ,ய- ஓ� வ8ண	* $ேதவா.5.1353.3 

 ஐ- வ8ண	* ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1353.4 

 எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) வ8ண	* $ேதவா.5.1354.1 



 இட�(�)க< ேபா: ெபா4- ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

வ8ண	* $ேதவா.5.1354.2 

 க��த ைக5நர*பா: இைச வ8ண	* $ேதவா.5.1354.3 

 அ��த வ8ண	* ஆவ�-ஐயாறேர $ேதவா.5.1354.4 

 நிைற�க வாலிய< அ:ல< இ5 ேநா4ைழ $ேதவா.5.1355.1 

 மைற�க வாலிய< அ:ல< இ* மாதரா< $ேதவா.5.1355.2 

 பிைற�
 அவாவி0 ெப�*Dன: ஆவ� $ேதவா.5.1355.3 

 -ைற� கவாலிேயா� ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

78ணேம $ேதவா.5.1355.4 

 தவளமாமதி6 சாய:_ெப.(சாய:_ெப.) ஓ� ச5திர�_ெப.(ச5திர�_ெப.) 

$ேதவா.5.1356.1 

 பிள) >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பி4ஞக� எ* இைற 

$ேதவா.5.1356.2 

 அள) க8'ல< ஆவ�த8-ைற� $ேதவா.5.1356.3 

 கள)_ெப.(கள)_ெப.) க8டன< ஒ�தன<-க�னிேய $ேதவா.5.1356.4 

 1பாதி ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) ஒ�பாக�த� ப:மைற $ேதவா.5.1357.1 

 ஓதி எ� உள* ெகா8டவ� ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) 

$ேதவா.5.1357.2 

 ஆதி-ஆவ�த8-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1357.3 

 ேசாதிேய 7டேர 1 எ�� ெசா:+ேம $ேதவா.5.1357.4 

 கா�� ெகா< மா 	கி:_ெப.(	கி:_ெப.) ேபா:வ- ஓ� க8ட�த� 

$ேதவா.5.1358.1 



 வா��ெகா< ெம�	ைல ேச�5-_வி.எ6.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இ�மா5- இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) $ேதவா.5.1358.2 

 ஆ�� ெகா< ெகா�ைறய� ஆவ�த8-ைற� $ேதவா.5.1358.3 

 தா��
 நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) தா1மா கா8மிேன $ேதவா.5.1358.4 

 க�
 க8ட�த� கா� கதி�6 ேசாதிய� $ேதவா.5.1359.1 

 ப�
 பா: அ	ேத எL* ப8பின� $ேதவா.5.1359.2 

 அ�
 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இவ<_பதி.ெப.(இ_7�.+அ<_பட�.ஒ�.) 1ஆவ�த8-ைற $ேதவா.5.1359.3 

 ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) எ�ைன உைடய ேகா1 எ�Lேம $ேதவா.5.1359.4 

 
ழ+* ெகா�ைறG* �விள* ம�த	* $ேதவா.5.1360.1 

 தழ+* ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) ஓ�பாகமா� தா/கினா� $ேதவா.5.1360.2 

 அழக� 1ஆவ�த8-ைறயா 1 என� $ேதவா.5.1360.3 

 கழ+* ைகவைள கா,ைகயாB�ேக $ேதவா.5.1360.4 

 ப4சி� ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) அ'0 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஓ�ப/கைன� 

$ேதவா.5.1361.1 

 த4ச* எ�� இ�மா5- இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) ஆைரG* 

$ேதவா.5.1361.2 

 அ47வா< அ:ல< ஆவ�த8-ைற $ேதவா.5.1361.3 

 ம4சேனா� இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைமயேல $ேதவா.5.1361.4 

 1பிைறG* >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ெப8ெணா�_ெப.(ெப8_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) 



ஆ8_ெப.(ஆ8_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ� 

$ேதவா.5.1362.1 

 நிைறG* ெந4ச	* ந2�ைமG* ெகா8டவ� $ேதவா.5.1362.2 

 அைறG* A*ெபாழி: ஆவ�த8-ைற $ேதவா.5.1362.3 

 இைறவெந�ைன உைடயவ�1 எ�Lேம $ேதவா.5.1362.4 

 ைவய* தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அள5தாL* அயL* ஆ� $ேதவா.5.1363.1 

 ெம�ைய� காண: உ�றா��
 அழ: ஆயினா� $ேதவா.5.1363.2 

 ஐய� 1ஆவ�த8-ைறயா 1 என $ேதவா.5.1363.3 

 ைகயி: ெவ<வைளG* கழ:கி�றேத $ேதவா.5.1363.4 

 ப�க*_ெப.(ப�க*_ெப.) Aத/க< பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) பலி 

ெகா<வா� $ேதவா.5.1364.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� வலி வ 23'னா� 

$ேதவா.5.1364.2 

 அ�
 அணி5தவ� ஆவ�த8 -ைற $ேதவா.5.1364.3 

 ந�க� எ�L* இ5 நா8_ெப.(நா8_ெப.) இலி கா8மிேன $ேதவா.5.1364.4 

 கர0ப� கால*_ெப.(கால*_ெப.) அைட5தவ�த* விைன $ேதவா.5.1365.1 

 7��
* ஆ� வ:லா� க/ைக ெச4சைட $ேதவா.5.1365.2 

 பர0D ந2� வ� காவி,� ெத�கைர� $ேதவா.5.1365.3 

 தி�0 பரா��-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெச:வேர $ேதவா.5.1365.4 

 K'னா� களியாைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ, $ேதவா.5.1366.1 



 பா'னா�_வி.	.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) மைற நா�கிேனா� ஆ� 

அ/க* $ேதவா.5.1366.2 

 ேசடனா� ெத�பரா��-ைற6 ெச:வைர� $ேதவா.5.1366.3 

 ேத'�ெகா8� அ'ேய� ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

கா8பேன $ேதவா.5.1366.4 

 ப3ட ெந�றிய� பா:மதி�கீ�றின� $ேதவா.5.1367.1 

 ந3ட* ஆ�வ� ந< இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ஏம	* $ேதவா.5.1367.2 

 சி3டனா�-ெத� பரா��-ைற6 ெச:வனா� $ேதவா.5.1367.3 

 இ3ட* ஆ� இ�0பாைர அறிவேர $ேதவா.5.1367.4 

 	�D எலா* சிலேமாைழைம ேப7வ� $ேதவா.5.1368.1 

 எ�D எலா* பல A8� அ/
 உழித�வ� $ேதவா.5.1368.2 

 ெத�பரா��-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெச:வனா� $ேதவா.5.1368.3 

 அ�பரா� இ�0பாைர அறிவேர $ேதவா.5.1368.4 

 ேபா- தாெதா� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

Dைன5-_வி.எ6.(Dைன_வி.+5�_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) உட� $ேதவா.5.1369.1 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) அவிC சைட6 ச/கர� பாத�-< $ேதவா.5.1369.2 

 1வாைத த2��க 1 எ�� ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

பரா��-ைற6 $ேதவா.5.1369.3 

 ேசாதியாைன� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ15-_வி.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�*மிேன $ேதவா.5.1369.4 

 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) நா:மைற ஓதிய ந*பைன $ேதவா.5.1370.1 

 ப: இ: ெவ8தைலயி: பலி ெகா<வைன $ேதவா.5.1370.2 



 தி:ைலயா� ெத�பரா��-ைற6 ெச:வைன $ேதவா.5.1370.3 

 வ:ைல ஆ� வண/கி� ெதா1 வா�ைமேய $ேதவா.5.1370.4 

 ெந�0பினா: 
வி�தா: 

ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ந2<சைட $ேதவா.5.1371.1 

 ப�0பத* மதயாைன உ,�தவ� $ேதவா.5.1371.2 

 தி�0 பரா��-ைறயா� தி�மா�பி� E: $ேதவா.5.1371.3 

 ெபா�0D அராவி இழி_வி.(இழி_வி.) Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ேபா�றேத 

$ேதவா.5.1371.4 

 எ3ட இ3ட இ� மண:_ெப.(மண:_ெப.) எ�க�ேம: $ேதவா.5.1372.1 

 ப3ட T8 -ளி பாG*_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

பரா��-ைற6 $ேதவா.5.1372.2 

 சி3ட� ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைடகி�றிேர: 

$ேதவா.5.1372.3 

 வி3� ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன உ<ளன வ 2�ேம $ேதவா.5.1372.4 

 ெந�0D_ெப.(ெந�0D_ெப.) அரா� நிமி�5தா: 

ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ந2<சைட $ேதவா.5.1373.1 

 ம�0D_ெப.(ம�0D_ெப.) அரா� வைள�தா: 

ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வா<மதி 

$ேதவா.5.1373.2 

 தி�0 பரா��-ைற ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெச:வனா� $ேதவா.5.1373.3 

 வி�0பரா� இ�0பாைர அறிவேர $ேதவா.5.1373.4 

 ெதா8� பா'G* F மல� FவிG* $ேதவா.5.1374.1 



 இ8ைட க3' இைண அ' ஏ�திG* $ேதவா.5.1374.2 

 ப8டர/க� பரா��-ைற0 பா/கைர� $ேதவா.5.1374.3 

 க8�ெகா8� அ'ேய� உ�5- ேபாவேன $ேதவா.5.1374.4 

 அர�க� ஆ�ற:_ெப.(ஆ�ற:_ெப.) 

அழி�த_ெப.எ6.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அழகைன $ேதவா.5.1375.1 

 பர�
*_ெப.எ6.(பர_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ந2�0 

ெபா�னி ம�L பரா��-ைற $ேதவா.5.1375.2 

 இ��ைக ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஈசைன ஏ�-மி� 

$ேதவா.5.1375.3 

 ெபா��க T*விைன ேபா� அ�* கா8மிேன $ேதவா.5.1375.4 

 ேகாைன� காவி� 
ளி�5த_ெப.எ6.(
ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

மன�தரா�� $ேதவா.5.1376.1 

 ேதைன� காவி உ8ணா� சிலெத8ண�க< $ேதவா.5.1376.2 

 ஆைன�காவி: எ*மாைன அைணகிலா� $ேதவா.5.1376.3 

 ஊைன� காவி உழித�வ� ஊமேர $ேதவா.5.1376.4 

 தி�
 சி5ைதைய� த2��- ெச*ைம 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1377.1 

 ப�கி ஊறைல ப�றி0 பத*_ெப.(பத*_ெப.) 

அறி5-_வி.எ6.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1377.2 

 உ�கி ைநபவ��
 ஊன* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றிேய $ேதவா.5.1377.3 

 அ�
 நி�றி�*-ஆைன�கா அ8ணேல $ேதவா.5.1377.4 

 -�ப*_ெப.(-�ப*_ெப.) இ�றி� -ய� இ�றி எ��* ந2� $ேதவா.5.1378.1 

 இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) ேவ8': இரா0பக: ஏ�-மி� $ேதவா.5.1378.2 



 1எ� ெபா� ஈச� இைறவ�1 எ�� உ<
வா��
 $ேதவா.5.1378.3 

 அ�ப� ஆயி�*-ஆைன�கா அ8ணேல $ேதவா.5.1378.4 

 நாவா: ந��_ெப.(ந��_ெப.) ந�மல�6 ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

$ேதவா.5.1379.1 

 ஓவா- ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உள�- அைட�தா� 

விைன $ேதவா.5.1379.2 

 காவா� எ�� த* ைகெதா1வா��
 எலா* $ேதவா.5.1379.3 

 ஆவா எ�றி�*-ஆைன�கா அ8ணேல $ேதவா.5.1379.4 

 வ4ச* இ�றி வண/
மி� ைவக+* $ேதவா.5.1380.1 

 ெவ4ெசா: இ�றி வில
மி� வ 2�_ெப.(வ 2�_ெப.) உற $ேதவா.5.1380.2 

 ைந47 ைந47 நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ< 


ளி�வா��
 எலா* $ேதவா.5.1380.3 

 1அ4ச: 1 எ�றி�*-ஆைன�கா அ8ணேல $ேதவா.5.1380.4 

 நைடைய ெம� எ�� நா�திக* ேபசாேத $ேதவா.5.1381.1 

 பைடக< ேபா: வ�* ப4சமா Aத/க< $ேதவா.5.1381.2 

 தைட ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றிேய த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அைட5தா��
 

எலா* $ேதவா.5.1381.3 

 அைடய_
ைற.எ6.(அைட_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி�றி�* ஆைன�கா 

அ8ணேல $ேதவா.5.1381.4 

 ஒ1
 மாட�-< ஒ�ப- வா�த+* $ேதவா.5.1382.1 

 க1
_ெப.(க1
_ெப.) அ,0பத� 	�ன* கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' 

$ேதவா.5.1382.2 



 ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ைககளா:-F மல� Fவி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1382.3 

 அ1மவ��
 அ�ப� ஆைன�கா அ8ணேல $ேதவா.5.1382.4 

 உ�B*ேபா- அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ஒ8ணா உலக�த2� $ேதவா.5.1383.1 

 ெத�B* சி�ெகன� த2விைன ேசராேத $ேதவா.5.1383.2 

 இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 1ஈச�1 எ�பா��
 எலா* 

$ேதவா.5.1383.3 

 அ�< ெகா��தி�*-ஆைன�கா அ8ணேல $ேதவா.5.1383.4 

 ேநச* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நிைன மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1384.1 

 நாச* ஆய 
லநல* 7�ற/க< $ேதவா.5.1384.2 

 பாச* அ�� பராபர ஆன5த $ேதவா.5.1384.3 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உ�றி�* ஆைன�கா அ8ணேல $ேதவா.5.1384.4 

 ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) மா கட:_ெப.(கட:_ெப.) >C இல/ைக�
 இைற 

$ேதவா.5.1385.1 

 கீத* கி�னர* பாட_
ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெக1வினா� 

$ேதவா.5.1385.2 

 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) வா/கி பா45- அ�<ெச�- அ/
 ஓ� $ேதவா.5.1385.3 

 ஆதி ஆயி�*-ஆைன�கா அ8ணேல $ேதவா.5.1385.4 

 ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) ெகா< ெச:வ விழா� 
ணைல அறா� $ேதவா.5.1386.1 

 க' ெகா< A*ெபாழி: க6சி ஏக*பனா� $ேதவா.5.1386.2 

 ெபா'க< Aசிய A5-��தி நக� $ேதவா.5.1386.3 



 அ'க< ேசவ'�கீC நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத $ேதவா.5.1386.4 

 ஆ��த ேதா: உைட க3' ஓ� ேவடனா�0 $ேதவா.5.1387.1 

 பா��தேனா� பைட ெதா�* ஆகி+* $ேதவா.5.1387.2 

 A�த_ெப.எ6.(A_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2< ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) 

A5-��தி(5) நக�� $ேதவா.5.1387.3 

 த2��த� ேசவ'�கீC நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத $ேதவா.5.1387.4 

 மாதிைன மதி�தா� ஒ�பாகமா $ேதவா.5.1388.1 

 காதலா: கர5தா� சைட� க/ைகைய $ேதவா.5.1388.2 

 Aதநாயக� A5-��தி நக��
 $ேதவா.5.1388.3 

 ஆதி ேசவ'�கீC நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத $ேதவா.5.1388.4 

 Kவனா� 	த: ஆ� இN)ல
 எலா* $ேதவா.5.1389.1 

 காவனா� க�/_ெப.அ.(க�*_ெப.அ.) காலைன� கா�5தவ� $ேதவா.5.1389.2 

 Aவி� நாயக� A5-��தி நக�� $ேதவா.5.1389.3 

 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ேசவ'�கீC நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத 

$ேதவா.5.1389.4 

 ெச*ெபாேன ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேமனிய� 

ேதச�தி: $ேதவா.5.1390.1 

 உ*பரா� அவேரா� அ/
 இ��கி+* $ேதவா.5.1390.2 

 ெபா� ெபா�னா� ெச:வ0 A5-��தி நக� $ேதவா.5.1390.3 

 ந*ப� ேசவ'�கீC நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத $ேதவா.5.1390.4 

 வ:ல* ேபசி_வி.எ6.(ேப7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வலிெச� 

K��_ெப.(K��_ெப.) ஊ,ைன� $ேதவா.5.1391.1 



 ெகா:ல* ேபசி� ெகா�4சர* Eறினா� $ேதவா.5.1391.2 

 D:ல* ேபசிG* A5-��தி நக�6 $ேதவா.5.1391.3 

 ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) ேசவ'�கீC நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத 

$ேதவா.5.1391.4 

 ஒ��தனா� உல
_ெப.(உல
_ெப.) ஏ1* ெதாழ 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1392.1 

 ப��த_ெப.எ6.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

பா*ெபா�_ெப.(பா*D_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) பா:மதி க/ைகG* $ேதவா.5.1392.2 

 ெபா��த� ஆகி+* A5-��தி நக�� $ேதவா.5.1392.3 

 தி��த� ேசவ'�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.+�_ஒ�.) கீC 

நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத $ேதவா.5.1392.4 

 அதிர� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இய�க� வி6சாதர� $ேதவா.5.1393.1 

 க�த நி�றவ� கா8D அ,- ஆயினா� $ேதவா.5.1393.2 

 ெபா�த ந2� வ� A5-��தி நக�6 $ேதவா.5.1393.3 

 ச-ர� ேசவ'�கீC நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத $ேதவா.5.1393.4 

 ெச-
 அறா மன�தா� Dற*_ெப.(Dற*_ெப.) �றிL* $ேதவா.5.1394.1 

 ெகா-
 அறா� க8ணி� ேநா�பிக< �றிL* $ேதவா.5.1394.2 

 ெபா-வி� நாயக� A5-��தி நக��
 $ேதவா.5.1394.3 

 அதிப� ேசவ'�கீC நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத $ேதவா.5.1394.4 

 -'�த ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) வலி வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க�தைன0 

$ேதவா.5.1395.1 



 பி'�த_ெப.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைக4 ெஞா45- 

உ�றன_வி.	.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட�.ப�.) க8 எலா* 

$ேதவா.5.1395.2 

 ெபா'�க ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) A5-��தி 

நக�0 $ேதவா.5.1395.3 

 ப'� ெகா< ேசவ'�கீC நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�0பேத $ேதவா.5.1395.4 

 ெகா:ைல ஏ�றின� ேகா< அரவ�தின� $ேதவா.5.1396.1 

 தி:ைல6 சி�ற*பல�- உைற ெச:வனா� $ேதவா.5.1396.2 

 ெதா:ைலஊழிய� ேசா���-ைறய��ேக $ேதவா.5.1396.3 

 வ:ைல ஆ�0 பணி ெச� மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.5.1396.4 

 	�தி ஆக ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) ெச�திைல 

$ேதவா.5.1397.1 

 அ�தியா: அ'யா��
 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அளி�திைல $ேதவா.5.1397.2 

 ெதா�- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அல� 

ேசா���-ைறய��ேக $ேதவா.5.1397.3 

 ப�திஆ�0 பணி ெச� மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1397.4 

 ஒ3' நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

உ� ேநா�விைன $ேதவா.5.1398.1 

 க3' நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

கழி5-_வி.எ6.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைவ ேபா� அற 

$ேதவா.5.1398.2 

 ெதா3� நி��* அ6_73.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ�.) ேசா���-ைறய��ேக 

$ேதவா.5.1398.3 



 ப3'ஆ�0 பணி ெச� மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1398.4 

 1ஆதியா� அ8டவாண��
 அ�< 

ந:
*_ெப.எ6.(ந:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1399.1 

 ந2தியா�1 எ��* 1நி�மலேன1 எ��* $ேதவா.5.1399.2 

 1ேசாதியா�1 எ��* ேசா���-ைறய��ேக $ேதவா.5.1399.3 

 வாதி ஆ�0 பணி ெச� மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1399.4 

 ஆ3'னா� அ'ேய� விைன ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

$ேதவா.5.1400.1 

 ஓ3'னா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காதி: இல/
 ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

$ேதவா.5.1400.2 

 ேதா3'னா� எ�� ேசா���-ைறய��ேக $ேதவா.5.1400.3 

 ந23' ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) பணி ெச� மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1400.4 

 ெபா/கி_வி.எ6.(ெபா/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ15த(�) கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

ந4சிைன0 $ேதவா.5.1401.1 

 ப/கி உ8ட- ஓ� ெத�வ*_ெப.(ெத�வ*_ெப.) உ8ேடா ெசாலா� 

$ேதவா.5.1401.2 

 ெதா/கி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) எ��* ேசா���-ைறய��
� $ேதவா.5.1401.3 

 த/கி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) பணி ெச� மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1401.4 

 ஆணி ேபால ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) ஆ�ற வலிையகா8 $ேதவா.5.1402.1 

 ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) ேபா: இழி5-_வி.எ6.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏறிG* ஏ/கிG* $ேதவா.5.1402.2 



 ேதாணி ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேசா���-ைறய��ேக $ேதவா.5.1402.3 

 Aணி ஆ�0 பணி ெச� மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1402.4 

 ெப�ற*_ெப.(ெப�ற*_ெப.) ஏறி: எ� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) பைட ஆகி: எ� 

$ேதவா.5.1403.1 

 D�றி: ஆ� அரேவ அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) Aணி: எ� 

$ேதவா.5.1403.2 

 7�றி_வி.எ6.(7��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

எ��* ேசா���-ைறய��ேக $ேதவா.5.1403.3 

 ப�றி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) பணி ெச� மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1403.4 

 அ:லியா� அர)ஐ5தைல நாக(அ)அைண0 $ேதவா.5.1404.1 

 ப<ளியா� அறியாத பா47 எலா* $ேதவா.5.1404.2 

 ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

எ��* ேசா���-ைறய��ேக $ேதவா.5.1404.3 

 D:லி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) பணி ெச� மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1404.4 

 மி8டேரா� விரவிG* வ 2� இலா� $ேதவா.5.1405.1 

 
8ட� த*ைம� கழி5-_வி.எ6.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�ய0 

ேபா5- ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) $ேதவா.5.1405.2 

 ெதா8� ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��* 

ேசா���-ைறய��ேக $ேதவா.5.1405.3 

 உ8� ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) பணி ெச� மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1405.4 



 வாC5தவ� வலி வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க�தைன $ேதவா.5.1406.1 

 ஆC5- ேபா� அலற விர:_ெப.(விர:_ெப.) ஊ�றினா� $ேதவா.5.1406.2 

 >C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பா,ட* 

ேசா���-ைறய��ேக $ேதவா.5.1406.3 

 தாC5- ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) பணி ெச� மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1406.4 

 ெகா:லியா� 
ளி� F/
 
�றால�தா� $ேதவா.5.1407.1 

 D:லியா� Dர*K��* எ,ெச�தவ� $ேதவா.5.1407.2 

 ெந:லியா� நிைல ஆன ெந��தானைன6 $ேதவா.5.1407.3 

 ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெம� ெதா1வா� 

7ட�வாணேர $ேதவா.5.1407.4 

 இரவைன இ� ெவ8தைல ஏ5திைய $ேதவா.5.1408.1 

 பரவைன பைடயா� மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K�ைறG* $ேதவா.5.1408.2 

 நிரவைன நிைலஆன ெந��தானைன $ேதவா.5.1408.3 

 
ரவைன ெதா1வா� ெகா'வாணேர $ேதவா.5.1408.4 

 ஆ� இைடஐ5-* ஆ�வ� ஆ� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) $ேதவா.5.1409.1 

 கா� இைட நட* ஆ�வ� கா8மிேனா $ேதவா.5.1409.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இைட மல� 

பாG*_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெந��தானைன 

$ேதவா.5.1409.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட� ெதா1வா� வலிவாணேர $ேதவா.5.1409.4 

 வி8டவ� Dர*K��* ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� எழ� $ேதவா.5.1410.1 



 க8டவ� க'- ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந4சிைன 

$ேதவா.5.1410.2 

 உ8டவ� ஒளி ஆன ெந��தானைன� $ேதவா.5.1410.3 

 ெதா8டரா�� ெதா1வா� 7ட�வாணேர $ேதவா.5.1410.4 

 	�ைக ேநாவ� கைட5தவ� நி�கேவ $ேதவா.5.1411.1 

 ச/கியா- ச	�திர ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8டா� $ேதவா.5.1411.2 

 ந/ைகேயா� நவி�ற_ெப.எ6.(நவி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெந��தானைன� $ேதவா.5.1411.3 

 த* ைகயா:-ெதா1வா� தைலவாணேர $ேதவா.5.1411.4 

 73ட ந2� ெம� Aசி 7டைலG< $ேதவா.5.1412.1 

 ந3ட* ஆ�வ� ந< இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ேபெயாேட $ேதவா.5.1412.2 

 சி3ட� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேத�* ெந��தானைன $ேதவா.5.1412.3 

 இ3ட* ஆ�� ெதா1வா� இ�பவாணேர $ேதவா.5.1412.4 

 ெகா<ளி� த2-எ, வ 2சி� ெகா'ய- ஓ� $ேதவா.5.1413.1 

 க<ளி� கா3� இைட ஆ�வ� கா8மிேனா $ேதவா.5.1413.2 

 ெத<ளி� ேதறி� ெதளி5-_வி.எ6.(ெதளி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெந��தானைன $ேதவா.5.1413.3 

 உ<ள�தா:-ெதா1வா� உ*ப�வாணேர $ேதவா.5.1413.4 

 உ6சிேம: விள/
*_ெப.எ6.(விள/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

இளெவ8பிைற $ேதவா.5.1414.1 

 ப�றி ஆ� அரேவா�* சைட0 ெப�தா� $ேதவா.5.1414.2 



 ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) ஆ� அழ: 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெந��தானைன6 

$ேதவா.5.1414.3 

 7�றி_வி.எ6.(7��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெம� ெதா1வா� 

7ட�வாணேர $ேதவா.5.1414.4 

 மாெலா�* மைற ஓதிய நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) $ேதவா.5.1415.1 

 காெலா�* 	' கா8D அ,- ஆயினா� $ேதவா.5.1415.2 

 ேசெலா�* ெச�6 ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெந��தானைன $ேதவா.5.1415.3 

 மாெலா�* ெதா1வா� விைன வா�ேம $ேதவா.5.1415.4 

 வலி5த ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) வலி வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க�தைன 

$ேதவா.5.1416.1 

 ெந�/க_
ைற.எ6.(ெந�/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந2< வைர ஊ�� 

ெந��தானனா� $ேதவா.5.1416.2 

 D,5- ைக5நர*ேபா� இைச பாட+* $ேதவா.5.1416.3 

 பா45தைன பணிவா� விைன பா�ேம $ேதவா.5.1416.4 

 அ�வனா� அ�திஈ� உ, ேபா��- உைம $ேதவா.5.1417.1 

 உ�வனா� ஒ�றிV� பதி ஆகி+* $ேதவா.5.1417.2 

 ப� வரா: வய:_ெப.(வய:_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பழன�தா� $ேதவா.5.1417.3 

 தி�வினா:-தி� ேவ8�* இ�_73.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) ேதவ��ேக 

$ேதவா.5.1417.4 



 ைவய* வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வல* ெகாB* 

$ேதவா.5.1418.1 

 ஐயைன அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) ஆத�க< $ேதவா.5.1418.2 

 ைப ெகா< பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர ஆ��த பழன�பா: $ேதவா.5.1418.3 

 ெபா�ய� கால/க< ேபா�கி�வா�கேள $ேதவா.5.1418.4 

 வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) ஆக 	��கிய வாசிைக $ேதவா.5.1419.1 

 தி8ண* ஆக� தி�6சைட6 ேச��திேய $ேதவா.5.1419.2 

 ப89* ஆகேவ பா�* பழன�தா� $ேதவா.5.1419.3 

 எ89* ந2� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) 

ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) நாமேம $ேதவா.5.1419.4 

 K��க0 பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) பி'�த- K6சிட $ேதவா.5.1420.1 

 வா�
 அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) பா*பிைன� 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) -ணிமதி $ேதவா.5.1420.2 

 பா�க பா*பிைன0 ப��*_ெப.எ6.(ப��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

பழன�தா� $ேதவா.5.1420.3 

 தா�� ெகா< மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சைட� கர5தி3டேத $ேதவா.5.1420.4 

 ந2ல*_ெப.(ந2ல*_ெப.) உ8ட மிட�றின� ேந�5த- ஓ� $ேதவா.5.1421.1 

 ேகால* உ8ட 
ண�தா� நிைற5த- ஓ� $ேதவா.5.1421.2 

 பா+* உ8� பழன�பா: எ�னிைட $ேதவா.5.1421.3 

 மா+* உ8� இைற எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) மன�-ேள $ேதவா.5.1421.4 



 ம5த* ஆக வள�பிைற >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஓ� 

$ேதவா.5.1422.1 

 ச5த* ஆக� தி�6சைட சா�-வா� $ேதவா.5.1422.2 

 ப5த* ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) த2��
* பழன�தா� 

$ேதவா.5.1422.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) 

எ*ெப�மாLேம $ேதவா.5.1422.4 

 மா��க* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) மதி இ(:)லிக< 

$ேதவா.5.1423.1 

 A� கர�தி� D,கில� Kட�க< $ேதவா.5.1423.2 

 பா��க_
ைற.எ6.(பா���_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

பர)*_ெப.எ6.(பர_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பழன�தா� $ேதவா.5.1423.3 

 தா<க8 நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) வண/கா�கேள $ேதவா.5.1423.4 

 ஏறினா� இைமேயா�க< பணி க8� $ேதவா.5.1424.1 

 ேத�வா� அல� த2விைனயாள�க< $ேதவா.5.1424.2 

 பாறினா� பணி ேவ8�* பழன�தா� $ேதவா.5.1424.3 

 �றினா� உைமயாெளா�* �டேவ $ேதவா.5.1424.4 

 7��வா� ெதா1வா� 7ட�வ8ண� ேம: $ேதவா.5.1425.1 

 ெத�றினா� தி,G* Dர*K�� எ�தா� $ேதவா.5.1425.2 

 ப�றினா� விைன த2��
* பழனைன $ேதவா.5.1425.3 



 எ�றினா� மற�ேக� எ*பிராைனேய $ேதவா.5.1425.4 

 ெபா/
 மாகட: >C இல/ைக�
 இைற $ேதவா.5.1426.1 

 அ/க* ஆன இ��-_வி.எ6.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�< 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.5.1426.2 

 ப/க� எ��* பழன� உைமெயா�* $ேதவா.5.1426.3 

 த/க� தா<_ெப.(தா<_ெப.) அ'ேய� உைட உ6சிேய $ேதவா.5.1426.4 

 கா� அறாத க' ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) 

இன*_ெப.(இன*_ெப.) $ேதவா.5.1427.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அறாத தி�6 ெச*ெபா� ப<ளியா� $ேதவா.5.1427.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அறாத- ஓ� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) பலி $ேதவா.5.1427.3 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அறாத- ஓ� ெகா<ைகய� கா8மிேன $ேதவா.5.1427.4 

 எ�D* ஆைமG* A8� அ/
 உழித�வ��
 $ேதவா.5.1428.1 

 அ�D* ஆயி�* ஆயிைழய�ீ இனி6 $ேதவா.5.1428.2 

 ெச*ெபா�ப<ளி உளா� சிவேலாகைன $ேதவா.5.1428.3 

 ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) ெபா�ப<ளி உ<க(N) விைன நாசேம $ேதவா.5.1428.4 

 ேவ� ேகால�த� ஆ8_ெப.(ஆ8_ெப.) அல� ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) அல� 

$ேதவா.5.1429.1 

 கீ� ேகாவண ஐ -கி:_ெப.(-கி:_ெப.) ஆைடய� $ேதவா.5.1429.2 

 ேதற: ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

அ�� ெச*ெபா�ப<ளி $ேதவா.5.1429.3 



 ஆ� >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) அவைனேய $ேதவா.5.1429.4 

 அ�வராத- ஓ� ெவ8தைல ஏ5தி 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1430.1 

 இ�வரா� இ�வா� கைட ேத�வா� $ேதவா.5.1430.2 

 ெத� எலா* உழ:வா�-ெச*ெபா�ப<ளியா� $ேதவா.5.1430.3 

 ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தா* பலேப� உள� கா8மிேன $ேதவா.5.1430.4 

 A உலா* சைடேம: Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

>'னா�_வி.	.(>�_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1431.1 

 ஏவலா: எயி:K��* எ,�தவ� $ேதவா.5.1431.2 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இைற47* ெச*ெபா�ப<ளியா� $ேதவா.5.1431.3 

 Kவரா� 	த: ஆ� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

K��திேய $ேதவா.5.1431.4 

 சலவரா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா*ெபா�_ெப.(பா*D_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) 

த8மதி� $ேதவா.5.1432.1 

 கலவ� ஆவத� காரண* எ�ெகாேலா $ேதவா.5.1432.2 

 திலக ந2< 	'யா� ெச*ெபா�ப<ளியா� $ேதவா.5.1432.3 

 
லவிலா: எயி: K��_ெப.(K��_ெப.) 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ��தேர $ேதவா.5.1432.4 

 ைக ெகா< >ல�த� க3�வா/க�தின� $ேதவா.5.1433.1 

 ைம ெகா< க8ட�த� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இ�7ட� 

$ேதவா.5.1433.2 



 ெச�யேமனி ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�ற�-ெச*ெபா�ப<ளி 

$ேதவா.5.1433.3 

 ஐய� ைகய- ஓ� ஐ5தைலநாகேம $ேதவா.5.1433.4 

 ெவ/ க8 நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ெவ� உற ஆ��தவ� $ேதவா.5.1434.1 

 ைப/க8 ஆைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ, ேபா��தவ� $ேதவா.5.1434.2 

 ெச/க8 மா:விைடயா�-ெச*ெபா�ப<ளியா� $ேதவா.5.1434.3 

 அ/க8 ஆ� அைட5தா� விைன த2�0பேர $ேதவா.5.1434.4 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) நாரண� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) எ�� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.5.1435.1 

 நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2< 	'ேயா� அ' கா8D 

உ��6 $ேதவா.5.1435.2 

 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கா8D அ,யா� 

ெச*ெபா�ப<ளியா� $ேதவா.5.1435.3 

 நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) >ழலி: ந2< எ, ஆகிேய 

$ேதவா.5.1435.4 

 தி,G* 	*மதி: ெச/_ெப.அ.(ெச*_ெப.அ.) கைண ஒ�றினா: $ேதவா.5.1436.1 

 எ,ய எ�- அன: ஓ3' இல/ைக� ேகா� $ேதவா.5.1436.2 

 ெநா4ய ஊ�றியி3டா�-ெச*ெபா�ப<ளியா� $ேதவா.5.1436.3 

 அ,ய வான*_ெப.(வான*_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

அ�<ெச�வேர $ேதவா.5.1436.4 

 மைல� ெகா< ஆைன மய�கிய_ெப.எ6.(மய�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

வ:விைன $ேதவா.5.1437.1 



 நிைல�ெகா< ஆைன நிைன0D� ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.5.1437.2 

 ெகாைல� ைக யாைனG* ெகா�றி�* ஆதலா: $ேதவா.5.1437.3 

 கைல� ைகயாைன க8;�-கடYரேர $ேதவா.5.1437.4 

 ெவ<ளி மா:வைர ேபா:வ- ஓ� ஆைனயா� $ேதவா.5.1438.1 

 உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) ஆ� எைன உ< D
* ஆைனயா� $ேதவா.5.1438.2 

 ெகா<ள* ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேகாயி+< 

ஆைனயா� $ேதவா.5.1438.3 

 க<ள ஆைனக8;� கடYரேர $ேதவா.5.1438.4 

 ஞான* ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ந�
_வி.அ.(ந�
_ெப.) உண� ஆைனயா� $ேதவா.5.1439.1 

 ஊைன ேவவ உ��கிய ஆைனயா� $ேதவா.5.1439.2 

 ேவன: ஆைன உ,�-_வி.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைம 

அ4சேவ $ேதவா.5.1439.3 

 கான ஆைனக8;�-கடYரேர $ேதவா.5.1439.4 

 ஆல*_ெப.(ஆல*_ெப.) உ8� அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) ஆய- ஓ� ஆைனயா� 

$ேதவா.5.1440.1 

 ந2லேமனி ெந�*_ெப.அ.(ெந�*_ெப.அ.) பளி/
 ஆைனயா� $ேதவா.5.1440.2 

 ேகால* ஆய ெகா14_ெப.அ.(ெகா1*_ெப.அ.) 7ட� ஆைனயா� $ேதவா.5.1440.3 

 கான ஆைனக8;�-கடYரேர $ேதவா.5.1440.4 

 அளி�த_ெப.எ6.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆ� அ47* 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆைனயா� $ேதவா.5.1441.1 

 ெவB�த ந2<ெகா' ஏ� உைட ஆைனயா� $ேதவா.5.1441.2 



 எளி�த ேவழ�ைத எ<
வி�த ஆைனயா� $ேதவா.5.1441.3 

 களி�த_ெப.எ6.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆைனக8;�-கடYரேர 

$ேதவா.5.1441.4 

 வி��த மா:வைர வி8_ெப.(வி8_ெப.) உற ஆைனயா� $ேதவா.5.1442.1 

 ெதா��த மா:வைர Fய- ஓ� ஆைனயா� $ேதவா.5.1442.2 

 க��த காலைன� கா�5த- ஓ� ஆைனயா� $ேதவா.5.1442.3 

 க��த ஆைனக8;�-கடYரேர $ேதவா.5.1442.4 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) உளாைர மய�
 உ�* ஆைனயா� $ேதவா.5.1443.1 

 எ8 உளா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ஏ�தி�* ஆைனயா� $ேதவா.5.1443.2 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) உளா� பல�* அறி ஆைனயா� $ேதவா.5.1443.3 

 க89< ஆைனக8;�-கடYரேர $ேதவா.5.1443.4 

 சின�
* ெச*பவள�திர< ஆைனயா� $ேதவா.5.1444.1 

 மன�
* வ:விைன த2��தி�* ஆைனயா� $ேதவா.5.1444.2 

 அைன�
* அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) உைடயா� 

மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆைனயா� $ேதவா.5.1444.3 

 கைன�
* ஆைனக8;�-கடYரேர $ேதவா.5.1444.4 

 ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ*_ெப.அ.) 7ட� ஆைனயா� $ேதவா.5.1445.1 

 ந2தியா: நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆைனயா� $ேதவா.5.1445.2 

 ஓதி ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெதா45- உண� ஆைனயா� $ேதவா.5.1445.3 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) ஆைனக8;�-கடYரேர $ேதவா.5.1445.4 



 ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மாெலா� நா�	க�தாL* 

ஆ� $ேதவா.5.1446.1 

 1கா8�*1 எ�� D�கா�க< இ�வ�* $ேதவா.5.1446.2 

 ஆ8ட ஆ� அழ: ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ஆைனயா� $ேதவா.5.1446.3 

 கா8ட: ஆைனக8;�-கடYரேர $ேதவா.5.1446.4 

 அ��- வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இல/ைகய� 

ம�னைன $ேதவா.5.1447.1 

 எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதா<க< இற ெநா4�த 

ஆைனயா� $ேதவா.5.1447.2 

 க��த காலைன� கா�5த- ஓ� ஆைனயா� $ேதவா.5.1447.3 

 க��ைக ஆைனக8;�-கடYரேர $ேதவா.5.1447.4 

 
ைழ ெகா< காதின� ேகாவண ஆைடய� $ேதவா.5.1448.1 

 உைழய�தா*-கடY,� மயான�தா� $ேதவா.5.1448.2 

 பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) த* அ'யா� 

ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பாவ	* 

$ேதவா.5.1448.3 

 பிைழG* த2�0ப� ெப�மா� அ'கேள $ேதவா.5.1448.4 

 உ�னி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஓதிய சி5ைதயி: $ேதவா.5.1449.1 

 க�ன: ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கடY,� மயான�தா� $ேதவா.5.1449.2 

 த�ைன ேநா�கி� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ1வா��
 எலா* $ேதவா.5.1449.3 

 1பி�ைன1 எ�னா� ெப�மா� அ'கேள $ேதவா.5.1449.4 



 >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) ஏ5-வ� ேதா: உைட ஆைடய� $ேதவா.5.1450.1 

 ஆல*_ெப.(ஆல*_ெப.) உ8� அ	ேத மிக� ேத�
வ� $ேதவா.5.1450.2 

 காலகால�-கடY� மயான�தா� $ேதவா.5.1450.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�ப� ெப�மா� அ'கேள $ேதவா.5.1450.4 

 இைறவனா� இைமேயா� ெதா1 ைப/கழ: $ேதவா.5.1451.1 

 மறவனா�-கடY,� மயான�தா� $ேதவா.5.1451.2 

 அறவனா� அ'யா� அ'யா� த/க< $ேதவா.5.1451.3 

 பிறவி த2�0ப� ெப�மா� அ'கேள $ேதவா.5.1451.4 

 க�- காளி கத*_ெப.(கத*_ெப.) தணிவி�தவ� $ேதவா.5.1452.1 

 ம�த�தா*-கடY,� மயான�தா� $ேதவா.5.1452.2 

 ஒ�- ஒNவாதன ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உழ:வா� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $ேதவா.5.1452.3 

 பி�த�கா9* ெப�மா� அ'கேள $ேதவா.5.1452.4 

 எ, ெகா< ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இள*பிைற ைவ�தவ� $ேதவா.5.1453.1 

 கா4ய�தா*-கடY,� மயான�தா� $ேதவா.5.1453.2 

 அ,ய� அ8ட�- உேளா� அய� மா+�
* $ேதவா.5.1453.3 

 ெபா4ய�கா9* ெப�மா� அ'கேள $ேதவா.5.1453.4 

 அண/
 பாக�த� ஆரண நா:மைற $ேதவா.5.1454.1 

 கண/க< ேச� கடY,� மயான�தா� $ேதவா.5.1454.2 

 வண/
வா� இட� த2�0ப� மய�
 உ�* $ேதவா.5.1454.3 

 பிண* ெகா< காட� ெப�மா� அ'கேள $ேதவா.5.1454.4 



 அர) ைகயின� ஆதி Dராணனா� $ேதவா.5.1455.1 

 மர) ேச� கடY,� மயான�தா� $ேதவா.5.1455.2 

 பர)வா� இட� த2�0ப� பணி ெகா<வ� $ேதவா.5.1455.3 

 பிரம� மா�
* ெப�மா� அ'கேள $ேதவா.5.1455.4 

 ெகா<B*_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) காத�ைம 

ெப�-_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�* ேகா:வைள 

$ேதவா.5.1456.1 

 உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) உ<கி உைர�
* தி�0ெபய� $ேதவா.5.1456.2 

 வ<ள: மா மயிலா�-ைற உைற $ேதவா.5.1456.3 

 ெவ<ள*_ெப.(ெவ<ள*_ெப.) தா/
 சைடயைன ேவ8'ேய $ேதவா.5.1456.4 

 சி�த*_ெப.(சி�த*_ெப.) ேத�* ெசறிவைள சி�ெகL* $ேதவா.5.1457.1 

 ப6ைச_ெப.(ப6ைச_ெப.) த2�*_ெப.எ6.(த2�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) எ� 

ைப/ெகா'-பா:மதி $ேதவா.5.1457.2 

 ைவ�த மா மயிலா�-ைற அர� $ேதவா.5.1457.3 

 ெகா�தினி: ெபாலி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெகா��கிேல $ேதவா.5.1457.4 

 அ8ட� வாC)* அமர� இ��ைகG* $ேதவா.5.1458.1 

 க8� வ 2�றி��
* க��- ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இேலா* $ேதவா.5.1458.2 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ேச� மயிலா�-ைற அர� $ேதவா.5.1458.3 

 ெதா8ட� பாத/க< >'� -ைதயிேல $ேதவா.5.1458.4 

 ெவ4சின� க�/_ெப.அ.(க�*_ெப.அ.) கால� விைரகிலா� $ேதவா.5.1459.1 

 அ47 இற0D* பிற0D* அ��க: ஆ* $ேதவா.5.1459.2 

 ம4ச� மா மயிலா�-ைற உைற $ேதவா.5.1459.3 



 அ4சலா< உைமப/க� அ�ளிேல $ேதவா.5.1459.4 

 
ைற) இேலா* ெகா� மாLட வாC�ைகயா: $ேதவா.5.1460.1 

 கைற நிலாவிய க8ட� எ8 ேதாளின� $ேதவா.5.1460.2 

 மைறவலா� மயிலா�-ைற உைற $ேதவா.5.1460.3 

 இைறவ� ந2< கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இ��கிேல $ேதவா.5.1460.4 

 நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ெசா:+ ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) 

தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) எ� ெச�தா�_வி.	.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_	�.ஒ�.) 

$ேதவா.5.1461.1 

 கைலக< ஆய வ:லா� கயிலாயந: $ேதவா.5.1461.2 

 மைலய� மா மயிலா�-ைறய� ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) $ேதவா.5.1461.3 

 தைலயி�ேம+* மன�-B* த/கேவ $ேதவா.5.1461.4 

 ந2�றினா� நிமி�D�சைடயா� விைட $ேதவா.5.1462.1 

 ஏ�றினா� நைம ஆ< உைடயா� Dல�_ெப.(Dல�_ெப.) $ேதவா.5.1462.2 

 மா�றினா� மயிலா�-ைற எ�� $ேதவா.5.1462.3 

 ேபா��வா��
* உ8ேடா Dவி வாC�ைகேய $ேதவா.5.1462.4 

 ேகா+* D:+* ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைகயி: ��6ச	* $ேதவா.5.1463.1 

 ேதா+* A8� -யர*_ெப.(-யர*_ெப.) உ�� எ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

$ேதவா.5.1463.2 

 ந2ல_ெப.அ.(ந2ல*_ெப.) மா மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ஆ� -ைறயேன $ேதவா.5.1463.3 

 E+* ேவ8�ேமா T8 உண�5ேதா�க3ேக $ேதவா.5.1463.4 

 பண* ெகா< ஆ� அர) அ:
:_ெப.(அ:
:_ெப.) பகீரதி $ேதவா.5.1464.1 



 மண*_ெப.(மண*_ெப.) ெகாள6 சைட ைவ�த மைறயவ� $ேதவா.5.1464.2 

 வண/
*_ெப.எ6.(வண/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மா 

மயிலா�-ைற அர� $ேதவா.5.1464.3 

 அண/
 ஓ�பா: ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேகால* அழகிேத $ேதவா.5.1464.4 

 ந2< நிலா அரவ6 சைட ேநசைன0 $ேதவா.5.1465.1 

 ேபணிலாதவ� ேப-ற) ஓ3'ேனா* $ேதவா.5.1465.2 

 வா<நிலா மயிலா�-ைறதைன� $ேதவா.5.1465.3 

 காணி: ஆ��
* க�5 -ய� இ:ைலேய $ேதவா.5.1465.4 

 ப��த_ெப.எ6.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதாB* 

	'G*_ெப.எ6.(	'_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெபா'பட 

$ேதவா.5.1466.1 

 இ��தினா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) இ� இைச 

ேக3ட+* $ேதவா.5.1466.2 

 வர�தினா� மயிலா�-ைற ெதா1* $ேதவா.5.1466.3 

 கர�தினா� விைன�க3� அ�* கா8மிேன $ேதவா.5.1466.4 

 வ8ண	* வ')* ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

க8'ல< $ேதவா.5.1467.1 

 எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நாம/க< 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நிைற5தில< $ேதவா.5.1467.2 

 க8 உலா* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C கழி0பாைல எ* $ேதவா.5.1467.3 

 அ8ணேல அறிவா�_வி.	.(அறி_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) த�ைமேய $ேதவா.5.1467.4 



 ம�5-_ெப.(ம�5-_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

உ�ய_
ைற.எ6.(உ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8� உக5- 

$ேதவா.5.1468.1 

 இ�5தவ� கழி0பாைலG< எ*பிரா� $ேதவா.5.1468.2 

 தி�5-_ஏவ.(தி�5-_வி.) ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) சி5ைதG< 

ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இவ<_பதி.ெப.(இ_7�.+அ<_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1468.3 

 பா45- உைர�கி+* எ� ெசா: பழி�
ேம $ேதவா.5.1468.4 

 மழைலதா� வர6 ெசா:-ெதா4கி�றில< $ேதவா.5.1469.1 

 
ழலி� ேந� ெமாழி �றிய ேக8மிேனா $ேதவா.5.1469.2 

 1அழகேன கழி0பாைல எ* அ8ணேல $ேதவா.5.1469.3 

 இகCவேதா எைன ஏ��ெகா< 1 எ�Lேம $ேதவா.5.1469.4 

 ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� அணிவா� தைன $ேதவா.5.1470.1 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

மதி�கில< ஆைரG* $ேதவா.5.1470.2 

 ைக ெகா< ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ம1வ� கழி0பாைல எ* $ேதவா.5.1470.3 

 ஐயேன அறிவா�_வி.	.(அறி_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) 

இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) த�ைமேய $ேதவா.5.1470.4 

 க��தைன கழி0பாைலG< ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1471.1 

 ஒ��தைன உைமயா< ஒ�ப/கைன $ேதவா.5.1471.2 

 1அ��தியா: ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க8'ட 

ேவ8�*1 எ�� $ேதவா.5.1471.3 



 ஒ��தியா� உள* ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆ
ேம $ேதவா.5.1471.4 

 க/ைகைய6 சைட ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

மைலமக< $ேதவா.5.1472.1 

 ந/ைகைய உடேன ைவ�த நாதனா� $ேதவா.5.1472.2 

 தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

தி��கழி0பாைலயா� $ேதவா.5.1472.3 

 இ/
 வ5தி�* எ�� இ�மா�
ேம $ேதவா.5.1472.4 

 ஐயேன அழேக அன: ஏ5திய_ெப.எ6.(ஏ5-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1473.1 

 ைகயேன கைற ேச�த� க8டேன $ேதவா.5.1473.2 

 ைம உலா* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C கழி0பாைல எ* $ேதவா.5.1473.3 

 ஐயேன விதிேய அ�< எ�Lேம $ேதவா.5.1473.4 

 ப�த�க3
 அ	- ஆய பர�திைன $ேதவா.5.1474.1 

 	�தைன 	') ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இலா K��திைய $ேதவா.5.1474.2 

 அ�தைன அணி ஆ� கழி0பாைல எ* $ேதவா.5.1474.3 

 சி�தைன ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேச�மா ெச0Dேம 

$ேதவா.5.1474.4 

 ெபா� ெச� மா 	' வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$ேதவா.5.1475.1 

 அ47* நா�
* ஒ��(*) இ��தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) $ேதவா.5.1475.2 

 எ� ெசயா� கழி0பாைலG< எ*பிரா� $ேதவா.5.1475.3 



 -47*ேபா-* -ைண என: ஆ
ேம $ேதவா.5.1475.4 

 உைடய� ேகாவண* ஒ��* 
ைற) இல� $ேதவா.5.1476.1 

 பைட ெகா< பா,ட* >C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ைப4ஞ2லியா� $ேதவா.5.1476.2 

 சைடயி� க/ைக தா4�த ச-ரைர $ேதவா.5.1476.3 

 அைடய_
ைற.எ6.(அைட_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லவ��
 இ:ைல 

அவலேம $ேதவா.5.1476.4 

 ம�த*மாமல� >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைம5தனா� 

$ேதவா.5.1477.1 

 சி�தரா�� தி,வா� விைன த2�0பரா: $ேதவா.5.1477.2 

 ப�த�தா* ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�-_ஏவ.(ஏ�-_வி.) ைப4ஞ2லி எ* $ேதவா.5.1477.3 

 அ�தைன� ெதாழ வ:லவ� ந:லேர $ேதவா.5.1477.4 

 வி1- >ல�த� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ம1வா3பைட $ேதவா.5.1478.1 

 க1-_ெப.(க1-_ெப.) -47 இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) கா3� அக�- ஆடலா� 

$ேதவா.5.1478.2 

 ப1- ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றி0 ைப4ஞ2லி0 பரமைன� $ேதவா.5.1478.3 

 ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெச:பவ�த* விைன 

Fளிேய $ேதவா.5.1478.4 

 ஒ�றி மா+* பிரமL* த*மிேல $ேதவா.5.1479.1 

 நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) >ழ: அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) 

அ,யா� இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1479.2 



 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பா� -இட* 

ஏ�-_ஏவ.(ஏ�-_வி.) ைப4ஞ2லிG< $ேதவா.5.1479.3 

 எ��* ேமவி இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ'கேள 

$ேதவா.5.1479.4 

 ேவழ�தி� உ, ேபா��த விகி�தனா� $ேதவா.5.1480.1 

 தாழ6 ெச4சைடேம: பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ைவ�தவ� $ேதவா.5.1480.2 

 தாைழ�த8ெபாழி: >C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ைப4ஞ2லியா� $ேதவா.5.1480.3 

 யாழி� பா3ைட உக5த அ'கேள $ேதவா.5.1480.4 

 
8�ப3� 
றி அறியா6 சம8 $ேதவா.5.1481.1 

 மி8டேரா� ப��-_வி.எ6.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�ய0 ேபா5- 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.5.1481.2 

 க8ட* கா� வய:_ெப.(வய:_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைப4ஞ2லி எ* $ேதவா.5.1481.3 

 அ8டவாண� அ' அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�5ெதேன $ேதவா.5.1481.4 

 வா40 ைப ஆ� அர) ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

மதகா4 $ேதவா.5.1482.1 

 உ,0ைப K'ய உ�தமனா� உைற $ேதவா.5.1482.2 

 தி�0 ைப4ஞ2லி திைச ெதா1வா�க< ேபா� $ேதவா.5.1482.3 

 இ�0ப� வானவேரா� இனி- ஆகேவ $ேதவா.5.1482.4 

 ேகாட:_ெப.(ேகாட:_ெப.) ேகா/க*_ெப.(ேகா/க*_ெப.) Dற)_ெப.(Dற)_ெப.) 

அணி 	:ைலேம: $ேதவா.5.1483.1 



 பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) இைச 

ேக3
*_ெப.எ6.(ேக<_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ைப4ஞ2லியா� $ேதவா.5.1483.2 

 ேப�* ஆ9* பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) அறியாத- ஓ� $ேதவா.5.1483.3 

 ஆ�* நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) அைச�த-அ'கேள $ேதவா.5.1483.4 

 கா� உலா* மல��ெகா�ைற அ*தா,னா� $ேதவா.5.1484.1 

 வா� உலா* 	ைலம/ைக ஓ� ப/கின� $ேதவா.5.1484.2 

 ேத� உலா* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைப4ஞ2லி எ* $ேதவா.5.1484.3 

 ஆ�கிலா அ	ைத அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�*மிேன $ேதவா.5.1484.4 

 1த��கி6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) தடவைர 

ப�ற+* $ேதவா.5.1485.1 

 ெந��கி ஊ�ற_
ைற.எ6.(ஊ��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) சிவைனேய 

$ேதவா.5.1485.2 

 இ��ைக ஞ2லி1 எ�பா��
 இட� இ:ைலேய $ேதவா.5.1485.4 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) நா<ெதா�* ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன ேபா� அ�* 

$ேதவா.5.1486.1 

 எ��* இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) தைழ�க இ��க: ஆ* $ேதவா.5.1486.2 

 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2� தி� ேவ3கள�-<(<) 

உைற $ேதவா.5.1486.3 

 -�� ெபா�சைடயாைன� ெதா1மிேன $ேதவா.5.1486.4 

 க�0D ெவ4சிைல� காமைன� கா�5தவ� $ேதவா.5.1487.1 



 ெபா�0D ெவ4சிைலயா: Dர* ெச�றவ� $ேதவா.5.1487.2 

 வி�0ப� ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேவ3கள* 

ைகெதா1- $ேதவா.5.1487.3 

 இ�0ப� ஆகி: என�
 இட� இ:ைலேய $ேதவா.5.1487.4 

 ேவ3கள�- உைற ேவதிய� எ* இைற $ேதவா.5.1488.1 

 ஆ�க< ஏ�வ� ஆ� ஐ47* ஆ�வ� $ேதவா.5.1488.2 

 A�க< ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) ெபா� அ' ேபா�றினா: 

$ேதவா.5.1488.3 

 கா0ப� ந*ைம_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) கைறமிட�� அ8ணேல 

$ேதவா.5.1488.4 

 அ:ல: இ:ைல அ�விைனதா� இ:ைல $ேதவா.5.1489.1 

 ம:
 ெவ8பிைற >�* மணாளனா� $ேதவா.5.1489.2 

 ெச:வனா� தி� ேவ3கள* ைகெதாழ $ேதவா.5.1489.3 

 வ:ல� ஆகி: வழி அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) கா8மிேன 

$ேதவா.5.1489.4 

 -�ப*_ெப.(-�ப*_ெப.) இ:ைல -ய� இ:ைல யா*_பதி.ெப.(யா*_த�.ப�.) 

இனி $ேதவா.5.1490.1 

 ந*ப� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மணிக8டனா� $ேதவா.5.1490.2 

 எ� ெபானா� உைற ேவ3கள ந�நக� $ேதவா.5.1490.3 

 இ�ப� ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இ�0பேத $ேதவா.5.1490.4 



 க3ட0ப3�� கவைலயி: வ 2ழாேத $ேதவா.5.1491.1 

 ெபா3ட வ: உயி� ேபாவத� 	�ன* ந2� $ேதவா.5.1491.2 

 சி3டனா� தி� ேவ3கள* ைகெதாழ $ேதவா.5.1491.3 

 ப3ட வ:விைன ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) பா�ேம 

$ேதவா.5.1491.4 

 வ3ட ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 	ைலயா< உைம ப/கனா� $ேதவா.5.1492.1 

 எ3�* ஒ��* இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) K��_ெப.(K��_ெப.) 

ஆயினா� $ேதவா.5.1492.2 

 சி3ட� ேச� தி� ேவ3கள* ைகெதா1- $ேதவா.5.1492.3 

 இ3ட* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இ� மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1492.4 

 ந3ட* ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந*பைன நா<ெதா�* 

$ேதவா.5.1493.1 

 இ3ட�தா: இனி- ஆக நிைனமிேனா $ேதவா.5.1493.2 

 வ3டவா� 	ைலயா< உைம ப/கனா� $ேதவா.5.1493.3 

 சி3டனா� தி� ேவ3கள* த�ைனேய $ேதவா.5.1493.4 

 வ3ட மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K��_ெப.(K��_ெப.) உைட வ: 

அர8_ெப.(அர8_ெப.) $ேதவா.5.1494.1 

 73ட ெகா<ைகய� ஆயிL*_நி.எ6.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.+உ*_சா,.) 

>C5தவ� $ேதவா.5.1494.2 

 
3ட வ:விைன த2��-� 
ளி�வி�
* $ேதவா.5.1494.3 

 சி3ட�ேபா:-தி� ேவ3கள6 ெச:வேர $ேதவா.5.1494.4 



 ேசடனா� உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெச1 

மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) $ேதவா.5.1495.1 

 ஓ' அ/
 எ��தா� 	'ப�- இற $ேதவா.5.1495.2 

 வாட_
ைற.எ6.(வா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மல� அ' வா/கிய 

$ேதவா.5.1495.3 

 ேவடனா� உைற ேவ3கள* ேச�மிேன $ேதவா.5.1495.4 

 ெகா:ல�தா� நமனா� தம� வ5த�கா: $ேதவா.5.1496.1 

 இ:ல�தா� ெச�ய: ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) எ� 

ஏைழகா< $ேதவா.5.1496.2 

 ந:ல�தா� நைம ஆ< உைடயா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) $ேதவா.5.1496.3 

 ெசா:ல�தா� வ:லிேர: -ய� த2�ேம $ேதவா.5.1496.4 

 ெபா�க* ேபசி0 ெபா1-_ெப.(ெபா1-_ெப.) கழியாேத $ேதவா.5.1497.1 

 -�க* த2� வைக ெசா:+வ� ேக8மிேனா $ேதவா.5.1497.2 

 த�க� ேவ<வி தக��த தழ: வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) $ேதவா.5.1497.3 

 ந�க� ேச� ந:ல* ந89த: ந�ைமேய $ேதவா.5.1497.4 

 பிணிெகா< வா�
ழ: ேபைதய� காதலா: $ேதவா.5.1498.1 

 பணிக< ேமவி0 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ:ைல பாவிகா< $ேதவா.5.1498.2 

 அ9க ேவ8': அர�ெநறி ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) 

$ேதவா.5.1498.3 

 ந9
* நாத� நக� தி� ந:லேம $ேதவா.5.1498.4 

 தம�
 ந:ல-_ெப.(ந:ல-_ெப.) த* உயி� ேபாயினா: $ேதவா.5.1499.1 



 இைம�
* ேபா-* இரா- இ�_73.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 
ர*ைபதா� 

$ேதவா.5.1499.2 

 உைம�
 ந:லவ�தா� 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பதி $ேதவா.5.1499.3 

 நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) ந:ல--ந:ல* அைடவேத 

$ேதவா.5.1499.4 

 உைர தள�5- உடலா� ந�/கா	ன* $ேதவா.5.1500.1 

 நைரவிைட உைடயா� இட*_ெப.(இட*_ெப.) ந:லேம $ேதவா.5.1500.2 

 பர)மி� பணிமி� பணிவாெராேட $ேதவா.5.1500.3 

 விர)மி� விரவாைர வி�மிேன $ேதவா.5.1500.4 

 அ:ல: ஆக ஐ* Aத/க< ஆ3'L* $ேதவா.5.1501.1 

 வ:ல ஆ� 1சிவாய நம1 எ�� $ேதவா.5.1501.2 

 ந:ல* ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நாத� அ' ெதாழ 

$ேதவா.5.1501.3 

 ெவ:ல வ5த_ெப.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) விைன0பைக வ 2�ேம 

$ேதவா.5.1501.4 

 மாதராெரா� ம�கB* 7�ற	* $ேதவா.5.1502.1 

 ேபத* ஆகி0 பி,வத� 	�னேம $ேதவா.5.1502.2 

 நாத� ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந:ல* நக� ெதாழ0 

$ேதவா.5.1502.3 

 ேபா-மி� எ1மி� Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) ஆ
ேம $ேதவா.5.1502.4 

 ெவ*ைம_ெப.(ெவ*ைம_ெப.) ஆன விைனகட: 

நி/கி_வி.எ6.(ந2/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2� $ேதவா.5.1503.1 



 ெச*ைம ஆய சிவகதி ேசர: ஆ* $ேதவா.5.1503.2 

 7*ைம ஆ� மல� Fவி� ெதா1மிேனா $ேதவா.5.1503.3 

 ந*ைம_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ< உைடயா� இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

ந:லேம $ேதவா.5.1503.4 

 கால*_ெப.(கால*_ெப.) ஆன கழிவத� 	�னேம $ேதவா.5.1504.1 

 ஏ+* ஆ� வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-மி� $ேதவா.5.1504.2 

 மா+* மா மலராெனா� மாமைற $ேதவா.5.1504.3 

 நா+* வ:லவ� ேகா� இட*_ெப.(இட*_ெப.) ந:லேம $ேதவா.5.1504.4 

 ம:ைல ம:கிய ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) அர�க� வலி $ேதவா.5.1505.1 

 ஒ:ைலயி:(:) ஒழி�தா� 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பதி $ேதவா.5.1505.2 

 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ந:ல* எL* ெபய� நாவினா: $ேதவா.5.1505.3 

 ெசா:ல_
ைற.எ6.(ெசா:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லவ� F ெநறி ேச�வேர 

$ேதவா.5.1505.4 

 மா மா�- ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மா: அய� 

மா:ெகா� $ேதவா.5.1506.1 

 தாமா� ேத'G* கா8கில� தா<_ெப.(தா<_ெப.) 	' $ேதவா.5.1506.2 

 1ஆமா�F� அரேன அ�ளா� 1 எ�� எ�� $ேதவா.5.1506.3 

 ஏமா0D எ�தி� க8டா� இைறயாைனேய $ேதவா.5.1506.4 

 ச5தியாைன சமாதி ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

த/க< $ேதவா.5.1507.1 

 D5தியாைன D�ேதளி� ெதாழ0ப�* $ேதவா.5.1507.2 



 அ5தியாைன ஆமா�F� அழகைன $ேதவா.5.1507.3 

 சி5தியாதவ� த2விைனயாளேர $ேதவா.5.1507.4 

 காமா�த*(*) எL* கா�வைல0 ப3� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.5.1508.1 

 ேபா* ஆ�ைத அறியா-_வி.எ6.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ6.
றி.) 

Dல*Dேவ� $ேதவா.5.1508.2 

 1ஆமா�F� அரேன1 எ�� அைழ�த+* $ேதவா.5.1508.3 

 ேதமா�த2* கனி ேபால தி�தி�
ேம $ேதவா.5.1508.4 

 ப4ச Aதவைலயி: ப�வத�
 $ேதவா.5.1509.1 

 அ4சி நாL* ஆமா�F� அழகைன $ேதவா.5.1509.2 

 ெந4சினா: நிைன5ேத� நிைன) எ�த+* $ேதவா.5.1509.3 

 வ4ச ஆ�க< வ�றின கா8மிேன $ேதவா.5.1509.4 

 
ரா ம�L* 
ழலா< ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �றனா� $ேதவா.5.1510.1 

 அரா ம�L* சைடயா� தி� ஆமா�F� $ேதவா.5.1510.2 

 இராமL* வழிபா� ெச� ஈசைன $ேதவா.5.1510.3 

 நிராமய� தைன நாB* நிைனமிேன $ேதவா.5.1510.4 

 பி�தைன ெப�5ேதவ� ெதாழ0ப�* $ேதவா.5.1511.1 

 அ�தைன அணி ஆமா�F� ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1511.2 

 	�திைன அ'ேய� உ< 	யற+* $ேதவா.5.1511.3 

 ப�திெவ<ள* பர5த- கா8மிேன $ேதவா.5.1511.4 

 ந2�றி� ஆ� தி� ேமனிய� ேநா4ைழ $ேதவா.5.1512.1 



 ��றினா� 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) ேகால6 சைடயி: ஓ� $ேதவா.5.1512.2 

 ஆ�றினா� அணி ஆமா�F� 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1512.3 

 ஏ�றினா� எைம ஆ< உைட ஈசேன $ேதவா.5.1512.4 

 ப8ணி: பாட:க< ப�திெச� வி�தக��
 $ேதவா.5.1513.1 

 அ8ணி�- ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) அ	திைன 

ஆமா�F� $ேதவா.5.1513.2 

 ச8ணி0பாைன-தம��
 அணி�- ஆய- ஓ� $ேதவா.5.1513.3 

 க8ணி: பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) 

அவ�கா8மிேன $ேதவா.5.1513.4 

 
8ட� பலீிக< ெகா<B*_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 


ண*_ெப.(
ண*_ெப.) இலா $ேதவா.5.1514.1 

 மி8டேரா� எைன ேவ�ப��- உய� $ேதவா.5.1514.2 

 ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நாத� 
ளி� 

Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) வ 2ர3ட�- $ேதவா.5.1514.3 

 அ8டனா� இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆமா�F� கா8மிேன $ேதவா.5.1514.4 

 வான*_ெப.(வான*_ெப.) சா�* மதி அரவ�ெதா� $ேதவா.5.1515.1 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அ4சா- உட� ைவ�த சைடயிைட $ேதவா.5.1515.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அ47 ஆ'ய_
ைற.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெத/
_ெப.(ெத/
_ெப.) இளந2ெரா�ம $ேதவா.5.1515.3 

 ஆ� அ47 ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஆமா�F� ஐயேன 

$ேதவா.5.1515.4 



 விடைலயா� வில/க:_ெதா.ெப.(வில/
_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) எ��தா� 

	' $ேதவா.5.1516.1 

 அடர ஓ�விர: ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ஆமா�F� $ேதவா.5.1516.2 

 இட*_ெப.(இட*_ெப.) அதா� 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஈசL�
 எ� உள* 

$ேதவா.5.1516.3 

 இட*_ெப.(இட*_ெப.) அதா� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ�D�� இ�0பேன 

$ேதவா.5.1516.4 

 1மா- இய�� மைன�
 இ� 1 எ�ற�கா: $ேதவா.5.1517.1 

 1ந2திதா� ெசால ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) என�
 ஆ� 1 எL* $ேதவா.5.1517.2 

 1ேசாதி ஆ�த� ேதாணிDரவ��
� $ேதவா.5.1517.3 

 தாதி ஆவ� நா�1 எ�L*-எ� ைதயேல $ேதவா.5.1517.4 

 ந�க* வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 1பலி இ� 1 எ�றா��
 

இ3ட* $ேதவா.5.1518.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ைதயைல ெவ<வைள ெகா<வ- $ேதவா.5.1518.2 

 ெதா�க ந2�வய:-ேதாணிDரவ��
 $ேதவா.5.1518.3 

 த�க- அ�� தம- ெப�ைம�ேக $ேதவா.5.1518.4 

 ெக8ைட_ெப.(ெக8ைட_ெப.) ேபா: நயன�- இமவா� மக<_ெப.(மக<_ெப.) 

$ேதவா.5.1519.1 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) வா�
ழலா< உட� ஆகேவ $ேதவா.5.1519.2 

 -8டவா�பிைற� ேதாணிDரவைர� $ேதவா.5.1519.3 



 க8� கா	�கி�றன< க�னிேய $ேதவா.5.1519.4 

 பாைலயாC ெமாழியா< அவ<_பதி.ெப.(அ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) தாCசைட 

$ேதவா.5.1520.1 

 ேமல< ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) க8டன< 

வி8_ெப.(வி8_ெப.) உற6 $ேதவா.5.1520.2 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆ�த� ேதாணிDரவ��
6 $ேதவா.5.1520.3 

 சால ந:ல<_
றி.வி.	.(ந:_ெப._அ<_பட�.ஒ�.) ஆகி�றன<-ைதயேல 

$ேதவா.5.1520.4 

 ப8ணி� ேந� ெமாழியா< பலி இ3ட இ0_73.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) $ேதவா.5.1521.1 

 ெப8ைண_ெப.(ெப8ைண_ெப.) மா:ெகா� ெப�வைள ெகா<வ- 

$ேதவா.5.1521.2 

 78ண* ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதாணிDர�- உைற 

$ேதவா.5.1521.3 

 அ8ணலா��
6 சால அழகிேத $ேதவா.5.1521.4 

 	:ைல_ெப.(	:ைல_ெப.) ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) நைக ெமா�
ழலா� 

உன�
 $ேதவா.5.1522.1 

 அ:ல� ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) அறி5திைல 

ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) கனி� $ேதவா.5.1522.2 

 ெதா:ைல ஆ� ெபாழி:-ேதாணிDரவ��ேக $ேதவா.5.1522.3 

 ந:ைல ஆயி�கி�றைன-ந/ைகேய $ேதவா.5.1522.4 

 ஒ��தா� அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

உலக�தவ� $ேதவா.5.1523.1 



 நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நிகC5த நிைன0D இல� 

$ேதவா.5.1523.2 

 -�� வா� ெபாழி:-ேதாணிDரவ�த* $ேதவா.5.1523.3 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) >�* 
றி0D_ெப.(
றி0D_ெப.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ
ேம $ேதவா.5.1523.4 

 உற)_ெப.(உற)_ெப.) ேப��கண* உ8ப- ெவ8தைல $ேதவா.5.1524.1 

 உைறவ- ஈம* உடலி: ஓ� ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) 

$ேதவா.5.1524.2 

 -ைறக< ஆ� கட:-ேதாணிDர�- உைற $ேதவா.5.1524.3 

 இைறவனா��
 இவ<_பதி.ெப.(இ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) எ� க8� 

அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) ஆவேத $ேதவா.5.1524.4 

 மாக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம�0D_ெப.(ம�0D_ெப.) ஏ� 	ைலயின� 

$ேதவா.5.1525.1 

 ேபாக_
ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) யாL* 

அவ<_பதி.ெப.(அ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) D�கேத Dக $ேதவா.5.1525.2 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ேச�த� ேதாணிDரவ��ேக $ேதவா.5.1525.3 

 ஆக யாL* அவ��
-இனி ஆ< அேத $ேதவா.5.1525.4 

 இ3ட* ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

ெச�வா<_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ<_பட�.ஒ�.) எ� 

ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) $ேதவா.5.1526.1 

 க3ட* ேபசிய_ெப.எ6.(ேப7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கா� அர�க� தைன� 

$ேதவா.5.1526.2 



 -3� அட�கிய_ெப.எ6.(அட�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதாணிDர�- 

உைற $ேதவா.5.1526.3 

 அ3டK��தி�
 அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகிேய $ேதவா.5.1526.4 

 -�ன� ேகாவண 78ணெவ8 ந2� அணி $ேதவா.5.1527.1 

 ெபா� ந�க�ன சைட DகXரேரா $ேதவா.5.1527.2 

 மி� ந�க�ன ெவ8தி/கைள0 பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) உட� $ேதவா.5.1527.3 

 எ�L�ேகா உட�ைவ�தி3� இ�0பேத $ேதவா.5.1527.4 

 இைர�
* பா*D* எறித� தி/கB* $ேதவா.5.1528.1 

 Tைர�
* க/ைகG* T8ணிய_ெப.எ6.(T8_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெச4சைட $ேதவா.5.1528.2 

 Dைர0D இலாத ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) DகXரைர $ேதவா.5.1528.3 

 உைர�
மா ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஒ<வைள 

ேசா�ேம $ேதவா.5.1528.4 

 ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) ஆ* அர) அ:
:_ெப.(அ:
:_ெப.) எ� ேசா�
ழ: 

$ேதவா.5.1529.1 

 ஏச: ஆ* பழி த5-_வி.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) 

ெகா8டன_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) 

$ேதவா.5.1529.2 

 ேரா ெசாலா� மகேள 	ைறேயா எ�� $ேதவா.5.1529.3 

 Aச:_ெப.(Aச:_ெப.) நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) இ�-* DகXர��ேக 

$ேதவா.5.1529.4 

 மி�னி� ேந� இைடயா< உைம ப/கைன $ேதவா.5.1530.1 



 த�ைன ேந� ஒ0D இலாத தைலவைன $ேதவா.5.1530.2 

 D�ைன� காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) DகXரைன 

$ேதவா.5.1530.3 

 எ�L< ஆக ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

இ�D_ெப.(இ�D_ெப.) உ�� இ�0பேன $ேதவா.5.1530.4 

 வி8ணி� ஆ� மதி >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேவ5தைன 

$ேதவா.5.1531.1 

 எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நாம/க< ஓதி எ1�- 

அ47* $ேதவா.5.1531.2 

 க8ணினா: கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) கா8D இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஏ- எனி: 

$ேதவா.5.1531.3 

 D8ணிய� DகX�* எ� ெந47ேம $ேதவா.5.1531.4 

 அ8டவாண� அ	- உண ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8� $ேதவா.5.1532.1 

 ப8� நா:மைற ஓதிய பாடல� $ேதவா.5.1532.2 

 ெதா8ட� ஆகி� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) மதி0பவ� 

$ேதவா.5.1532.3 

 D8ட^க�- உளா�-DகXரேர $ேதவா.5.1532.4 

 த�-வ* தைல_ெப.(தைல_ெப.) க8� அறிவா� இைல $ேதவா.5.1533.1 

 த�-வ* தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

க8டவ�_வி.அ.ெப.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

க8'ல� $ேதவா.5.1533.2 

 த�-வ* தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி�றவ��
 அ:ல- $ேதவா.5.1533.3 

 த�-வ�(�) அல� த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) DகXரேன $ேதவா.5.1533.4 



 ெப�/_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) ைக ஆகி0 பிளிறி வ�வ- ஓ� $ேதவா.5.1534.1 

 க�/ைகயாைன�-களி�� உ, ேபா��தவ� $ேதவா.5.1534.2 

 வ�* ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மத�களி� அ4சிைன0 $ேதவா.5.1534.3 

 ெபா�* ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) க8;�-DகXரேர $ேதவா.5.1534.4 

 ெபா� ஒ�த_
ைற.எ6.(ஒ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நிற�தாL* ெபா�கட: 

$ேதவா.5.1535.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ஒ�த(5) நிற�தாL* அறிகிலா $ேதவா.5.1535.2 

 D�ைன� தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) DகXரைர 

$ேதவா.5.1535.3 

 1எ� அ�தா 1 என எ� இட� த2�ேம $ேதவா.5.1535.4 

 ம�தனா� மதியா- மைலதைன $ேதவா.5.1536.1 

 எ�தினா� திர< ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) 	'ப�- இற $ேதவா.5.1536.2 

 ஒ�தினா� விரலா: ஒ�/
 ஏ�த+* $ேதவா.5.1536.3 

 ெபா�தினா� DகXைர� ெதா1மிேன $ேதவா.5.1536.4 

 ப8� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பழவிைனயி� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) $ேதவா.5.1537.1 

 க8�* க8�* களி�திகா8 ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.5.1537.2 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) உலா* மல�6 ெச4சைட ஏக*ப� $ேதவா.5.1537.3 

 ெதா8டனா�� தி,யா� -ய� த2ரேவ $ேதவா.5.1537.4 

 ந6சி நாB* நய5-_வி.எ6.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ'யா� ெதாழ 

$ேதவா.5.1538.1 



 இ6ைசயா: உைம ந/ைக வழிபட $ேதவா.5.1538.2 

 ெகா6ைசயா� 
�கா�-ெசறி த2*ெபாழி: $ேதவா.5.1538.3 

 க6சி ஏக*பேம ைகெதா1மிேன $ேதவா.5.1538.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நிலாவி இய/கி உல
_ெப.(உல
_ெப.) எலா* 

$ேதவா.5.1539.1 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) உலாவிய த�ைமய� ஆகி+* $ேதவா.5.1539.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலாவிய பாணி பிற/க ெவ/ $ேதவா.5.1539.3 

 கானி: ஆ�வ�-க6சி ஏக*பேர $ேதவா.5.1539.4 

 இைமயா 	�கண� எ� ெந5ச�-_ெப.(ெந5ச*_ெப.+அ�-_சா,.) உ<ளவ� 

$ேதவா.5.1540.1 

 தைம யா�*(*) அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ஒ8ணா� தைகைமய� $ேதவா.5.1540.2 

 இைமேயா� ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இ�5தவ� ஏக*ப� 

$ேதவா.5.1540.3 

 நைம ஆB* அவைன� ெதா1மி�கேள $ேதவா.5.1540.4 

 ம�5திேனா� ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 7�ற	* ம�கB* $ேதவா.5.1541.1 

 ெபா�5தி_வி.எ6.(ெபா�5-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) என�
 ஆய எ* D8ணிய� 

$ேதவா.5.1541.2 

 க�5தட/ க8ணினா< உைம ைகெதாழ $ேதவா.5.1541.3 

 இ�5தவ� க6சி ஏக*ப�- எ5ைதேய $ேதவா.5.1541.4 

 ெபா�ளிேனா� ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 7�ற	* ப�� இல��
 $ேதவா.5.1542.1 

 அ�B* ந�ைம த5-_வி.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆய 

அ�*ெபா�< $ேதவா.5.1542.2 



 7�< ெகா< ெச4சைடயா� க6சி ஏக*ப* $ேதவா.5.1542.3 

 இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ெகட6 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ைகெதா1- ஏ�-ேம 

$ேதவா.5.1542.4 

 K�
_ெப.(K�
_ெப.) வா� ெசவி க8 உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1543.1 

 ஆ�
* ஐவ�த* ஆ0ைப அவிC�- அ�< $ேதவா.5.1543.2 

 ேநா�
வா� நைம ேநா�விைன வாராேம $ேதவா.5.1543.3 

 கா�
*_ெப.எ6.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) நாயக� 

க6சி ஏக*பேன $ேதவா.5.1543.4 

 ப8ணி: ஓைச பழ�தினி: இ�7ைவ $ேதவா.5.1544.1 

 ெப8ெணா�_ெப.(ெப8_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) ஆ8_ெப.(ஆ8_ெப.) எ�� ேபச�
 

அ,யவ� $ேதவா.5.1544.2 

 வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) இ(:)லி வ') ேவ� ஆயவ� $ேதவா.5.1544.3 

 க8ணி: உ< மணி-க6சி ஏக*பேன $ேதவா.5.1544.4 

 தி�வி� நாயக� ெச*_ெப.(ெச*_ெப.) மல�ேம: அய� $ேதவா.5.1545.1 

 ெவ�வ ந28ட_ெப.எ6.(ந2<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) விள/
 

ஒளி6ேசாதியா� $ேதவா.5.1545.2 

 ஒ�வனா� உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) ஆ� உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) அ:ல- 

ஓ� $ேதவா.5.1545.3 

 க�)< நாயக� க6சி ஏக*பேன $ேதவா.5.1545.4 

 இ�
T8 இைட ஏ5- இளெம�	ைல $ேதவா.5.1546.1 



 வ'வி� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) மன*_ெப.(மன*_ெப.) 

ைவய�மி� $ேதவா.5.1546.2 

 ெபா' ெகா< ேமனிய� A*ெபாழி: க6சிG< $ேதவா.5.1546.3 

 அ'க< எ*ைம அ�5-ய� த2�0பேர $ேதவா.5.1546.4 

 இல/ைக ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) இராவண� 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

$ேதவா.5.1547.1 

 வில/கைல எ��க விர:_ெப.(விர:_ெப.) ஊ�ற+* $ேதவா.5.1547.2 

 கல/கி_வி.எ6.(கல/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 1க6சி ஏக*பேவா 1 

எ�ற+* $ேதவா.5.1547.3 

 நல*_ெப.(நல*_ெப.) ெகா< ெச:) அளி�தா� எ/க< நாதேன $ேதவா.5.1547.4 

 AேமலாL* Aமக< ேக<வL* $ேதவா.5.1548.1 

 நாேம ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எனாைம ந��
 உற $ேதவா.5.1548.2 

 த2 ேம)* உ�வா தி� ஏக*பா $ேதவா.5.1548.3 

 ஆேமா அ:ல:பட அ'ேயா/கேள $ேதவா.5.1548.4 

 அ�5_ெப.அ.(அ�*_ெப.அ.) திற:(:) அமர� அய� மாெலா� $ேதவா.5.1549.1 

 தி�5த நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வழிபட� ேதவிேயா� 

$ேதவா.5.1549.2 

 இ�5தவ�(�) எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ஆ� க6சி ஏக*ப* $ேதவா.5.1549.3 

 ெபா�5த6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) Dைடப3� 

எ1-ேம $ேதவா.5.1549.4 

 கைற ெகா< க8ட�- எ8ேதா< இைற 	�கண� $ேதவா.5.1550.1 

 மைற ெகா< நாவின� வானவ��
 ஆதியா� $ேதவா.5.1550.2 



 உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) A*ெபாழி: >C 

க6சி ஏக*ப* $ேதவா.5.1550.3 

 	ைறைமயா: ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 	5தி� 

ெதா1-ேம $ேதவா.5.1550.4 

 ெபாறி0 Dல�கைள0 ேபா�
 அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ<ள�ைத_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐ_ெச.ேவ.) $ேதவா.5.1551.1 

 ெநறி0ப��- நிைன5தவ� சி5ைதG< $ேதவா.5.1551.2 

 அறி0D உ�* அ	- ஆயவ� ஏக*ப* $ேதவா.5.1551.3 

 
றி0பினா: ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

�'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெதா1-ேம $ேதவா.5.1551.4 

 சி5ைதG< சிவ*_ெப.(சிவ*_ெப.) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெச*ைமேயா� $ேதவா.5.1552.1 

 அ5திஆ� அன: ஆ� Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) வான*_ெப.(வான*_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.5.1552.2 

 D5திஆ� D
5- உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) 

நிைற5த_ெப.எ6.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ* $ேதவா.5.1552.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ஏக*ப* ஏ�தி� ெதா1மிேன $ேதவா.5.1552.4 

 சா�கிய�ெதா� ம��* சம8ப�* $ேதவா.5.1553.1 

 பா�கிய*(*) இலா�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+ஆ�_பட�.ப�.) பா� ெசலா- உற0 

$ேதவா.5.1553.2 

 A� ெகா< ேசவ'யா� க6சி ஏக*ப* $ேதவா.5.1553.3 

 நா�ெகா� ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நய5-_வி.எ6.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெதா1-ேம $ேதவா.5.1553.4 

 K0பிேனா� 	னி)_ெப.(	னி)_ெப.) உ��- எ*தைம $ேதவா.5.1554.1 



 ஆ�0பத� 	� அணி அமர��
 இைற $ேதவா.5.1554.2 

 கா0ப- ஆய க'ெபாழி: ஏக*ப* $ேதவா.5.1554.3 

 ேச�0D அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆக நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�-ேம $ேதவா.5.1554.4 

 ஆ+* மா மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) சாய:_ெப.(சாய:_ெப.) ந:லாெரா�* 

$ேதவா.5.1555.1 

 சால ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) உ� மா: தவி� 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1555.2 

 ந2லமாமிட�� அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) ஏக*பனா� $ேதவா.5.1555.3 

 ேகால மா மல�0பாதேம 
*பிேட $ேதவா.5.1555.4 

 ெபா� அைன�ைதG* வி3டவ� D5திG< $ேதவா.5.1556.1 

 ெம�யைன 7ட� ெவ8ம1 ஏ5திய_ெப.எ6.(ஏ5-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1556.2 

 ைகயைன க6சி ஏக*ப* ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1556.3 

 ஐயைன ெதா1வா��
 இ:ைல அ:லேல $ேதவா.5.1556.4 

 அர�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) வலி உ�னி கயிைலைய $ேதவா.5.1557.1 

 ெந��கி6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��தா� 

	'ேதா< ெநா4�- $ேதவா.5.1557.2 

 இர�க இ� இைச ேக3டவ� ஏக*ப* $ேதவா.5.1557.3 

 த��
 அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆக நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) 

சா�5- ெதா1-ேம $ேதவா.5.1557.4 



 ப8 கா3'0 ப'ஆய த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ப�த��
� $ேதவா.5.1558.1 

 க8 கா3' க8ணி: நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1558.2 

 ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) கா3'0 பிைற6 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ�தா� தி� 

$ேதவா.5.1558.3 

 ெவ8கா3ைட அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�(*) 

மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1558.4 

 ெகா<ளி_ெப.(ெகா<ளி_ெப.) ெவ5தழ: வ 2சி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�வா� $ேதவா.5.1559.1 

 ஒ<ளிய(�) கண*_ெப.(கண*_ெப.) >C உைம ப/கனா� $ேதவா.5.1559.2 

 ெவ<ளிய� கா4ய� ப7_ெப.(ப7_ெப.) 

ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1559.3 

 ெத<ளிய� தி� ெவ8கா� அைட ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.5.1559.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ேநா�
*(*) இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) 

ேவ8'_வி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) உழலாேத $ேதவா.5.1560.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேநா�
*_ெப.(ேநா�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வழி ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) நி�மிேனா $ேதவா.5.1560.2 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

ேநா�
*_ெப.(ேநா�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

அ'யவ� நாவினி: $ேதவா.5.1560.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேநா�
*_ெப.(ேநா�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

தி� ெவ8கா� அைட ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1560.4 

 ப� ெவ8ேகா3�0 ைப/க8 மதேவழ�தி� $ேதவா.5.1561.1 



 உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) கா3' 

நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) உைம அ4சேவ 

$ேதவா.5.1561.2 

 ெப�ெவ8கா3� இைறவ�(�) உைறG*(*) இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

$ேதவா.5.1561.3 

 தி� ெவ8கா� அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�(*) 

மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1561.4 

 ப�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) க/ைக பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) மதி உட� 

$ேதவா.5.1562.1 

 உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) வ� சைடயா� உய� 

ஞான/க< $ேதவா.5.1562.2 

 க�றவ� கயவ� Dர* ஓ� அ*பா: $ேதவா.5.1562.3 

 ெச�றவ� தி� ெவ8கா� அைட ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.5.1562.4 

 �'னா� உைமயா< ஒ�பாக* ஆ� $ேதவா.5.1563.1 

 ேவடனா� விசய�
 அ�< 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.5.1563.2 

 ேசடனா� சிவனா� சி5ைத ேமய ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) $ேதவா.5.1563.3 

 காடனா� அ'ேய அைட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1563.4 

 தா4�தவ� க/ைக பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) மதி உட� $ேதவா.5.1564.1 

 D,�த D� சைடயா� கயவ� Dர* $ேதவா.5.1564.2 

 எ,�தவ� மைறநா�கிேனா� ஆ� அ/க* $ேதவா.5.1564.3 



 வி,�தவ� உைற ெவ8கா� அைட ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.5.1564.4 

 ப3ட* இ8ைட அைவெகா� ப�த�க< $ேதவா.5.1565.1 

 1சி3ட� ஆதி1 எ�� சி5ைத ெச�யேவ $ேதவா.5.1565.2 

 ந3டK��தி-ஞான67ட� ஆ� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1565.3 

 அ3டK��தித�-ெவ8கா� அைட ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.5.1565.4 

 ஏன ேவட�தினாL* பிரமL* $ேதவா.5.1566.1 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) ேவட* 	� தாC5- 

அறிகி�றிலா $ேதவா.5.1566.2 

 ஞானேவட� விசய�
 அ�<ெச�G* $ேதவா.5.1566.3 

 கான ேவட�த� ெவ8கா� அைட ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) 

$ேதவா.5.1566.4 

 பாைல ஆ�வ� ப:மைற ஓ-வ� $ேதவா.5.1567.1 

 ேசைல ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) க8 உைம ப/கனா� 

$ேதவா.5.1567.2 

 ேவைல ஆ� விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8ட ெவ8காட��
 $ேதவா.5.1567.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) 

மா8டவ� அ/கேம $ேதவா.5.1567.4 

 இரா_ெப.(இரா_ெப.) வண* ெசய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மா மதி 

ப�� அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) ஐ $ேதவா.5.1568.1 

 யிரா வண* உைடயா� தைன உ<
மி� $ேதவா.5.1568.2 



 இராவண� தைன ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

அ�<ெச�த $ேதவா.5.1568.3 

 இராவண� தி� ெவ8கா� அைடமிேன $ேதவா.5.1568.4 

 1எ/ேக 1 எ�ன இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) ேத'�ெகா8� $ேதவா.5.1569.1 

 அ/ேக வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அைடயாள* அ�ளினா� 

$ேதவா.5.1569.2 

 ெத/ேக ேதா��*_ெப.எ6.(ேதா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) தி� 

வா�K�6 ெச:வனா� $ேதவா.5.1569.3 

 1அ/ேக வா 1 எ�� ேபானா� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) எ�ெகாேலா 

$ேதவா.5.1569.4 

 ம�L மா மைற�கா3� மணாளனா� $ேதவா.5.1570.1 

 உ�னி உ�னி உற/
கி�ேறL�
� $ேதவா.5.1570.2 

 த�ைன வா� K�� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) ஆமா 

ெசா:லி_வி.எ6.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1570.3 

 எ�ைன 1வா 1 எ�� ேபானா� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

எ�ெகாேலா $ேதவா.5.1570.4 

 த4ேச க8ேட� தா4�கிலா- 1ஆ� 1 எ�ேற� $ேதவா.5.1571.1 

 1அ4ேச: உ�ைன அைழ�க வ5ேத�1 எ�றா� $ேதவா.5.1571.2 

 1உ4ேச�1 எ�� உக5ேத எ15-_வி.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஓ3ட5ேத� $ேதவா.5.1571.3 

 வ4ேச வ:லேர வா�K� அ'கேள $ேதவா.5.1571.4 

 கழிய� க8'ேல� க8 எதிேர க8ேட� $ேதவா.5.1572.1 



 ஒழிய0 ேபா5திேல� ஒ�கேவ ஓ3ட5ேத� $ேதவா.5.1572.2 

 வழியி: க8'ேல� வா�K� அ'க< த* $ேதவா.5.1572.3 

 7ழியி: ப3�6 7ழ:கி�ற- எ�ெகாேலா $ேதவா.5.1572.4 

 ஒ<ளியா� இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) அ�றி ம�� இ:ைல எ�� 

$ேதவா.5.1573.1 

 உ<கி உ<கி உக5- இ�5ேதL�
� $ேதவா.5.1573.2 

 ெத<ளியா� இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) ேபால தி� வா�K�� 

$ேதவா.5.1573.3 

 க<ளியா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ேபால கர5தேத $ேதவா.5.1573.4 

 யாேத ெச�-* யா*_பதி.ெப.(யா*_த�.ப�.) அேலா* ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

எ�னி: $ேதவா.5.1574.1 

 ஆேத ஏG* அள) இ: ெப�ைமயா� $ேதவா.5.1574.2 

 மா ேத) ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வா�K� 

ம�வினா� $ேதவா.5.1574.3 

 ேபாேத எ��* D
5த-* ெபா�ெகாேலா $ேதவா.5.1574.4 

 பா'0 ெப�ற_ெப.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பா4சி: பழ/ 

கா7_ெப.(கா7_ெப.) $ேதவா.5.1575.1 

 வா' வா3ட* தவி�0பா� அவைர0 ேபா: $ேதவா.5.1575.2 

 ேத'�ெகா8� 1தி� வா�K��ேக1 எனா $ேதவா.5.1575.3 

 ஓ'0 ேபா5- இ/
 ஒளி�தஆ� எ�ெகாேலா $ேதவா.5.1575.4 

 திற�க0 பா'ய_ெப.எ6.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ�னிL* ெச5தமிC 

$ேதவா.5.1576.1 

 உைற0D0 பா' அைட0பி�தா� உ5 நி�றா� $ேதவா.5.1576.2 



 மைற�க வ:லேரா த*ைம� தி� வா�K�0 $ேதவா.5.1576.3 

 பிைற� ெகா< ெச4சைடயா� இவ�_பதி.ெப.(இ_73.+அ�_பட�.ப�.) பி�தேர 

$ேதவா.5.1576.4 

 தன�
 ஏறாைம தவி��க எ�� ேவ8'L* $ேதவா.5.1577.1 

 நிைன�ேத� ெபா��
 அ�<ெச�தி�* நி�மல� $ேதவா.5.1577.2 

 என�ேக வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எதி� 

1வா�K��ேக1 எனா $ேதவா.5.1577.3 

 Dன�ேக ெபா�ேகாயி: D�க-* ெபா�ெகாேலா $ேதவா.5.1577.4 

 த28ட�
 அ,ய தி�வ' ஒ�றினா: $ேதவா.5.1578.1 

 மீ8ட�
* மிதி�தா� அர�க� தைன $ேதவா.5.1578.2 

 ேவ8'� ெகா8ேட�_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) தி� 

வா�K� விள�கிைன $ேதவா.5.1578.3 

 1F8'� ெகா<வ� நா�1 எ�ற+* ேதா��ேம $ேதவா.5.1578.4 

 ந2ல_ெப.அ.(ந2ல*_ெப.) மா மணிக8ட�த� ந2< சைட� $ேதவா.5.1579.1 

 ேகால மா மதி க/ைகG* �3'னா� $ேதவா.5.1579.2 

 >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) மா� ம1 ஏ5தி 7ட� 	'0 $ேதவா.5.1579.3 

 பா: ெந� ஆ�வ�-பாைல�-ைறயேர $ேதவா.5.1579.4 

 கவள மா களி�றி�(�)உ, ேபா��தவ� $ேதவா.5.1580.1 

 தவள-ெவ8நைக ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ஓ� ப/கின� $ேதவா.5.1580.2 

 திவள வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேபா�றி� திைசெதா1* $ேதவா.5.1580.3 

 பவளேமனிய� பாைல�-ைறயேர $ேதவா.5.1580.4 

 மி�னி� T8 இைட� க�னிய� மி�
 எ/
* $ேதவா.5.1581.1 



 ெபா�னிந2� KCகி0 ேபா�றி_வி.எ6.(ேபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ' 

ெதாழ $ேதவா.5.1581.2 

 ம�னி நா:மைறேயா� ப:கீத	* $ேதவா.5.1581.3 

 ப�னினா� அவ�-பாைல�-ைறயேர $ேதவா.5.1581.4 

 ந2� கா�_ெப.(கா�_ெப.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேப��கண* $ேதவா.5.1582.1 

 �� Aத* 
1மி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ��கேவ 

$ேதவா.5.1582.2 

 ஆ'னா� அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நா:மைற $ேதவா.5.1582.3 

 பா'னா�_வி.	.(பா�_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) அவ�-பாைல�-ைறயேர 

$ேதவா.5.1582.4 

 சி�த� க�னிய� ேதவ�க<_ெப.(ேதவ�_ெப.+க<_ப�.) தானவ� $ேதவா.5.1583.1 

 பி�த� நா:மைற ேவதிய� ேபணிய $ேதவா.5.1583.2 

 அ�தேன நைம ஆ< உைடயா� எL* $ேதவா.5.1583.3 

 ப�த�க3
 அ�ப�-பாைல�-ைறயேர $ேதவா.5.1583.4 

 வி8ணினா� பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) விய0D_ெப.(விய0D_ெப.) உ�* 

$ேதவா.5.1584.1 

 ம8ணினா� மறவா- சிவாய எ�� $ேதவா.5.1584.2 

 எ8ணினா��
 இடமா எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) வானக* $ேதவா.5.1584.3 

 ப8ணினா� அவ�-பாைல�-ைறயேர $ேதவா.5.1584.4 

 
ரவனா� ெகா�ெகா3'G* ெகா�கைர $ேதவா.5.1585.1 



 விரவினா� ப8 ெக1மிய வ 2ைணG* $ேதவா.5.1585.2 

 ம�) நா<மல� ம:லிைக_ெப.(ம:லிைக_ெப.) ெச8பக* $ேதவா.5.1585.3 

 பர) ந2�0 ெபா�னி0 பாைல�-ைறயேர $ேதவா.5.1585.4 

 ெதாட�* ெதா8டைர� -�க* 

ெதாட�5-_வி.எ6.(ெதாட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1586.1 

 அட�*ேபா- அரனா� அ�<ெச�பவ� $ேதவா.5.1586.2 

 கடலி� ந47_ெப.(ந47_ெப.) அணி க8ட�-க'Dன: $ேதவா.5.1586.3 

 பட�*_ெப.எ6.(பட�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெச4சைட0 

பாைல�-ைறயேர $ேதவா.5.1586.4 

 ேமக*_ெப.(ேமக*_ெப.) ேதா� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) >�வ� ேமகைல 

$ேதவா.5.1587.1 

 நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) ேதா�5த_ெப.எ6.(ேதா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

அைரயின� ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) இய: $ேதவா.5.1587.2 

 ேபாக* ேதா�5த_ெப.எ6.(ேதா�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) Dண�	ைல 

ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ஓ� $ேதவா.5.1587.3 

 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ேதா�5தவ�-பாைல�-ைறயேர 

$ேதவா.5.1587.4 

 ெவ/ க8 வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர) 

ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ெவ�3�வ� $ேதவா.5.1588.1 

 அ* கணா� அ'யா��
 அ�< ந:
வ� $ேதவா.5.1588.2 

 ெச/க8 மா: அய� ேதட�
 அ,யவ� $ேதவா.5.1588.3 

 ைப/க8 ஏ�றின�-பாைல�-ைறயேர $ேதவா.5.1588.4 



 உர�தினா: அர�க� உய�மாமைல $ேதவா.5.1589.1 

 ெந��கினாைன ெநா4�- அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) 

பாட+* $ேதவா.5.1589.2 

 இர�கமா அ�<ெச�த பாைல�-ைற $ேதவா.5.1589.3 

 கர�தினா:-ெதா1வா� விைன ஓGேம $ேதவா.5.1589.4 

 ந:ல� ந:ல-_ெப.(ந:ல-_ெப.) ஓ� நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ3�வ� $ேதவா.5.1590.1 

 வ:ல� வ:விைன த2��
* ம�5-க< $ேதவா.5.1590.2 

 ப: இ: ஓ� ைக ஏ5தி0 பலி தி, $ேதவா.5.1590.3 

 ெச:வ� ேபா:-தி� நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1590.4 

 நாவ: அ*ெப�5த2வினி: வாCபவ� $ேதவா.5.1591.1 

 ேமவி வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வண/கி_வி.எ6.(வண/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) விைனெயா� 

$ேதவா.5.1591.2 

 பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ப�� 

அ�வி�தி�* $ேதவா.5.1591.3 

 ேதவ�ேபா:-தி� நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1591.4 

 ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) ஆ� கடலி� விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8டவ� 

$ேதவா.5.1592.1 

 ஆதியா� அயேனா� அமர��
 எலா* $ேதவா.5.1592.2 

 மா- ஓ� �ற� ம1 வல� ஏ5திய_ெப.எ6.(ஏ5-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1592.3 

 நாத�ேபா:-தி� நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1592.4 



 ச5திர(�)ெனா� >,ய�தா* உட� $ேதவா.5.1593.1 

 வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) சீ� வழிபா�க< ெச�தபி� 

$ேதவா.5.1593.2 

 ஐ5தைல அரவி� பணி ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ�< $ேதவா.5.1593.3 

 ைம5த�ேபா:-மணி நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1593.4 

 ப8� ஓ� நா<_ெப.(நா<_ெப.) இகC வா�_ெப.(வா�_ெப.) பழி� த�கனா� 

$ேதவா.5.1594.1 

 ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேவ<வி� 
ம8ைட 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ெகட_
ைற.எ6.(ெக�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1594.2 

 த8டமா விதாதாவி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1594.3 

 ெச8ட�ேபா:-தி� நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1594.4 

 வ*D A/_ெப.அ.(A*_ெப.அ.) 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) மா- 

ம�க_
ைற.எ6.(ம�
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஓ� $ேதவா.5.1595.1 

 க*ப யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

கர�தின� $ேதவா.5.1595.2 

 ெச*ெபா� ஆ� இதழி மல�6 ெச4சைட $ேதவா.5.1595.3 

 ந*ப�ேபா:-தி� நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1595.4 

 மாைன ஏ5திய_ெப.எ6.(ஏ5-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைகயின� ைம அ� 

$ேதவா.5.1596.1 

 ஞான6 ேசாதிய� ஆதிய� நாம*தா� $ேதவா.5.1596.2 



 ஆன அ47 எ1�- ஓத வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ8ணி�
* $ேதவா.5.1596.3 

 ேதன�ேபா:-தி� நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1596.4 

 கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ெகா< காலின� காலைன� கா�5தவ� $ேதவா.5.1597.1 

 தழ: ெகா< ேமனிய� சா5த ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2� அணி 

$ேதவா.5.1597.2 

 அழக� ஆ: நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீC அற*_ெப.(அற*_ெப.) ஓதிய 

$ேதவா.5.1597.3 

 
ழக�ேபா:-
ளி� நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1597.4 

 வ3ட மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K��_ெப.(K��_ெப.) உட� வ: 

அர8_ெப.(அர8_ெப.) $ேதவா.5.1598.1 

 73ட ெச�ைகய� ஆகி+* >C5தவ� $ேதவா.5.1598.2 

 
3ட வ:விைன த2��- 
ளி�வி�
* $ேதவா.5.1598.3 

 சி3ட�ேபா:-தி� நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1598.4 

 F��த� ேதா<	'தாB* ெதாைலயேவ $ேதவா.5.1599.1 

 ேச��தினா� தி�0பாத�- ஒ�விர: $ேதவா.5.1599.2 

 ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உலக�தவ� ஆ'�* 

$ேதவா.5.1599.3 

 த2��த�ேபா:-தி� நாேக67ரவேர $ேதவா.5.1599.4 

 ேகாண: மா மதி >'_வி.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஓ� ேகாவண 

$ேதவா.5.1600.1 



 நா8_ெப.(நா8_ெப.) இ: வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) நய5-* 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இைல $ேதவா.5.1600.2 

 பாணி: வ 2ைண பயி�றவ� வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1600.3 

 காணி: அ:ல- எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1600.4 

 ப8ணிைன பவள�திர< மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) $ேதவா.5.1601.1 

 அ8ணைல அமர�ெதா1* ஆதிைய $ேதவா.5.1601.2 

 78ணெவ8 ெபா'யா� தி� வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1601.3 

 ந8ணி: அ:ல- எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1601.4 

 உ�றவ�த* உ� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) கைளபவ� $ேதவா.5.1602.1 

 ெப�ற*_ெப.(ெப�ற*_ெப.) ஏ�* பிற/
 சைடயின� $ேதவா.5.1602.2 

 7��*_ெப.எ6.(7��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பா� 

Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) >C தி� வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1602.3 

 க�கி: அ:ல- எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1602.4 

 	�றா ெவ8மதி >�* 	த:வனா� $ேதவா.5.1603.1 

 ெச�றா� வா1* தி,Dர* த2 எழ_
ைற.எ6.(எ1_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1603.2 

 வி:-தா� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எயி: 

எ�தவ� வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1603.3 

 க�றா: அ:ல- எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1603.4 

 ப:லா�* பலேதவ� பணிபவ� $ேதவா.5.1604.1 

 ந:லா�* நய5-_வி.எ6.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�த0ப�பவ� 

$ேதவா.5.1604.2 



 வி:லா: Kஎயி: எ�தவ� வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1604.3 

 க:ேல� ஆகி: எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1604.4 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ஆ� ெகா�ைறG* ம�த* -வள�சைட� $ேதவா.5.1605.1 

 ேகா8டா�_வி.	.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ�.) -ேகால மதிேயா� 

அரவ	* $ேதவா.5.1605.2 

 வி8டா� 	*மதி: எ�தவ� வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1605.3 

 க8டா: அ:ல- எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1605.4 

 அைர ஆ� ேகாவண ஆைடய� ஆ� எலா* $ேதவா.5.1606.1 

 திைர ஆ� ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) பா� ெக'ல� கைர 

$ேதவா.5.1606.2 

 விைர ஆ� ந2�ற� விள/
 வ 2ர3ட�பா: $ேதவா.5.1606.3 

 கைரேய� ஆகி: எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1606.4 

 ந2� உைட� தட5ேதா< உைட நி�மல� $ேதவா.5.1607.1 

 ஆ� உைட0 Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) பா� ெக'ல� கைர $ேதவா.5.1607.2 

 ஏ� உைட� ெகா'யா� -தி� வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1607.3 

 �றி: அ:ல- எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1607.4 

 ெச/க8 மா:விைட ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெச:வனா� $ேதவா.5.1608.1 

 ைப/க8 ஆைனயி� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ, ேபா��தவ� $ேதவா.5.1608.2 

 அ* க8 ஞால*_ெப.(ஞால*_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1608.3 

 க/
:_ெப.(க/
:_ெப.) ஆக எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1608.4 



 A8 நா8_ெப.(நா8_ெப.) ஆர*_ெப.(ஆர*_ெப.) 

ெபா�5த_
ைற.எ6.(ெபா�5-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) உைடயவ� $ேதவா.5.1609.1 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) ஆக வைரவி:லிைட அ*பினா: $ேதவா.5.1609.2 

 ேபணா� 	*மதி: எ�தவ� வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1609.3 

 காேண� ஆகி: எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1609.4 

 வைர ஆ�5த வயிர�திர< மாணி�க* $ேதவா.5.1610.1 

 திைர ஆ�5த(0) Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) பா� ெக'ல� கைர $ேதவா.5.1610.2 

 விைர ஆ� ந2�ற� விள/கிய_ெப.எ6.(விள/
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1610.3 

 உைரேய� ஆகி: எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1610.4 

 உல5தா� ெவ8தைல உ8கல� ஆகேவ $ேதவா.5.1611.1 

 வல*தா� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) 

வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க�தைன6 $ேதவா.5.1611.2 

 சில*D_ெப.(சில*D_ெப.) ஆ� ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) ஊ�றினா� 

வ 2ர3ட* $ேதவா.5.1611.3 

 Dல*ேப� ஆகி: எ� க8 -யி: ெகா<Bேம $ேதவா.5.1611.4 

 எ3� நா<மல� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

$ேதவா.5.1612.1 

 ம3� அல� இ�வா� விைன மாGமா: $ேதவா.5.1612.2 

 க3'� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கல5த�ன ெக'ல வ 2 $ேதவா.5.1612.3 

 ர3டனா� அ' ேச�மவ��ேக $ேதவா.5.1612.4 



 ந2ளமா நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ8 மல� இ3டவ� 

$ேதவா.5.1613.1 

 ேகாள வ:விைனG* 
ைறவி0பரா: $ேதவா.5.1613.2 

 வாளமா இழிG* ெக'ல� கைர $ேதவா.5.1613.3 

 ேவளி >C5-_வி.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) 

ஆய வ 2ர3டேர $ேதவா.5.1613.4 

 க<ளி� நா<மல� ஓ� இ�-நா�
 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1614.1 

 உ<
வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) வ:விைன ஓ3�வா� 

$ேதவா.5.1614.2 

 ெத<B ந2� வய:_ெப.(வய:_ெப.) பா� ெக'ல� கைர $ேதவா.5.1614.3 

 ெவ<ைள_ெப.(ெவ<ைள_ெப.) ந2� அணி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ 2ர3டேர 

$ேதவா.5.1614.4 

 A/ெகா�- ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) K�ெறா� ஓ� 

ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) இ3� $ேதவா.5.1615.1 

 வா/கி நி�றவ� வ:விைன ஓ3�வா� $ேதவா.5.1615.2 

 வ 2/
_ஏவ.(வ 2/
_வி.) த8Dன: பா� ெக'ல� கைர $ேதவா.5.1615.3 

 ேவ/ைக�ேதா: உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) வ 2ர3டேர $ேதவா.5.1615.4 

 ேதன0 ேபா-க< K�ெறா� ஓ� ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) உட� $ேதவா.5.1616.1 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அ0ேபா- இ�வா� விைன த2�0பவ� $ேதவா.5.1616.2 

 மீன� த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) பா� ெக'ல� கைர 

$ேதவா.5.1616.3 



 ேவன: ஆைன உ,�த_ெப.எ6.(உ,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ 2ர3டேர 

$ேதவா.5.1616.4 

 ஏழி� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மல� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பணி5தவ� 

$ேதவா.5.1617.1 

 ஊழி� ெதா:விைன ஓட அக��வா� $ேதவா.5.1617.2 

 பாழி� த8Dன: பா� ெக'ல� கைர $ேதவா.5.1617.3 

 ேவழ�தி�(�)உ, ேபா��த வ 2ர3டேர $ேதவா.5.1617.4 

 உைரெச� E:வழி ஒ8மல� எ3� இட_
ைற.எ6.(இ�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1618.1 

 திைரக< ேபா: வ� வ:விைன த2�0பரா: $ேதவா.5.1618.2 

 வைரக< வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இழிG* ெக'ல� கைர 

$ேதவா.5.1618.3 

 விைரக< >C5-_வி.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அழ
ஆய வ 2ர3டேர 

$ேதவா.5.1618.4 

 ஓலி வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) அைற ஒ8மல� எ3'னா: $ேதவா.5.1619.1 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

விைனைய� கழி0பரா: $ேதவா.5.1619.2 

 ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இழிG* 

ெக'ல� கைர $ேதவா.5.1619.3 

 ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) >C5-_வி.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அழ
_ெப.(அழ
_ெப.) ஆய வ 2ர3டேர $ேதவா.5.1619.4 

 தா,�- உ<ளி தட மல� எ3'னா: $ேதவா.5.1620.1 



 பா,�- ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா� விைன 

பா��வா� $ேதவா.5.1620.2 

 K,� ெத8திைர பா� ெக'ல� கைர $ேதவா.5.1620.3 

 ேவா46 ெச4சைட ேவ�5த வ 2ர3டேர $ேதவா.5.1620.4 

 அ3டD3ப* அைவ ெகாB* ஆ� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1621.1 

 அ3டK��தி அநாதித� பா: அைண5- $ேதவா.5.1621.2 

 அ3�* ஆ� ெச�கி�ப-அதிைக வ 2 $ேதவா.5.1621.3 

 ர3டனா� அ' ேச�மவ�கேள $ேதவா.5.1621.4 

 வ 2� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) உைட ெவ�ப� மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) ஓ� 

$ேதவா.5.1622.1 

 �ற� ஆகி+* ��பிைற >'+* $ேதவா.5.1622.2 

 நா� A*ெபாழி: நாைரV� ந*பL�
 $ேதவா.5.1622.3 

 ஆ� >ட+* அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1622.4 

 D<ளி_ெப.(D<ளி_ெப.) ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) உ, ஆைடG* $ேதவா.5.1623.1 

 ெவ<ளி ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெவ8Aதி 

ெம� ஆட+* $ேதவா.5.1623.2 

 ந<ளி ெத8திைர நாைரVரா� ந4ைச $ேதவா.5.1623.3 

 அ<ளி உ8ட+* அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1623.4 

 ேவ� த/கிய_ெப.எ6.(த/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேவட	* ெவ8தைல 

$ேதவா.5.1624.1 



 ஓ� த/கிய_ெப.எ6.(த/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) உ8 பலி ெகா<ைகG* 

$ேதவா.5.1624.2 

 நா- த/கிய_ெப.எ6.(த/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நாைரVரா� நட* 

$ேதவா.5.1624.3 

 ஆ� ைப/கழ: அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1624.4 

 ெகா�கி� Fவ+* �விள* க8ணிG* $ேதவா.5.1625.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வி,சைட $ேதவா.5.1625.2 

 ந�க� ஆகி+* நாைரV� ந*பL�
 $ேதவா.5.1625.3 

 அ�கி� ஆர	* அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1625.4 

 வ' ெகா< ெவ8ம1 மா� அம� ைககB* $ேதவா.5.1626.1 

 ெபா' ெகா< ெச*பவள* Dைர ேமனிG* $ேதவா.5.1626.2 

 ந'ெகா< ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ேச� தி� நாைரV� 

$ேதவா.5.1626.3 

 அ'க< த* வ') அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1626.4 

 >ல*_ெப.(>ல*_ெப.) ம:கிய ைகG* 7டெரா� $ேதவா.5.1627.1 

 பா+* ெந� தயி� ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

பா�ைமG* $ேதவா.5.1627.2 

 ஞால*_ெப.(ஞால*_ெப.) ம:கிய நாைரV� ந*பL�
 $ேதவா.5.1627.3 

 ஆல ந2ழ+* அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1627.4 

 ப8ணி� நா:மைற பாடெலா�_ெப.(பாட:_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) ஆட+* 

$ேதவா.5.1628.1 

 எ8ணிலா� Dர* K��_ெப.(K��_ெப.) எ,ெச�த+* $ேதவா.5.1628.2 



 ந8ணினா� -ய� த2��த+* நாைரV� $ேதவா.5.1628.3 

 அ8ணலா� ெச�ைக அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1628.4 

 எ�D A8� எ�-_ெப.(எ�-_ெப.) ஏறி இள*பிைற $ேதவா.5.1629.1 

 மி� D,5த சைடேம: விள/கேவ $ேதவா.5.1629.2 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) பலி ேதா4L* நாைரV� 

$ேதவா.5.1629.3 

 அ�பL�
 அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1629.4 

 	ர+* கி�னர* ெமா5ைத 	ழ/கேவ $ேதவா.5.1630.1 

 இரவி: நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ, ஆட+* -

ந2�வா� $ேதவா.5.1630.2 

 நர+*_ெப.எ6.(நர:_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வா, ந�நாைரV� 

ந*பL�
 $ேதவா.5.1630.3 

 அர)* A9த: அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1630.4 

 க��ைக அ* சைடய� கயிைல மைல $ேதவா.5.1631.1 

 எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஈ�-அ47* $ேதவா.5.1631.2 

 ந��க* வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இற நாைரVரா� 

விர:_ெப.(விர:_ெப.) $ேதவா.5.1631.3 

 அ��த த�ைமG* அ*ம அழகிேத $ேதவா.5.1631.4 

 ைம� ெகா< க8 உைம ப/கின� மா� ம1� $ேதவா.5.1632.1 

 ெதா�க ைகயின� ெச�ய- ஓ� ேசாதிய� $ேதவா.5.1632.2 

 ெகா�
 அம� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >Cத� ேகாளிலி $ேதவா.5.1632.3 



 ந�கைன ெதாழ ந*விைன நாசேம $ேதவா.5.1632.4 

 	�திைன 	த: ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

K��திைய $ேதவா.5.1633.1 

 வி�திைன விைள) ஆய விகி�தைன $ேதவா.5.1633.2 

 ெகா�- அல� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >Cத� ேகாளிலி $ேதவா.5.1633.3 

 அ�தைன ெதாழ ந2/
* ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) அ:லேல $ேதவா.5.1633.4 

 ெவ8திைர0 பரைவ விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8ட- ஓ� $ேதவா.5.1634.1 

 க8டைன கல5தா� தம�
 அ�பைன $ேதவா.5.1634.2 

 ெகா8ட:_ெப.(ெகா8ட:_ெப.) அ* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ேகாளிலி 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1634.3 

 அ8டைன ெதா1வா��
 அ:ல: இ:ைலேய $ேதவா.5.1634.4 

 பல)* வ:விைன பா�* பா4சினா: $ேதவா.5.1635.1 

 உல)* க/ைகG* தி/கB* ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) சைட $ேதவா.5.1635.2 

 
லவினா� 
ளி�* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ேகாளிலி $ேதவா.5.1635.3 

 நிலவினா�தைன -நி�த: நிைனமிேன $ேதவா.5.1635.4 

 அ:ல: ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

த2�*_ெப.எ6.(த2�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) அழகிய_ெப.அ.(அழ
_ெப.) 

$ேதவா.5.1636.1 

 	:ைல_ெப.(	:ைல_ெப.) ெவ8	�வ: உைம அ4சேவ $ேதவா.5.1636.2 

 ெகா:ைல யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ,�தவ� ேகாளிலி6 $ேதவா.5.1636.3 

 ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெதா1மிேன $ேதவா.5.1636.4 



 ஆவி� பா: க8� அள) இ: அ�5தவ0 $ேதவா.5.1637.1 

 பால� ேவ8ட+* 1ெச: 1 எ�� பா�கட: $ேதவா.5.1637.2 

 �வினா� 
ளி�* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ேகாளிலி $ேதவா.5.1637.3 

 ேமவினாைன ெதாழ விைன வ 2�ேம $ேதவா.5.1637.4 

 சீ��த ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மைனயாB* சி�வ�* $ேதவா.5.1638.1 

 ஆ��த 7�ற	* ப�� இைல ஆதலா: $ேதவா.5.1638.2 

 ��தனா� உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

தி��ேகாளிலி $ேதவா.5.1638.3 

 ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2� ெதா1மி� இட� த2�ேம 

$ேதவா.5.1638.4 

 மா: அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மய/
* மனித�கா< 

$ேதவா.5.1639.1 

 கால*_ெப.(கால*_ெப.) வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கைட 

	'யா	ன* $ேதவா.5.1639.2 

 ேகால வா� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ேகாளிலி 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1639.3 

 ந2லக8டைன நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நிைனமிேன 

$ேதவா.5.1639.4 

 ேக� K'� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ89*_ெப.எ6.(உ89_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) நா� 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1640.1 

 ேத'_வி.எ6.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2� தி,யாேத சிவகதி 

$ேதவா.5.1640.2 



 �ட: ஆ* தி��ேகாளிலி ஈசைன0 $ேதவா.5.1640.3 

 பா�மி� இரேவா� பக+ேம $ேதவா.5.1640.4 

 ம��- மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) ஏ5த: உ�றா�தைன $ேதவா.5.1641.1 

 அட��- பி�L* இர/கி_வி.எ6.(இர/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அவ�
 

அ�< $ேதவா.5.1641.2 

 ெகா��தவ� உைற ேகாளிலிேய ெதாழ $ேதவா.5.1641.3 

 வி��-_வி.எ6.(வி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2/கி�* 

ேமைலவிைனகேள $ேதவா.5.1641.4 

 	�னேம நிைனயா ெதாழி5ேத� உைன $ேதவா.5.1642.1 

 இ�ன* நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உன ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

ஏ�திேல� $ேதவா.5.1642.2 

 ெச5ெந: ஆ� வய:_ெப.(வய:_ெப.) >C தி��ேகாளிலி $ேதவா.5.1642.3 

 ம�னேன_ெப.(ம�ன�_ெப.+ஏ_சா,.) அ'ேயைன மறவேல $ேதவா.5.1642.4 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) உளா� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* விள�கிைன 

$ேதவா.5.1643.1 

 ம8_ெப.(ம8_ெப.) உளா� விைன த2��
* ம�5திைன $ேதவா.5.1643.2 

 ப8 உளா� பயி+* தி��ேகாளிலி $ேதவா.5.1643.3 

 அ8ணலா�-அ'ேய ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�*மிேன $ேதவா.5.1643.4 

 நாB* ந*	ைட நா<க< அறிகிேலா* $ேதவா.5.1644.1 

 ஆB* ேநா�க< ஓ� ஐ*பேதா� ஆ�-எ3�* $ேதவா.5.1644.2 



 ஏைழைம0ப3� இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2� 

ைநயாேத $ேதவா.5.1644.3 

 ேகாளிலி அர� பாதேம ��ேம $ேதவா.5.1644.4 

 விழவி� ஓைச ஒலி அறா� த8ெபாழி: $ேதவா.5.1645.1 

 பழகினா� விைன த2��
* பழ* பதி $ேதவா.5.1645.2 

 அழ: ைகயா� அம�*-தி��ேகாளிலி� $ேதவா.5.1645.3 

 
ழகனா� தி�0பாதேம ��ேம $ேதவா.5.1645.4 

 Kல* ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) Kவ��
* 

K��திைய $ேதவா.5.1646.1 

 கால� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கால�
* 

காலைன $ேதவா.5.1646.2 

 ேகால* ஆ* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C தி��ேகாளிலி6 $ேதவா.5.1646.3 

 >லபாணித� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ெதா1மிேன $ேதவா.5.1646.4 

 கா�றைன கட:ந47 அ	- உ8ட ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) $ேதவா.5.1647.1 

 ந2�றைன நிமி�D�சைட அ8ணைல $ேதவா.5.1647.2 

 ஆ�றைன -அம�* தி��ேகாளிலி $ேதவா.5.1647.3 

 ஏ�றனா� அ'ேய ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-ேம 

$ேதவா.5.1647.4 

 ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஆய வி8ேணா�க< தைலவைன $ேதவா.5.1648.1 

 ஓதி ம� உயி� ஏ�-* ஒ�வைன $ேதவா.5.1648.2 

 ேகாதி வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) அைறG* தி��ேகாளிலி $ேதவா.5.1648.3 



 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயக� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) வி�*Dேம 

$ேதவா.5.1648.4 

 ந2தியா: ெதா1வா�க< தைலவைன $ேதவா.5.1649.1 

 வாைத ஆன வி��
* மணியிைன $ேதவா.5.1649.2 

 ேகாதி வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) அைறG* தி��ேகாளிலி $ேதவா.5.1649.3 

 ேவதநாயக� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) வி�*Dேம $ேதவா.5.1649.4 

 மா+* நா�	கனா+* அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ஒணா0 $ேதவா.5.1650.1 

 பாலி� ெம�ெமாழியா< ஒ�ப/கைன $ேதவா.5.1650.2 

 ேகால* ஆ* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C தி��ேகாளிலி $ேதவா.5.1650.3 

 ந2லக8டைன நி�த: நிைனமிேன $ேதவா.5.1650.4 

 அர�க� ஆய இல/ைகய� ம�னைன $ேதவா.5.1651.1 

 ெந��கி அ* 	'ப�- இ��தா� அவ�
 $ேதவா.5.1651.2 

 இர�க* ஆகியவ� தி��ேகாளிலி $ேதவா.5.1651.3 

 அ��தி ஆ� அ'ேய ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�*மிேன $ேதவா.5.1651.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலா* 

பறி�
*_ெப.(பறி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

சம8ைகய� உ< $ேதவா.5.1652.1 

 நிைலயினா: மைற�தா: மைற�க ஒ89ேம $ேதவா.5.1652.2 

 அைலயி� ஆ� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ஆைற வடதளி $ேதவா.5.1652.3 

 நிைலயினா� அ'ேய நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�*மிேன $ேதவா.5.1652.4 



 K�கினா: 	ர�� ஓதி அ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) 
8'ைக $ேதவா.5.1653.1 

 F�கினா� 
ல*_ெப.(
ல*_ெப.) F� அ��ேத தன�
 $ேதவா.5.1653.2 

 ஆ�கினா� அணி ஆைற வடதளி $ேதவா.5.1653.3 

 ேநா�கினா��
 இ:ைலயா: அ�ேநா�கேள $ேதவா.5.1653.4 

 
8டைர 
ண*_ெப.(
ண*_ெப.) இ:லைர �ைற இ: $ேதவா.5.1654.1 

 மி8டைர -ர5த விமல� தைன $ேதவா.5.1654.2 

 அ8டைர பைழயாைற வடதளி� $ேதவா.5.1654.3 

 க8டைர ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�5தன 

ைககேள $ேதவா.5.1654.4 

 	ைடயைர தைல_ெப.(தைல_ெப.) 	8'�
* ெமா3டைர $ேதவா.5.1655.1 

 கைடயைர க'5தா� கன:_ெப.(கன:_ெப.) ெவ8ம10 $ேதவா.5.1655.2 

 பைடயைர பைழயாைற வடதளி $ேதவா.5.1655.3 

 உைடயைர 
ளி�5-_வி.எ6.(
ளி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ<
* எ� 

உ<ளேம $ேதவா.5.1655.4 

 ஒ<_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) அ,�கணா� 	� அம8 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ9* $ேதவா.5.1656.1 

 க<ளைர� க'5த க�0D ஊறைல $ேதவா.5.1656.2 

 அ<ள:_ெப.(அ<ள:_ெப.) அ* Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ஆைற வடதளி 

$ேதவா.5.1656.3 

 வ<ளைல Dகழ� -ய� வா�ேம $ேதவா.5.1656.4 

 ந2திைய� ெகட_
ைற.எ6.(ெக�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அமேண உ9* 

$ேதவா.5.1657.1 



 சாதிைய� ெக�மா ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ச/கர� 

$ேதவா.5.1657.2 

 ஆதிைய பைழயாைற வடதளி6 $ேதவா.5.1657.3 

 ேசாதிைய ெதா1வா� -ய� த2�ேம $ேதவா.5.1657.4 

 திர3� இைர�கவள* திணி�
* சம8 $ேதவா.5.1658.1 

 பிர3டைர0 பி,�த ெப�மா� தைன $ேதவா.5.1658.2 

 அ�<-திற�- அணி ஆைற வடதளி� $ேதவா.5.1658.3 

 ெத�3டைர ெதாழ� த2விைன த2�ேம $ேதவா.5.1658.4 

 ஓ- இன�- எ1�- அ47 உணரா6 சம8 $ேதவா.5.1659.1 

 ேவதைன0 ப��தாைன ெவ/ ��� உைத $ேதவா.5.1659.2 

 பாதைன பைழயாைற வடதளி $ேதவா.5.1659.3 

 நாதைன ெதாழ ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன நாசேம $ேதவா.5.1659.4 

 வா� இ�5தமிேழ ப'�- ஆ< உறா $ேதவா.5.1660.1 

 ஆயிர*சம9* அழி)_ெப.(அழி)_ெப.) ஆ�கினா� $ேதவா.5.1660.2 

 பா� இ�*_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ஆைற வடதளி 

$ேதவா.5.1660.3 

 ேமயவ� என வ:விைன வ 2�ேம $ேதவா.5.1660.4 

 ெச��தைன6 ெசG* ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அர�க�(�) உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

$ேதவா.5.1661.1 

 எ��-_ெப.(எ��-_ெப.) இற(N) விரலா: இைற 

ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1661.2 

 அ��தைன பைழயாைற வடதளி� $ேதவா.5.1661.3 



 தி��தைன ெதா1வா� விைன ேதGேம $ேதவா.5.1661.4 

 ெபா�* ஆ�றி� பைட ேவ8'_வி.எ6.(ேவ8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) A* Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) $ேதவா.5.1662.1 

 வ�* ஆ�றி� மல� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வழிப�* $ேதவா.5.1662.2 

 க�மா�
 இ� அ�< 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

கா8த
 $ேதவா.5.1662.3 

 தி� மா�ேப� ெதாழ விைன ேதGேம $ேதவா.5.1662.4 

 ஆல�- ஆ� நிழலி:(:) அற*_ெப.(அற*_ெப.) நா:வ��
� $ேதவா.5.1663.1 

 ேகால�தா: உைரெச�தவ� 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) இ: $ேதவா.5.1663.2 

 மா+�
 ஆ� அ�< 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

மா�ேப� $ேதவா.5.1663.3 

 ஏல�தா� ெதா1வா��
 இட� இ:ைலேய $ேதவா.5.1663.4 

 -ணி வ8ண6 7ட� ஆழி ெகா<வா� 

எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1664.1 

 அணி வ8ண�- அல�ெகா8� அ' அ�6சி�த $ேதவா.5.1664.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ8ண�
 அ�< 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

மா�ேப� $ேதவா.5.1664.3 

 பணி வ8ண�தவ��
 இ:ைலஆ* பாவேம $ேதவா.5.1664.4 

 த2-_ெப.(த2-_ெப.) அைவ ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

த2விைன வ 2ழாேத $ேதவா.5.1665.1 



 காத:_ெப.(காத:_ெப.) ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

க��தினி: நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) $ேதவா.5.1665.2 

 மா தவ� பயி: மா�ேப� ைகெதாழ0 $ேதவா.5.1665.3 

 ேபா-மி� விைன ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ேபா
ேம 

$ேதவா.5.1665.4 

 வா� ெகா< ெம�	ைல ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ஓ� ப/கின� $ேதவா.5.1666.1 

 வா� ெகா< ந:	ரச* அைறய அைற $ேதவா.5.1666.2 

 வா� ெகா< ைப*ெபாழி: மா�ேப� ைகெதா1 $ேதவா.5.1666.3 

 வா�க< ம�Lவ� ெபா�Lலக�திேல $ேதவா.5.1666.4 

 ப8ைட_ெப.அ.(ப8�_ெப.) வ:விைன ப�� 

அ��
*_ெப.எ6.(அ�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) வைக 

$ேதவா.5.1667.1 

 உ8� ெசா:+வ� ேக8மி� ஒளி கிள� $ேதவா.5.1667.2 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ேச� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C தி� மா�ேப� 

$ேதவா.5.1667.3 

 க8� ைகெதாழ த2�*_ெப.எ6.(த2�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கவைலேய $ேதவா.5.1667.4 

 ம1வலா� தி�நாம* மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உைர�- $ேதவா.5.1668.1 

 அழ_
ைற.எ6.(அ1_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வலா�கB�
 அ�Dெச�- 

இ�ெபா�* $ேதவா.5.1668.2 

 வ1 இலா அ�<ெச�தவ� மா�ேப� $ேதவா.5.1668.3 

 ெதாழ வலா� தம�
 இ:ைல -யரேம $ேதவா.5.1668.4 



 	�னவ� உல
�
 	1மணி0 $ேதவா.5.1669.1 

 ெபா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) திகC 	�ெதா� ேபாக* ஆ* 

$ேதவா.5.1669.2 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) தி� மா�ேப� ைகெதா1* $ேதவா.5.1669.3 

 அ�னவ� எைம ஆ< உைடயா�கேள $ேதவா.5.1669.4 

 ேவடனா� விசய(�)ெனா�* எ�- ெவ/ $ேதவா.5.1670.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ந2� உக5- ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

க89த: $ேதவா.5.1670.2 

 மாட*_ெப.(மாட*_ெப.) ந2� உய�*-தி� மா�ேப� $ேதவா.5.1670.3 

 பா�வா� ெப�வா� பரேலாகேம $ேதவா.5.1670.4 

 க��தனா�� கயிலாய மைல தைன� $ேதவா.5.1671.1 

 த��கினா: எ��தாைன� தகரேவ $ேதவா.5.1671.2 

 வ��தி ஆ� அ�< 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

மா�ேப� $ேதவா.5.1671.3 

 அ��தியா:-ெதா1வா��
 இ:ைல அ:லேல $ேதவா.5.1671.4 

 ஏ-* ஒ��* அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) இல� 

ஆயிL*_நி.எ6.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.+உ*_சா,.) $ேதவா.5.1672.1 

 ஓதி அ47 எ1�-* உண�வா�க3
0 $ேதவா.5.1672.2 

 ேபத* இ�றி அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

உ<ள�ேத $ேதவா.5.1672.3 

 மா-* தா	* மகிCவ� மா�ேபறேர $ேதவா.5.1672.4 



 அ6ச*_ெப.(அ6ச*_ெப.) இ:ைல ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) அர� 

நாம/க< $ேதவா.5.1673.1 

 நி6ச+* நிைனயா� விைன ேபா� அற $ேதவா.5.1673.2 

 1க6ச மா விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8ட க8டா 1 என $ேதவா.5.1673.3 

 ைவ6ச மா நிதி ஆவ� மா�ேபறேர $ேதவா.5.1673.4 

 சா�திர* பல ேப7*_ெப.எ6.(ேப7_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) சழ�க�கா< 

$ேதவா.5.1674.1 

 ேகா�திர(*) 	* 
ல	* 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ� ெச�வ 2� 

$ேதவா.5.1674.2 

 1பா�திர* சிவ�1 எ�� பணிதிேர: $ேதவா.5.1674.3 

 மா�திைர�
< அ�B* மா�ேபறேர $ேதவா.5.1674.4 

 இ�5-_வி.எ6.(இ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெசா:+வ� ேக8மி�க< 

ஏைழகா< $ேதவா.5.1675.1 

 அ�5தவ* த�* அ47 எ1�- ஓதினா: $ேதவா.5.1675.2 

 ெபா�5-_வி.(ெபா�5-_வி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) பிணி ேபாக� -ர0ப- ஓ� 

$ேதவா.5.1675.3 

 ம�5-* ஆ
வ� ம�L* மா�ேபறேர $ேதவா.5.1675.4 

 சா�றி6 ெசா:+வ� ேக8மி� தரணிய�ீ $ேதவா.5.1676.1 

 ஏ�றி� ேம: வ�வா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ஏ�தினா: $ேதவா.5.1676.2 

 ��ைற ந2�கி� 
ைற) அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ<வ- ஓ� $ேதவா.5.1676.3 

 மா�� இலா6 ெச*ெபா� ஆவ� மா�ேபறேர $ேதவா.5.1676.4 



 ஈ3�* மா நிதி சால இழ�கிL* $ேதவா.5.1677.1 

 வ 23�* கால� விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) அைழ�கிL* $ேதவா.5.1677.2 

 1கா3': மாநட* ஆ�வா� கா 1 எனி: $ேதவா.5.1677.3 

 வா3ட* த2��க)* வ:ல� மா�ேபறேர $ேதவா.5.1677.4 

 1ஐயேன அரேன 1 எ�� அர�றினா: $ேதவா.5.1678.1 

 உ�ய: ஆ* உலக�தவ� ேப9வ� $ேதவா.5.1678.2 

 ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) நிைனயேவ $ேதவா.5.1678.3 

 ைவய* ஆள)* ைவ0ப� மா�ேபறேர $ேதவா.5.1678.4 

 1உ5தி6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) மைலைய 

எ��தவ� $ேதவா.5.1679.1 

 ச5- ேதாெளா� தா<_ெப.(தா<_ெப.) இற ஊ�றினா� $ேதவா.5.1679.2 

 ம5தி பா� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >1*-மா�ேப�1 என $ேதவா.5.1679.3 

 அ5த* இ:ல- ஓ� இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) அ9
ேம $ேதவா.5.1679.4 

 1	�- ஊ�*_ெப.எ6.(ஊ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ெமா� அ,சி�கைர0 $ேதவா.5.1680.1 

 D�Fர� அ' ேபா�றி_வி.எ6.(ேபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 1 எ�பா� 

எலா* $ேதவா.5.1680.2 

 ெமா��- ஊ�*_ெப.எ6.(ஊ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

Dல�_ெப.(Dல�_ெப.) ஐ5ெதா� D:கிய $ேதவா.5.1680.3 

 ைம�- ஊ�*_ெப.எ6.(ஊ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) விைன 

மா�ற)* வ:லேர $ேதவா.5.1680.4 

 1பிைற�கணி6 சைட எ*ெப�மா�1 எ�� $ேதவா.5.1681.1 



 கைற� கணி�தவ� க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

வண�க�- ஆ� $ேதவா.5.1681.2 

 உற� கணி�--உ�கா மன�தா�கைள0 $ேதவா.5.1681.3 

 Dற�கணி�தி�* D�F�0 Dனிதேன $ேதவா.5.1681.4 

 அ,சிலி� கைரேம: அணி ஆ�த� $ேதவா.5.1682.1 

 D,ைச ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) தி�0 D�F�0 Dனிதைன0 $ேதவா.5.1682.2 

 பா4ெசா�* பரவி0 பணிவா��
 எலா* $ேதவா.5.1682.3 

 -,7 இ: ந�ெநறி ேதா�றி�* கா8மிேன $ேதவா.5.1682.4 

 ேவதைன மி
 வ 2ைணயி: ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1683.1 

 கீதைன கிள�* ந�/ெகா�ைற அ* $ேதவா.5.1683.2 

 ேபாதைன Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) D�Fரைன $ேதவா.5.1683.3 

 நாதைன(5) நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ� 

மன*_ெப.(மன*_ெப.) ைநGேம $ேதவா.5.1683.4 

 அ�0D0 ேபா: 	ைலயா� அ:ல: வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) ேம: 

$ேதவா.5.1684.1 

 வி�0D6 ேச� நிைல வி3� ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) இ3ட* ஆ� $ேதவா.5.1684.2 

 தி�0 D�Fரைன6 சி5ைதெசய6 ெசய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1684.3 

 க�0D6 சா�றி+* அ8ணி�
* கா8மிேன $ேதவா.5.1684.4 

 பா*ெபா�_ெப.(பா*D_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) மதிG* பட� D� சைட0 $ேதவா.5.1685.1 

 A*Dன+* ெபாதி5த D�F� உளா� $ேதவா.5.1685.2 



 நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ' ேபா�றிட நா<ெதா�* $ேதவா.5.1685.3 

 சா*ப: எ�D தன�
 அணி ஆ
ேம $ேதவா.5.1685.4 

 கன:_ெப.(கன:_ெப.) அ/ைகதனி: ஏ5தி ெவ/கா3� இைட $ேதவா.5.1686.1 

 அன: அ/
 எ�தி_வி.எ6.(எ�-_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�வ� பா�வ� 

$ேதவா.5.1686.2 

 பின: அ* ெச4சைடேம: பிலய* த� $ேதவா.5.1686.3 

 Dன+* >�வ� ேபா+*-D�Fரேர $ேதவா.5.1686.4 

 கா�றி+* க'- ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நட0ப- ஓ� 

$ேதவா.5.1687.1 

 ஏ�றிL* இைச5-_வி.எ6.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�வ� 

எ�ெபா� $ேதவா.5.1687.2 

 ந2�றிைன அணிவ� நிைன)ஆ�� தைம $ேதவா.5.1687.3 

 1ேபா�றி 1 எ�பவ��
 அ�ப�-D�Fரேர $ேதவா.5.1687.4 

 	�L* 	0Dர* ெச�றன� 

ஆயிL*_நி.எ6.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ6.
றி.+உ*_சா,.) $ேதவா.5.1688.1 

 அ�ன*_ெப.(அ�ன*_ெப.) ஒ0ப� அல5- அைட5தா��
 எலா* $ேதவா.5.1688.2 

 மி�L* ஒ0ப� வி,சைட ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெச*_ெப.(ெச*_ெப.) 

$ேதவா.5.1688.3 

 ெபா�L* ஒ0ப�-D�F� எ* Dனிதேர $ேதவா.5.1688.4 

 ெச��தனா:-தன ேத� ெசல_
ைற.எ6.(ெச:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) உ��தி�* 

$ேதவா.5.1689.1 



 க��தனா�� கயிைல எ��தா� உட:_ெப.(உட:_ெப.) $ேதவா.5.1689.2 

 ப��த_ெப.எ6.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) ெகட0 

பாத�- ஒ�விர: $ேதவா.5.1689.3 

 ெபா��தினா�-ெபாழி: ஆ�5த D�Fரேர $ேதவா.5.1689.4 

 ஒ��தைன K உலெகா� ேதவ��
* $ேதவா.5.1690.1 

 அ��தைன அ'ேய� மன�-< அம� $ேதவா.5.1690.2 

 க��தைன க�வா�0 Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1690.3 

 தி��தைன D�F� ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க8� 

உ�5ெதேன $ேதவா.5.1690.4 

 யாவ�* அறித�
 அ,யா� தைன $ேதவா.5.1691.1 

 Kவா4� 	த: ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

K��திைய $ேதவா.5.1691.2 

 நாவி� ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) உைர 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நாதைன $ேதவா.5.1691.3 

 ேதவைன D�F� ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க8� 

உ�5ெதேன $ேதவா.5.1691.4 

 அ�பைன அ'யா� இட� ந2�கிைய $ேதவா.5.1692.1 

 ெச*ெபாைன திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

தி��க6சி ஏ $ேதவா.5.1692.2 

 க*பைன க�வா��கைர�ெத�D�F� $ேதவா.5.1692.3 

 ந*பைன க8� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�ய0ெப�ெறேன $ேதவா.5.1692.4 

 மா தன�ைத மா ேதவைன மா� இலா� $ேதவா.5.1693.1 



 ேகாதன�தி: ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) ஆ'ைய ெவ8
ைழ� $ேதவா.5.1693.2 

 காதைன க�வா��கைர�ெத�D�F� $ேதவா.5.1693.3 

 நாதைன க8� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�ய0 ெப�ெறேன $ேதவா.5.1693.4 

 
8� ப3ட 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) தவி��- எ�ைன ஆ3 $ேதவா.5.1694.1 

 ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந:-திற* கா3'ய 

��தைன $ேதவா.5.1694.2 

 க8டைன க�வா��கைர�ெத�D�F� $ேதவா.5.1694.3 

 அ8டைன க8� அ�விைன அ�ெறேன $ேதவா.5.1694.4 

 ப5தபாச* அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) எைன 

ஆ3ெகா8ட $ேதவா.5.1695.1 

 ைம5தைன மணவாளைன மா மல�� $ேதவா.5.1695.2 

 க5த ந2�� க�வா��கைர�ெத�D�F� $ேதவா.5.1695.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ஈசைன க8� இனி- ஆயி�ேற $ேதவா.5.1695.4 

 உ*பராைன உ��திர K��திைய $ேதவா.5.1696.1 

 அ*பராைன அமலைன ஆதிைய $ேதவா.5.1696.2 

 க*D_ெப.(க*D_ெப.) ந2�� க�வா��கைர�ெத�D�F� $ேதவா.5.1696.3 

 எ*பிராைன க8� இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆயி�ேற $ேதவா.5.1696.4 

 மா7 ஆ� பாசமய�
 அ�வி�- எL< $ேதவா.5.1697.1 

 ேநச* ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நி�த மணாளைன 

$ேதவா.5.1697.2 

 1Aச* ந2�� க�வா��கைர�ெத�D�F� $ேதவா.5.1697.3 



 ஈசேன 1 என இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆயி�ேற $ேதவா.5.1697.4 

 இ�வா� இ3ட கவள* கவ�5-_வி.எ6.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ� 

$ேதவா.5.1698.1 

 க� வா� இ3டவ� க3�ைர ெகா<ளாேத $ேதவா.5.1698.2 

 க�வா��ெத�கைர0D�F� அ'க3
 ஆ3 $ேதவா.5.1698.3 

 படேவ ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பா�கிய* ெச�ெதேன $ேதவா.5.1698.4 

 அர�க� ஆ�ற:_ெப.(ஆ�ற:_ெப.) 

அழி�-_வி.எ6.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1699.1 

 இர�க* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ�< D, ஈசைன 

$ேதவா.5.1699.2 

 திைர� ெகா< ந2�� க�வா��கைர�ெத�D�F� $ேதவா.5.1699.3 

 இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) நாதைன 

காண0ெப�� உ�5ெதேன $ேதவா.5.1699.4 

 இர/கா வ� மன�தா�க< 

இய/
*_ெப.எ6.(இய/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 	0 $ேதவா.5.1700.1 

 Dர* காவ: அழிய0 ெபா' ஆ�கினா� $ேதவா.5.1700.2 

 தர/
 ஆ�* தட ந2�0 ெபா�னி� ெத�கைர� $ேதவா.5.1700.3 

 
ர/காd-ைற� ேகால� கபாலிேய $ேதவா.5.1700.4 

 	�திைன மணிைய பவள�- ஒளி� $ேதவா.5.1701.1 

 ெதா�திைன 7ட�ேசாதிைய 1ேசாைல >C $ேதவா.5.1701.2 



 ெகா�- அல� 
ர/கா�-ைற உைற $ேதவா.5.1701.3 

 அ�த�1 எ�ன அ8ணி�தி3� இ�5தேத $ேதவா.5.1701.4 

 
ளி�Dன: 
ர/கா�-ைறயைன $ேதவா.5.1702.1 

 தளி�நிற� ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) ப/கைன த8மதி $ேதவா.5.1702.2 

 ஒளியைன நிைன5ேதL�
 எ� உ<ள	* $ேதவா.5.1702.3 

 ெதளிவிைன� ெதளிய� ெதளி5தி3டேத $ேதவா.5.1702.4 

 மணவ� கா8 மைலயா< ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம/கல� $ேதவா.5.1703.1 

 கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) கா8 கைல ஞானிக< காத:_ெப.(காத:_ெப.) எ8 

$ேதவா.5.1703.2 

 
ணவ� கா8 
ர/கா�-ைறதனி: $ேதவா.5.1703.3 

 அணவ� கா8 அ�Dெச�G* அ'ய��ேக $ேதவா.5.1703.4 

 ஞால�தா� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�திய_ெப.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந�ைமய� $ேதவா.5.1704.1 

 கால�தா� உயி� ேபா�கிய காலின� $ேதவா.5.1704.2 

 ந2ல�- ஆ� மிட�றா� ெவ<ைள_ெப.(ெவ<ைள_ெப.) ந2� அணி $ேதவா.5.1704.3 

 ேகால�தா� 
ர/கா�-ைறயேன $ேதவா.5.1704.4 

 ஆ3'னா� 	� அமணேரா� எ�தைன $ேதவா.5.1705.1 

 பா3'னா� தன ெபா� அ'�
 இ� இைச $ேதவா.5.1705.2 

 வ 23'னா� விைன ெம� அ'யாெரா�* $ேதவா.5.1705.3 

 �3'னா� 
ர/கா�-ைறயேன $ேதவா.5.1705.4 

 மா�த�தா� மைறயா� 	ைறயா: மைற $ேதவா.5.1706.1 



 ஓ�த� தா�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) உயி� உ8ட ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) 

$ேதவா.5.1706.2 

 ேபா�த�தா� அவ<_பதி.ெப.(அ_73.+அ<_பட�.ெப8.ஒ�.) ெபா/
 

சின*_ெப.(சின*_ெப.) தணி $ேதவா.5.1706.3 

 ��த�தா� 
ர/கா�-ைறயேன $ேதவா.5.1706.4 

 நா' ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) தம� 

ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ெதா8ட�கா< $ேதவா.5.1707.1 

 ஆ�மி� அ1மி� ெதா1மி� அ' $ேதவா.5.1707.2 

 பா�மி� பரம� பயி+*(*) இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1707.3 

 ��மி� 
ர/கா�-ைறையேய $ேதவா.5.1707.4 

 ெத�ற: ந�ெந�5ேத� உைடயா� உட:_ெப.(உட:_ெப.) $ேதவா.5.1708.1 

 ெபா�ற ெவ/கன: ெபா/க_
ைற.எ6.(ெபா/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

விழி�தவ� $ேதவா.5.1708.2 

 அ�� அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) அ5தகைன அயி:>ல�தா: $ேதவா.5.1708.3 

 ெகா�றவ� 
ர/கா�-ைறயேன $ேதவா.5.1708.4 

 ந:-தவ* ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நா:வ��
* 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) அற*_ெப.(அற*_ெப.) $ேதவா.5.1709.1 

 உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) ந:ெமாழியா: அ�<ெச�த 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) $ேதவா.5.1709.2 

 ெகா�றவ� 
ர/கா�-ைற ெதாழ $ேதவா.5.1709.3 

 ப��*_ெப.எ6.(ப��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) த2விைன 

ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) பா�ேம $ேதவா.5.1709.4 

 க��த ேத� அர�க� கயிைல மைல $ேதவா.5.1710.1 



 எ��த_ெப.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேதா<தைல இ�� அலற(N) 

விர:_ெப.(விர:_ெப.) $ேதவா.5.1710.2 

 அ��த+*(*) அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) இ� இைச 

ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�< $ேதவா.5.1710.3 

 ெகா��தவ� 
ர/கா�-ைறயேன $ேதவா.5.1710.4 

 ேவழ*ப�- ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ேவ8'�� ேவ8'0 ேபா� $ேதவா.5.1711.1 

 ஆழ* ப�றி வ 2Cவா� பல ஆத�க< $ேதவா.5.1711.2 

 ேகாழ*ப�- உைற ��த� 
ைரகழ: $ேதவா.5.1711.3 

 தா1* ப�த�க< சால6 ச-ரேர $ேதவா.5.1711.4 

 கயிைல ந:மைல ஆB* கபாலிைய $ேதவா.5.1712.1 

 மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) இய: மைலமாதி� மணாளைன $ேதவா.5.1712.2 

 
யி:_ெப.(
யி:_ெப.) பயி: ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ேகாழ*ப* ேமய எ� 

$ேதவா.5.1712.3 

 உயி,ைன நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) உ�
ேம $ேதவா.5.1712.4 

 வா1* பா�ைமய� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) $ேதவா.5.1713.1 

 தா1* பா�ைமய� ஆகி� த* வாயினா: $ேதவா.5.1713.2 

 1தாழ* Aமண* நாறிய தாC ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) $ேதவா.5.1713.3 

 ேகாழ*பா 1 என �'ய ெச:வேம $ேதவா.5.1713.4 

 பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) ஆ�கி�* ப8ெணா� ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) 

இவ<_பதி.ெப.(இ_7�.+அ<_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1714.1 

 �ட: ஆ�கி�* 
�றி� மண:ெகா� $ேதவா.5.1714.2 



 ேகாட:_ெப.(ேகாட:_ெப.) A�-_வி.எ6.(A_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அல� 

ேகாழ*ப�-< மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1714.3 

 ஆ�* ��தL�
 அ�Dப3டா< அ�ேற $ேதவா.5.1714.4 

 தளி� ெகா< ேமனிய< தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

மிக_
ைற.எ6.(மி
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அ4ச ஓ� $ேதவா.5.1715.1 

 பிளி� வாரண�- ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ, ேபா��தவ� $ேதவா.5.1715.2 

 
ளி� ெகா< ந2< வய:_ெப.(வய:_ெப.) ேகாழ*ப* ேமவினா� $ேதவா.5.1715.3 

 நளி� ெகா< ந2� சைடேம+* நய5தேத $ேதவா.5.1715.4 

 நாத� ஆவ� நம�
* பிற��
* தா* $ேதவா.5.1716.1 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவ� விைட� ெகா'யா� ெவ�பி: $ேதவா.5.1716.2 

 ேகாைதமாெதா�* ேகாழ*ப* ேகாயி:ெகா8ட $ேதவா.5.1716.3 

 ஆதி பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) அைடய_
ைற.எ6.(அைட_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

வ:லா�கேள $ேதவா.5.1716.4 

 	�ைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) 	த: 

அற $ேதவா.5.1717.1 

 பி�ைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெபா4-*(*) அ�< ெப�ற- 

$ேதவா.5.1717.2 

 அ�ன*_ெப.(அ�ன*_ெப.) ஆ� வய:_ெப.(வய:_ெப.) ேகாழ*ப�-<(<) அம� 

$ேதவா.5.1717.3 

 பி�ன:_ெப.(பி�ன:_ெப.) வா� சைடயாைன0 பித�றிேய $ேதவா.5.1717.4 

 ஏைழமா,ட* நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ�ைக�ெகா� 

உ8 $ேதவா.5.1718.1 



 ேகாைழமாெரா�* �'ய 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) ஆ* $ேதவா.5.1718.2 

 �ைழ பா� வய:_ெப.(வய:_ெப.) ேகாழ*ப�தா� அ' $ேதவா.5.1718.3 

 ஏைழேய� 	� மற5-_வி.எ6.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 

இ�5தேத $ேதவா.5.1718.4 

 அர) அைண0 பயி: மா: அய� 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' $ேதவா.5.1719.1 

 பரவைன பர* ஆ* பர4ேசாதிைய $ேதவா.5.1719.2 

 
ரவைன 
ர) ஆ� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ேகாழ*ப�- $ேதவா.5.1719.3 

 உரவைன ஒ�வ��
 உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) ஒ89ேம $ேதவா.5.1719.4 

 சமர >ரப�மாைவ� த'5த ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) $ேதவா.5.1720.1 

 
மர� தாைத ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ேகாழ*ப* 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1720.2 

 அமர� ேகாவிL�
 அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) உைட� ெதா8ட�க< $ேதவா.5.1720.3 

 அமரேலாக* அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ< உைடயா�கேள 

$ேதவா.5.1720.4 

 -3ட� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மைல 

எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அஃதி� கீC0 $ேதவா.5.1721.1 

 ப3� வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

பட�5-_வி.எ6.(பட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�ய0ேபாயினா� 

$ேதவா.5.1721.2 

 1ெகா3ட* நாறிய ேகாழ*ப�- ஈச�1 எ�� $ேதவா.5.1721.3 

 இ3ட கீத* இைச�த அர�கேன $ேதவா.5.1721.4 

 AவW�0 Dனித� தி�நாம*தா� $ேதவா.5.1722.1 



 நாவி: E�-Eறாயிர* ந8ணினா� $ேதவா.5.1722.2 

 பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) பாறி0 

பைறயேவ $ேதவா.5.1722.3 

 ேதவ�ேகாவிL* ெச:வ�க< ஆவேர $ேதவா.5.1722.4 

 எ�ன� எ� மைன எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ� ஆ� உயி� $ேதவா.5.1723.1 

 த�ன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ'ேய� தன*_ெப.(தன*_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1723.2 

 ெபா�ன� AவW� ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

D8ணிய� $ேதவா.5.1723.3 

 இ�ன�_
றி.வி.	.(இ�_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�� அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) 

ஒ8ணா� இய�ைகேய $ேதவா.5.1723.4 

 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) �'� 
ண*பல �டாத2� $ேதவா.5.1724.1 

 ம��* த2விைன 

ச�தன_வி.	.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட�.ப�.) மா��க: ஆ* 

$ேதவா.5.1724.2 

 D�� அராவின� AவW� ஈச� ேப� $ேதவா.5.1724.3 

 க�� வாC�-* கழிவத� 	�னேம $ேதவா.5.1724.4 

 ஆவி: ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) 

அம�5-_வி.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�வா� $ேதவா.5.1725.1 

 F ெவ8ந2� -ைத5த ெச*ேமனியா� $ேதவா.5.1725.2 

 ேமவ E:வி,-ெவ8ணியி� ெத�கைர $ேதவா.5.1725.3 

 AவW� D
வா� விைன ேபா
ேம $ேதவா.5.1725.4 

 1D:ல* ஊ�தி ஊ�-AவW� A* Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) $ேதவா.5.1726.1 



 ந:ல* K��தி ந:X� நனிப<ளி ஊ� $ேதவா.5.1726.2 

 தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) ஊ� தி� ஆP� த2�காலிந: $ேதவா.5.1726.3 

 வ:ல* ஊ�1 என வ:விைன மாGேம $ேதவா.5.1726.4 

 அLசய0ப3� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) எ�னாேத $ேதவா.5.1727.1 

 கனி மன�ெதா� க8கB* ந2� ம:கி $ேதவா.5.1727.2 

 Dனிதைன-AவWரைன ேபா��வா� $ேதவா.5.1727.3 

 மனிதா4: தைலஆன மனிதேர $ேதவா.5.1727.4 

 ஆதிநாத� அமர�க< அ�6சித� $ேதவா.5.1728.1 

 ேவதநாவ� ெவ�பி� மட0பாைவ ஓ� $ேதவா.5.1728.2 

 பாதி ஆனா� பர5த_ெப.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ெப�*_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) பைட0 $ேதவா.5.1728.3 

 Aதநாத� ெத�AவW� நாதேன $ேதவா.5.1728.4 

 AவW� த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) Dற*பய* A*ெபாழி: $ேதவா.5.1729.1 

 நாவX� ந<ளாெறா� ந�னில* $ேதவா.5.1729.2 

 ேகாவX� 
டவாயி: ெகா�	' $ேதவா.5.1729.3 

 KவX�* 	�க8ண� ஊ� கா8மிேன $ேதவா.5.1729.4 

 ஏவ* ஏ-* இலா அம8 ஏதல� $ேதவா.5.1730.1 

 பாவகா,க<-ெசா:வைல0ப3� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.5.1730.2 

 ேதவேதவ� தி�ெநறி ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1730.3 

 AவW� D
த0ெப�ற நா<_ெப.(நா<_ெப.) இ�ேற $ேதவா.5.1730.4 



 நாரண(�)ெனா� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) இ5திர�_ெப.(இ5திர�_ெப.) 

$ேதவா.5.1731.1 

 வாரண� 
மர� 

வண/
*_ெப.எ6.(வண/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) $ேதவா.5.1731.2 

 Aரண�தி�0 AவW� ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1731.3 

 காரண� எைன ஆ< உைட� காைளேய $ேதவா.5.1731.4 

 ைம� க��த நிற�-_ெப.(நிற*_ெப.+அ�-_சா,.) அர�க� வைர $ேதவா.5.1732.1 

 D�
 எ��த+* AவWர� அ' $ேதவா.5.1732.2 

 மி�
 அ��த விர:_ெப.(விர:_ெப.) சிறி- ஊ�ற+* $ேதவா.5.1732.3 

 ப�
 அ��த பி� பா' உ�5தா� அ�ேற $ேதவா.5.1732.4 

 ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) ஆ� கடலி� விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8டவ� 

$ேதவா.5.1733.1 

 Aதநாயக� ெபா�கயிைல�
 இைற $ேதவா.5.1733.2 

 மா- ஓ�பாக� வல47ழி ஈசைன $ேதவா.5.1733.3 

 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ஏ�த0 பைறG* ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) பாவேம 

$ேதவா.5.1733.4 

 கயிைல நாத� க��தவ� 	0Dர* $ேதவா.5.1734.1 

 எயி:க< த2 எழ_
ைற.எ6.(எ1_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஏ வல வி�தக� 

$ேதவா.5.1734.2 

 மயி:க< ஆ+* வல47ழி ஈசைன0 $ேதவா.5.1734.3 

 பயி:கிலா�சில� பாவி�ெதா1*பேர $ேதவா.5.1734.4 



 இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) கால*_ெப.(கால*_ெப.) எ*மாைன அைடகிலா� 

$ேதவா.5.1735.1 

 -ைள இலா6 ெசவி� ெதா8ட�கா< T*_தி,.(T*_	�.ஒ�.) 

உட:_ெப.(உட:_ெப.) $ேதவா.5.1735.2 

 வைளG*_ெப.எ6.(வைள_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கால*_ெப.(கால*_ெப.) வல47ழி ஈசைன� $ேதவா.5.1735.3 

 நைற ெகா< A* Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 மாணி�
 ஆ�� 

$ேதவா.5.1736.1 

 
ைற) இலா� ெகா�/_ெப.அ.(ெகா�*_ெப.அ.) ��� உைத�தி3டவ� 

$ேதவா.5.1736.2 

 மைற ெகா< நாவ� வல47ழி 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1736.3 

 இைறவைன இனி எ��ெகா: கா8பேத $ேதவா.5.1736.4 

 வி8டவ� Dர* K��* எ, ெகாள� $ேதவா.5.1737.1 

 தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) சிைலயா: எ, 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.5.1737.2 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ப8 	ர+* த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) வல47ழி 

$ேதவா.5.1737.3 

 அ8டL�
 அ'ைம� திற�-_ெப.(திற*_ெப.+அ�-_சா,.) ஆவேன 

$ேதவா.5.1737.4 

 பட* ெகா< பா*ெபா�_ெப.(பா*D_ெப.+ஒ�_க�.ேவ.) பா:மதிய* சைட 

$ேதவா.5.1738.1 



 அட/க_
ைற.எ6.(அட/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஆள வ:லா� 

உ*ப�_ெப.(உ*ப�_ெப.) த*பிரா� $ேதவா.5.1738.2 

 மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) பாக� வல47ழியா� அ' $ேதவா.5.1738.3 

 அைட5தவ��
 அ'ைம�திற�- ஆவேன $ேதவா.5.1738.4 

 நா�ெகா8� பர)*_ெப.எ6.(பர_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) அ'யா� 

விைன $ேதவா.5.1739.1 

 ேபா�க வ:ல D,சைட0 D8ணிய� $ேதவா.5.1739.2 

 மா� ெகா< ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வல47ழி ஈச� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

$ேதவா.5.1739.3 

 ஏ� ெகாள0 Dர* K��_ெப.(K��_ெப.) எ, ஆனேவ $ேதவா.5.1739.4 

 ேத�வா� பிரம� தி�மா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ேதவா.5.1740.1 

 ஆ� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) அவ�* அறிகிலா� $ேதவா.5.1740.2 

 மாட வ 2தி வல47ழி ஈசைன� $ேதவா.5.1740.3 

 ேத�வா� உ�கி�ற- எ� சி5ைதேய $ேதவா.5.1740.4 

 க8 பனி�
* ைக �0D* 1க8 K��_ெப.(K��_ெப.) உைட $ேதவா.5.1741.1 

 ந8பL�
 எைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெகா�0ேப�1 எL* 

$ேதவா.5.1741.2 

 வ8 ெபா�(�)னி� ெத� வல47ழி 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1741.3 

 ப8ப� இ0_73.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) ெபாைன6 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பா47 இேத $ேதவா.5.1741.4 

 இல/ைக ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) இ�ப- ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) இற 

$ேதவா.5.1742.1 



 நல*_ெப.(நல*_ெப.) ெகா< பாத�- ஒ�விர: ஊ�றினா� $ேதவா.5.1742.2 

 மல/
 பா� வய:_ெப.(வய:_ெப.) 

>C5த_ெப.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வல47ழி $ேதவா.5.1742.3 

 வல* ெகா<வா� அ' எ� தைலேமலேவ $ேதவா.5.1742.4 

 பைடG* Aத	* பா*D* D:வா� அத< $ேதவா.5.1743.1 

 உைடG* தா/கிய_ெப.எ6.(தா/
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) உ�தமனா��
 

இட*_ெப.(இட*_ெப.) $ேதவா.5.1743.2 

 Dைட நிலாவிய A*ெபாழி: வா4சிய* $ேதவா.5.1743.3 

 அைடய_
ைற.எ6.(அைட_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லவ��
 அ:ல: 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ:ைலேய $ேதவா.5.1743.4 

 பற0ைபG* ப7)* ப��-0 பல $ேதவா.5.1744.1 

 திற�த)*(*) உைடேயா�_
றி.வி.	.(உைட_ெப.+ஓ�_பட�.ப�.) 

திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பதி $ேதவா.5.1744.2 

 கைற0 பிைற6 சைட� க89த: ேச�த� $ேதவா.5.1744.3 

 சிற0D_ெப.(சிற0D_ெப.) உைட தி� வா4சிய* ேச�மிேன $ேதவா.5.1744.4 

 D�றி: ஆ� அரேவா� Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) மதி $ேதவா.5.1745.1 

 ெத�� ெச4சைட� ேதவ�பிரா� பதி $ேதவா.5.1745.2 

 7�� மாட/க< >C தி� வா4சிய* $ேதவா.5.1745.3 

 ப�றி0 பா�வா��
0 பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) இ:ைலேய $ேதவா.5.1745.4 

 அ/க* ஆ�* அ�மைற நா�
_ெப.(நா�
_ெப.) உட� $ேதவா.5.1746.1 

 த/
 ேவ<விய� தா* பயி+* நக� $ேதவா.5.1746.2 

 ெச/க8 மால இட*_ெப.(இட*_ெப.) ஆ� தி� வா4சிய* $ேதவா.5.1746.3 



 த/
வா� ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) அமர��
 அமரேர $ேதவா.5.1746.4 

 ந2� Aசி நிமி�சைடேம: பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) $ேதவா.5.1747.1 

 ஆ� >�* அ'க< உைற பதி $ேதவா.5.1747.2 

 மா�தா� ஒ�/
* வய:_ெப.(வய:_ெப.) வா4சிய* $ேதவா.5.1747.3 

 ேதறி வாCபவ��
6 ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) ஆ
ேம $ேதவா.5.1747.4 

 அ��0 ப�� இ�றி ஆைரG* இ:லவ��
 $ேதவா.5.1748.1 

 உ�ற_ெப.எ6.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ6.
றி.) ந:--ைண ஆவா� உைற பதி 

$ேதவா.5.1748.2 

 ெத�� மாட/க< >C தி� வா4சிய* $ேதவா.5.1748.3 

 க��6 ேச�பவ��
� க��- ஆவேத $ேதவா.5.1748.4 

 அ��க� அ/கி யமெனா� ேதவ�க<_ெப.(ேதவ�_ெப.+க<_ப�.) $ேதவா.5.1749.1 

 தி��-* ேசவ'யா� திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

நக� $ேதவா.5.1749.2 

 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) உக5தவ� 

வா4சிய* $ேதவா.5.1749.3 

 அ��தியா: அைடவா��
 இ:ைல அ:லேல $ேதவா.5.1749.4 

 உ< ஆறாத- ஓ� D8டா4க�திர< $ேதவா.5.1750.1 

 ெத< ஆறா6 சிவேசாதி�திரளிைன $ேதவா.5.1750.2 

 1க< ஆறாத ெபா� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) கமC சைட $ேதவா.5.1750.3 

 ந<ளாறா 1 என ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன நாசேம $ேதவா.5.1750.4 

 ஆரண0 ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) ஆ* அ�ளாளனா� $ேதவா.5.1751.1 

 வாரண�- உ, ேபா��த மணாளனா� $ேதவா.5.1751.2 



 நாரண� ந8ணி_வி.எ6.(ந89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* 

ந<ளாறனா� $ேதவா.5.1751.3 

 காரண� கைலஞான� கட)ேள_ெப.(கட)<_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1751.4 

 ேமக*_ெப.(ேமக*_ெப.) A8ட- ஓ� ேம�வி: 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எயி: $ேதவா.5.1752.1 

 ேசாக* A8� அழ: ேசார ெதா3டா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) $ேதவா.5.1752.2 

 பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) 

A8ட_ெப.எ6.(A8_வி.+3_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மா: ப/கய�தாெனா� 

$ேதவா.5.1752.3 

 நாக*_ெப.(நாக*_ெப.) A8� ��- ஆ�* ந<ளாறேன $ேதவா.5.1752.4 

 மலிG* ெச4சைட வா<_ெப.(வா<_ெப.) அரவ(*)ெமா� $ேதவா.5.1753.1 

 ெபாலிG* A*Dன: ைவ�த Dனிதனா� $ேதவா.5.1753.2 

 நலிG*_ெப.எ6.(நலி_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ��ைற நலி5த 

ந<ளாற� த* $ேதவா.5.1753.3 

 வலிG* க8� இ�மா5- மகிCவேன $ேதவா.5.1753.4 

 உறவனா� நிைற5-_வி.எ6.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) 
ளி�0பவ� $ேதவா.5.1754.1 

 இைறவ� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ8 நிைற5தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) $ேதவா.5.1754.2 

 நறவ* நா�*_ெப.எ6.(நா�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ெபாழி:-தி� 

ந<ளாற� $ேதவா.5.1754.3 



 மறவனா�0 ப�றி0 பி� ெச�ற_ெப.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

மாயேம $ேதவா.5.1754.4 

 ெச�க� அ/
 அழி ெச47ட�6 ேசாதியா� $ேதவா.5.1755.1 

 ந�க�-அ/
 அர) ஆ��த ந<ளாறனா� $ேதவா.5.1755.2 

 வ�கர� உயி� வNவிய மாய�
6 $ேதவா.5.1755.3 

 ச�கர*(*) அ�< ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ச-ரேர 

$ேதவா.5.1755.4 

 வ4ச ந4சி� ெபாலிகி�ற க8ட�த� $ேதவா.5.1756.1 

 வி4ைசயி� ெச:வ0 பாைவ�
 ேவ5தனா� $ேதவா.5.1756.2 

 வ4ச ெந4ச�தவ��
 வழி ெகாடா� $ேதவா.5.1756.3 

 ந4ச ெந4ச��
 அ�B* ந<ளாறேர $ேதவா.5.1756.4 

 அ:ல� எ��* அல��
 அ�< 

ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) $ேதவா.5.1757.1 

 ெசா:ல� எ�� -ெசா:லா மைற6ேசாதியா� $ேதவா.5.1757.2 

 வ:ல� எ��* வ:லா� வள*_ெப.(வள*_ெப.) மி�கவ� $ேதவா.5.1757.3 

 ந:ல�_
றி.வி.	.(ந:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) எ��* ந:லா��
 ந<ளாறேன 

$ேதவா.5.1757.4 

 பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைண0 ப<ளி_ெப.(ப<ளி_ெப.) 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பரமL* $ேதவா.5.1758.1 

 A* பைண0 ெபாலிகி�ற DராணL* $ேதவா.5.1758.2 

 தா* பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அள0ப ஒ8ணா� 

தனி� தழ: $ேதவா.5.1758.3 



 நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ' ேபா��*_ெப.எ6.(ேபா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ந<ளாறேன 

$ேதவா.5.1758.4 

 இல/ைக ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) இ�ப- ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) இற 

$ேதவா.5.1759.1 

 மல/க மா:வைர ேம: விர:_ெப.(விர:_ெப.) ைவ�தவ� $ேதவா.5.1759.2 

 நல*_ெப.(நல*_ெப.) ெகா< ந2�ற� ந<ளாறைர நா<_ெப.(நா<_ெப.) ெதா�* 

$ேதவா.5.1759.3 

 வல* ெகா<வா� விைன ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

மாGேம $ேதவா.5.1759.4 

 ம3� இ3ட 
ழலா� 7ழலி: வைல0 $ேதவா.5.1760.1 

 ப3'3� மய/கி0 பா4யா- ந2� $ேதவா.5.1760.2 

 க3'3ட விைன ேபாக� க�விலி� $ேதவா.5.1760.3 

 ெகா3'3ைட உைறவா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ��ேம $ேதவா.5.1760.4 

 ஞால*_ெப.(ஞால*_ெப.) ம:
 மனித�கா< நா<ெதா�* $ேதவா.5.1761.1 

 ஏல மா மலேரா� இைல ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ந2� $ேதவா.5.1761.2 

 காலனா� வ�த:_ெதா.ெப.(வா_வி.+�_(?)+த:_ெதா.ெப.
றி.) 	� க�விலி 

$ேதவா.5.1761.3 

 ேகால வா� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ெகா3'3ைட ேச�மிேன $ேதவா.5.1761.4 

 ப/க* ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ேபச0 பைற5- ந2� 

$ேதவா.5.1762.1 

 ம/
மா நிைனயாேத மல�ெகா� $ேதவா.5.1762.2 



 க/ைக ேச� சைடயா�த� க�விலி $ேதவா.5.1762.3 

 ெகா/
_ெப.(ெகா/
_ெப.) வா� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ெகா3'3ைட 

ேச�மிேன $ேதவா.5.1762.4 

 வா' ந2� வ�5தாேத மனித�கா< $ேதவா.5.1763.1 

 ேவடனா� விசய�
 அ�<ெச�த ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) $ேதவா.5.1763.2 

 காடனா� உைறகி�ற க�விலி $ேதவா.5.1763.3 

 ேகா� ந2< ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ெகா3'3ைட ேச�மிேன $ேதவா.5.1763.4 

 உ�G* ஆ� இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேக8மி� உலக�த2� 

$ேதவா.5.1764.1 

 ைப ெகா< பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைரயா� பைட ஆ� ம1� $ேதவா.5.1764.2 

 ைகயினா� உைறகி�ற க�விலி $ேதவா.5.1764.3 

 ெகா�ெகா< A*ெபாழி: ெகா3'3ைட ேச�மிேன $ேதவா.5.1764.4 

 ஆ�ற)* அவல�- அ15தா- ந2� $ேதவா.5.1765.1 

 ேதா��* த2ெயா� ந2� நில*_ெப.(நில*_ெப.) F ெவளி $ேதவா.5.1765.2 

 கா��* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

க�விலி $ேதவா.5.1765.3 

 ��ற* கா�5தவ� ெகா3'3ைட ேச�மிேன $ேதவா.5.1765.4 

 1நி:லா வாC) நிைலெப�*1 எ�� எ8ணி0 $ேதவா.5.1766.1 

 ெபா:லா ஆ� ெசய0 D,யா- ந2� $ேதவா.5.1766.2 

 க: ஆ�* மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) >C த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) க�விலி 

$ேதவா.5.1766.3 



 ெகா: ஏ� ஊ�பவ� ெகா3'3ைட ேச�மிேன $ேதவா.5.1766.4 

 பிணி�த_ெப.எ6.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேநா�0பிறவி0 

பி,)_ெப.(பி,)_ெப.) எ�-*_ெப.எ6.(எ�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ஆ� $ேதவா.5.1767.1 

 உண��த: ஆ* இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேக8மி� உ��திர 

$ேதவா.5.1767.2 

 கண�தினா� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* 

க�விலி $ேதவா.5.1767.3 

 
ண�தினா� உைற ெகா3'3ைட ேச�மிேன $ேதவா.5.1767.4 

 ந*Dவ 2� இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேக8மி�க< நா<ெதா�* 

$ேதவா.5.1768.1 

 1எ*பிரா� 1 எ�� இைமயவ� ஏ�-* ஏ $ேதவா.5.1768.2 

 க*பனா� உைறகி�ற க�விலி $ேதவா.5.1768.3 

 ெகா*D_ெப.(ெகா*D_ெப.) அனா� பயி: ெகா3'3ைட ேச�மிேன $ேதவா.5.1768.4 

 பா� உள 2� இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேக8மி� ப�வைர $ேதவா.5.1769.1 

 ேப�* ஆ� எ��தாைன அட��தவ� $ேதவா.5.1769.2 

 கா� ெகா< ந2� வய:_ெப.(வய:_ெப.) >C த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) க�விலி 

$ேதவா.5.1769.3 

 �� ெகா< ேவலின� ெகா3'3ைட ேச�மிேன $ேதவா.5.1769.4 

 க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேப6சினி: காைளய� 

த/க< பா: $ேதவா.5.1770.1 

 ம8' ஏ679* மாதைர6 ேசராேத $ேதவா.5.1770.2 

 ச8'ய6ீ7ரவ��
 அ�<ெச�த அ�_73.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) $ேதவா.5.1770.3 



 ெகா8'ய6ீ7ரவ� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ��ேம $ேதவா.5.1770.4 

 7�ற	* -ைண ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மடவாெளா� $ேதவா.5.1771.1 

 ெப�ற_ெப.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ம�கB* ேபண: 

ஒழி5தன� $ேதவா.5.1771.2 

 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) இ: DகC� ெகா8;67ரவனா� $ேதவா.5.1771.3 

 ப�� அலா: ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப�� ம�� இ:ைலேய $ேதவா.5.1771.4 

 மா� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) இ: எனி� 

மாLட� $ேதவா.5.1772.1 

 பா�தா� ெச:வா� இ:ைல ப:மாைலயா: $ேதவா.5.1772.2 

 �ட ந2� ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெகா8;67ரவைன0 $ேதவா.5.1772.3 

 பா�மி� பரேலாக�- இ��-ேம $ேதவா.5.1772.4 

 த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) தாெயா� தார* எL* தைள $ேதவா.5.1773.1 

 ப5த* ஆ/
 அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) பயி:) 

எ�திய_ெப.எ6.(எ�-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1773.2 

 ெகா5- அவிC ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ெகா8;67ரவைன6 $ேதவா.5.1773.3 

 சி5ைத ெச�*மி�க< ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) ேசரேவ $ேதவா.5.1773.4 

 ேகBமி�(�) இளைம அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேக� 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1774.1 

 ஈைளேயா� இ�ம:(:) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) எ�த: 	� 

$ேதவா.5.1774.2 

 ேகா< அரா அணி ெகா8;67ரவைன $ேதவா.5.1774.3 

 நாB* ஏ�தி� ெதா1மி� ந�
_வி.அ.(ந�
_ெப.) ஆ
ேம $ேதவா.5.1774.4 



 ெவ*D ேநாG* இட�* ெவ�ைமG* $ேதவா.5.1775.1 

 -�ப	* -ய�* எL* >Cவிைன $ேதவா.5.1775.2 

 ெகா*பனா� பயி: ெகா8;67ரவைன $ேதவா.5.1775.3 

 1எ*பிரா� 1 என வ:லவ��
 இ:ைலேய $ேதவா.5.1775.4 

 அ:லேலா� அ�ேநாயி: அ15தி ந2� $ேதவா.5.1776.1 

 ெச:+மா நிைனயாேத கைன 
ர:_ெப.(
ர:_ெப.) $ேதவா.5.1776.2 

 ெகா:ைல ஏ� உைட� ெகா8;67ரவைன $ேதவா.5.1776.3 

 வ:ல ஆ� ெதாழ விைன மாGேம $ேதவா.5.1776.4 

 நா� சா5- அணி ந:	ைல ெம�ெமாழி $ேதவா.5.1777.1 

 மா� இலா மைலம/ைக ஓ�பாகமா� $ேதவா.5.1777.2 

 �றனா� உைற ெகா8;67ர* 

நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1777.3 

 ஊ�வா� தம�
 ஊன* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ:ைலேய $ேதவா.5.1777.4 

 அயி: ஆ� அ*D_ெப.(அ*D_ெப.) எ, ேம� வி: ஆகேவ $ேதவா.5.1778.1 

 எயிலா�* ெபா' ஆ� விழ எ�தவ� $ேதவா.5.1778.2 

 
யி:_ெப.(
யி:_ெப.) ஆ�* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ெகா8;67ரவைன0 

$ேதவா.5.1778.3 

 பயி:வா�* ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

ெப�*_ெப.எ6.(ெப�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) பாலேர $ேதவா.5.1778.4 

 நிைலயி� ஆ� வைர நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ��தா� தைன $ேதவா.5.1779.1 

 மைலயினா: அட��- விற:_ெப.(விற:_ெப.) வா3'னா� $ேதவா.5.1779.2 



 
ைலயி� ஆ� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ெகா8;67ரவைன� $ேதவா.5.1779.3 

 தைலயினா: வண/க தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) ஆ
ேம $ேதவா.5.1779.4 

 
ைசG* அ/ைகயி: ேகாச	* 

ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) $ேதவா.5.1780.1 

 வைச இ: ம/கல வாசக� வாC�தேவ $ேதவா.5.1780.2 

 இைசய_
ைற.எ6.(இைச_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ம/ைகG* தாL* 

ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆயினா� $ேதவா.5.1780.3 

 விைசய ம/ைகG< ேவதிய� கா8மிேன $ேதவா.5.1780.4 

 ஆதிநாத� அட: விைடேம: அம� $ேதவா.5.1781.1 

 Aதநாத� Dலி_ெப.(Dலி_ெப.) அத< ஆைடய� $ேதவா.5.1781.2 

 ேவதநாத� விசயம/ைக உளா� $ேதவா.5.1781.3 

 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ஓத வ:லா��
 இ:ைல பாவேம $ேதவா.5.1781.4 

 ெகா<ளிட� கைர� ேகாவ5த D�F,: $ேதவா.5.1782.1 

 ெவ<விைட�
 அ�<ெச� விசயம/ைக $ேதவா.5.1782.2 

 G< இட�-_ெப.(இட*_ெப.+அ�-_சா,.) உைறகி�ற உ��திர� $ேதவா.5.1782.3 

 கி<ளிட தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ�ற- அயL�ேக $ேதவா.5.1782.4 

 திைசG* எ/
* 
+/க தி,Dர* $ேதவா.5.1783.1 

 அைசய_
ைற.எ6.(அைச_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அ/
 எ�தி3� ஆ� அழ: 

ஊ3'னா� $ேதவா.5.1783.2 

 விைசய ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) வி��த� Dற�- அ' $ேதவா.5.1783.3 

 விைசயி� ம/கி வி15தன� காலேன $ேதவா.5.1783.4 



 ெபா<ள: ஆ�ைக அக�தி: ஐ*Aத/க< $ேதவா.5.1784.1 

 க<ள* ஆ�கி� கல�கிய_ெப.எ6.(கல�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கா� 

இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) $ேதவா.5.1784.2 

 வி<ள: ஆ�கி விசயம/ைக0 பிரா� $ேதவா.5.1784.3 

 உ<ள:_ெதா.ெப.(உ<B_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) 

ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ� உ<B< உைறGேம 

$ேதவா.5.1784.4 

 1ெகா:ைல ஏ��� ெகா'ெயா�_ெப.(ெகா'_ெப.+ஒ�_க�.ெவ.) ெபா�மைல 

$ேதவா.5.1785.1 

 வி:ைல ஏ�� உைடயா� விசயம/ைக6 $ேதவா.5.1785.2 

 ெச:வ ேபா�றி_வி.எ6.(ேபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 1 எ�பா��
� 

ெத�திைச $ேதவா.5.1785.3 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) ஏ�ற+* இ�ெசா+* ஆ
ேம $ேதவா.5.1785.4 

 க8 ப: உ�க கபால* அ/ைக� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1786.1 

 உ8 பலி�
 உழ: உ�தம� உ< ஒளி $ேதவா.5.1786.2 

 ெவ8பிைற�க8ணியா� விசயம/ைக $ேதவா.5.1786.3 

 ந8பைன ெதாழ0ெப�ற- ந�ைமேய $ேதவா.5.1786.4 

 பா8�வி� மக�_ெப.(மக�_ெப.) பா��த� பணி 

ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1787.1 

 ேவ8�* ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) வர*_ெப.(வர*_ெப.) ெகா< விசயம/ைக 

$ேதவா.5.1787.2 

 ஆ8டவ� அ'ேய நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆைசயா: $ேதவா.5.1787.3 



 கா8டேல க��- ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இ�0பேன 

$ேதவா.5.1787.4 

 வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேக8மி� மய: த2� மனித�கா< 

$ேதவா.5.1788.1 

 ெவ5தந2�ற� விசயம/ைக0 பிரா� $ேதவா.5.1788.2 

 சி5ைதயா: நிைனவா�கைள6 சி�ெகன0 $ேதவா.5.1788.3 

 ப5-_ெப.(ப5-_ெப.) ஆ�கி உய�ெகாB* கா8மிேன $ேதவா.5.1788.4 

 இல/ைக ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) இ�ப-ேதா< இற $ேதவா.5.1789.1 

 வில/க:_ெதா.ெப.(வில/
_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) ேச� விரலா� 

விசயம/ைக $ேதவா.5.1789.2 

 வல* ெச�வா�கB* வாC�- இைச0பா�கB* $ேதவா.5.1789.3 

 நல*_ெப.(நல*_ெப.) ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ந�ெநறி நா'ேய $ேதவா.5.1789.4 

 ைவ�த மா�* மைனவிG* ம�க<_ெப.(ம�க<_ெப.) ந2� $ேதவா.5.1790.1 

 ெச�தேபா- ெசறியா� பி,வேத $ேதவா.5.1790.2 

 நி�த*_ெப.(நி�த*_ெப.) ந2ல�
' அரைன நிைன $ேதவா.5.1790.3 

 சி�த*_ெப.(சி�த*_ெப.) ஆகி: சிவகதி ேச�திேர $ேதவா.5.1790.4 

 ெச�ய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ேமனிய� ேதெனா� பா:தயி� 

$ேதவா.5.1791.1 

 ெந� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2ல�
' அர� $ேதவா.5.1791.2 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) ஆ� மறவா மன�தா��
 எலா* $ேதவா.5.1791.3 

 ைகயி: ஆமலக�கனி ஒ�
ேம $ேதவா.5.1791.4 



 ஆ�ற ந2<சைட ஆயிைழயா< ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $ேதவா.5.1792.1 

 ��ற� ேமனியி: ேகால* அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1792.2 

 ந2�ற� ந2ல�
' உைடயா� அ' $ேதவா.5.1792.3 

 ேபா�றினா� இட� ேபா�
* Dனிதேன $ேதவா.5.1792.4 

 நா+ ேவதிய��
 இ� அ�< ந�நிழ: $ேதவா.5.1793.1 

 ஆல� ஆல ந47_ெப.(ந47_ெப.) உ8� க8ட�- அம� $ேதவா.5.1793.2 

 ந2ல� -ந2ல�
' உைற நி�மல� $ேதவா.5.1793.3 

 காலனா� உயி� ேபா�கிய காலேன $ேதவா.5.1793.4 

 1ேநச ந2ல�
' அரேன 1 எனா $ேதவா.5.1794.1 

 ந2சரா� ெந�மா: ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) மாய�தா: 

$ேதவா.5.1794.2 

 ஈச� ஓ� சர* எ�ய எ,5-_வி.எ6.(எ,_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ6.
றி.) ேபா� 

$ேதவா.5.1794.3 

 நாச* ஆனா� தி,Dரநாதேர $ேதவா.5.1794.4 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) >'ைய 1
�றமகெளா�* $ேதவா.5.1795.1 

 நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2ல�
' அரேன 1 என 2� 

$ேதவா.5.1795.2 

 எ��* வாC) உக5ேத இ�மா�
* ந2� $ேதவா.5.1795.3 

 ெபா��* ேபா- Tம�
 அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ஒ89ேம $ேதவா.5.1795.4 

 க:லிேனா� எைன0 A3' அம8ைகய� $ேதவா.5.1796.1 

 ஒ:ைல ந2� Dக E�க எ� வா�கினா: $ேதவா.5.1796.2 



 ெந:+ ந2< வய:_ெப.(வய:_ெப.) ந2ல�
' அர� $ேதவா.5.1796.3 

 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) நாம* நவி�றி உ�5ேத� அ�ேற $ேதவா.5.1796.4 

 1அழகிேயா* இைளேயா*1 எL* ஆைசயா: $ேதவா.5.1797.1 

 ஒ1கி ஆவி உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

வி�*_ெப.எ6.(வி�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 	�னேம $ேதவா.5.1797.2 

 நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ� 

ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ந2ல�
' அர� $ேதவா.5.1797.3 

 கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ெகா< ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) ைகெதா1- 

உ�*மிேன $ேதவா.5.1797.4 

 க�ைற6 ெச4சைட� கா� கதி� ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) 

தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) $ேதவா.5.1798.1 

 ப�றி0 பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) உட� ைவ�த பராபர� $ேதவா.5.1798.2 

 ெந�றி�க8 உைட ந2ல�
' அர� $ேதவா.5.1798.3 

 7�றி� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெதா1* கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ேசாதிேய 

$ேதவா.5.1798.4 

 த��கி ெவ�D அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

தா/கிய_ெப.எ6.(தா/
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வ 2/
_ஏவ.(வ 2/
_வி.) 

ேதா<_ெப.(ேதா<_ெப.) $ேதவா.5.1799.1 

 அர�கனா� உட:_ெப.(உட:_ெப.) ஆ/
 ஓ� விரலினா: $ேதவா.5.1799.2 

 ெநா4�- ந2ல�
' அர� பி�ைனG* $ேதவா.5.1799.3 

 இர�க* ஆ� அ�< 

ெச�தன�_வி.	.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ஒ�.) எ�பேர 

$ேதவா.5.1799.4 

 த/
 அல0பிய த�க� ெப� ேவ<வி $ேதவா.5.1800.1 



 அ/
 அல�கழி�- ஆ� அ�< 

ெச�தவ�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அN_வி.அ.ெப.
றி.+அ�_பட�.ப�.) 

$ேதவா.5.1800.2 

 ெகா/
_ெப.(ெகா/
_ெப.) அல�� 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) 

ெகா*D_ெப.(ெகா*D_ெப.) அைனயாெளா� $ேதவா.5.1800.3 

 ம/கல�
' ேமய மணாளேன $ேதவா.5.1800.4 

 காவி,(�)யி� வடகைர� கா8த
 $ேதவா.5.1801.1 

 மா வி,(�)G* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ம/கல�
'� $ேதவா.5.1801.2 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) அ,(�)G* பிரமL* ேதட ஒணா� $ேதவா.5.1801.3 

 F எ,67ட�6 ேசாதிG< ேசாதிேய $ேதவா.5.1801.4 

 ம/கல�
' ஈசைன மாகாளி $ேதவா.5.1802.1 

 ெவ/கதி�6 ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) வி8ெணா� ம8_ெப.(ம8_ெப.) 

உேளா� $ேதவா.5.1802.2 

 ச/
 ச�கரதா, ச-	க� $ேதவா.5.1802.3 

 அ/
 அக�தியL* அ�6சி�தா� அ�ேற $ேதவா.5.1802.4 

 ம4ச� வா�கட: >C ம/கல�
' $ேதவா.5.1803.1 

 ந4ச* ஆ� அ	- ஆக நய5-_வி.எ6.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1803.2 

 அ47* ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) 

அம�5-_வி.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ'ேய� உைட 

$ேதவா.5.1803.3 

 ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) ஆலயமா� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நி�றேத $ேதவா.5.1803.4 



 ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) ம:
 தி� ம/கல�
' $ேதவா.5.1804.1 

 ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) ம:
 சிவநியம�தரா� $ேதவா.5.1804.2 

 ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) ம:
 ெச1 மைறேயா� ெதாழ $ேதவா.5.1804.3 

 ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) ேதவிெயா�* திகC ேகாயிேல $ேதவா.5.1804.4 

 ம�L சீ� ம/கல�
' ம�னிய $ேதவா.5.1805.1 

 பி�Lவா� சைட0 பி4ஞக� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) ெபய� $ேதவா.5.1805.2 

 உ�Lவா�* உைர�க வ:லா�கB* $ேதவா.5.1805.3 

 -�Lவா� ந�ெநறி ெதாட�) எ�தேவ $ேதவா.5.1805.4 

 மாதரா� ம�)* ம/கல�
' $ேதவா.5.1806.1 

 ஆதி நாயக� அ8ட�க< நாயக� $ேதவா.5.1806.2 

 ேவதநாயக� ேவதிய� நாயகன $ேதவா.5.1806.3 

 Aதநாயக� D8ணியK��திேய $ேதவா.5.1806.4 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ேச� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C ம/கல�
' 

$ேதவா.5.1807.1 

 வி8ட தாைதைய� தா<_ெப.(தா<_ெப.) அற 

வ 2சிய_ெப.எ6.(வ 27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1807.2 

 ச8ட நாயகL�
 அ�<ெச�தவ� $ேதவா.5.1807.3 

 -8ட மாமதி >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேசாதிேய 

$ேதவா.5.1807.4 

 �7வா� அல� 
8ட� 
ண*_ெப.(
ண*_ெப.) இல� $ேதவா.5.1808.1 

 ேநச* ஏ-* இலாதவ� ந2ச�க< $ேதவா.5.1808.2 



 மாச�பா: ம/கல�
' ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1808.3 

 ஈச� ேவ�ப��க-உ�5ேத� அ�ேற $ேதவா.5.1808.4 

 ம/கல�
'யா� கயிைல மைல $ேதவா.5.1809.1 

 அ/
 அைல�- எ��
�ற அர�க�ேகா� $ேதவா.5.1809.2 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) கர�ெதா� தா<தைலேதா< தக�5- $ேதவா.5.1809.3 

 அ/
 அைல�- அ1-_வி.எ6.(அ1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�5தன�_வி.	.(உ�_வி.+5�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட�.ஒ�.) 

தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அ�ேற $ேதவா.5.1809.4 

 வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஊ� விேட: மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1810.1 

 க�*பி� ஊற: க8டா� கல5தா��
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட�.ஒ�.) 

$ேதவா.5.1810.2 

 இ�*பி� ஊற: அறாத- ஓ� ெவ8தைல $ேதவா.5.1810.3 

 எ�*பிV� மைலயா� எ/க< ஈசேன $ேதவா.5.1810.4 

 பிற/
 ெச4சைட0 பி4ஞக� ேப9 சீ�� $ேதவா.5.1811.1 

 கற/
 Aதகண* உைட� க89த: $ேதவா.5.1811.2 

 ந�/
ழ: மடவாெளா� நா<ெதா�* $ேதவா.5.1811.3 

 எ�*பிV� மைலயா� எ/க< ஈசேன $ேதவா.5.1811.4 

 ம�5-_ெப.(ம�5-_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ��
 இ�7ைவ 

$ேதவா.5.1812.1 

 D,5த D�சைட0 D8ணிய� க89த: $ேதவா.5.1812.2 



 ெபா�5-_வி.(ெபா�5-_வி.) A8 	ைல_ெப.(	ைல_ெப.) 

ம/ைக_ெப.(ம/ைக_ெப.) ந:லாெளா�* $ேதவா.5.1812.3 

 எ�*பிV� மைலயா� எ/க< ஈசேன $ேதவா.5.1812.4 

 நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) ெகா< க8ட�- நி�மல� எ* இைற $ேதவா.5.1813.1 

 மற*_ெப.(மற*_ெப.) ெகா< ேவ:க8ணி வா9த: பாகமா $ேதவா.5.1813.2 

 அற*_ெப.(அற*_ெப.) D,5- அ�<ெச�த எ* அ*கண� $ேதவா.5.1813.3 

 எ�*பிV� மைலயா� எ/க< ஈசேன $ேதவா.5.1813.4 

 ந�*_ெப.அ.(ந�*_ெப.அ.) ெபா�நா< மல�� ெகா�ைறG* நாக	* 

$ேதவா.5.1814.1 

 -�*D ெச4சைட F மதி ைவ�-_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ேதவா.5.1814.2 

 உ�* ெபா�மா:வைர0 ேபைதேயா� ஊ�ெதா�* $ேதவா.5.1814.3 

 எ�*பிV� மைலயா� எ/க< ஈசேன $ேதவா.5.1814.4 

 க�*பி ஊ�வன ஐ5-_ெப.(ஐ5-_ெப.) உள காய�தி: $ேதவா.5.1815.1 

 திற*பி ஊ�வன ம��* பல உள $ேதவா.5.1815.2 

 
�*பி ஊ�வ- ஓ� �3� அக�- இ3� எைன $ேதவா.5.1815.3 

 எ�*பிV� அர� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இய�ைகேய 

$ேதவா.5.1815.4 

 மற5-* ம�� இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேப� இட� நா<ெதா�* 

$ேதவா.5.1816.1 

 திற*பி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) நிைனேய: மட 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1816.2 

 Dற*_ெப.(Dற*_ெப.) ெச� ேகால� 
ர*ைபயி: இ3� எைன $ேதவா.5.1816.3 



 எ�*பிV� அர� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) இய�ைகேய 

$ேதவா.5.1816.4 

 இ�ப	* பிற0D* இற0பி ெனா� $ேதவா.5.1817.1 

 -�ப	* உடேன ைவ�த ேசாதியா� $ேதவா.5.1817.2 

 1அ�பேன அரேன 1 எ�� அர��வா��
 $ேதவா.5.1817.3 

 இ�ப� ஆ
*_ெப.எ6.(ஆ
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) எ�*பிV� 

ஈசேன $ேதவா.5.1817.4 

 க8 நிைற5த_ெப.எ6.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) கன பவள�திர< 

$ேதவா.5.1818.1 

 வி8_ெப.(வி8_ெப.) நிைற5த_ெப.எ6.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வி, 

7ட�6 ேசாதியா� $ேதவா.5.1818.2 

 உ<-நிைற5- உ�ஆ� உயி� ஆயவ� $ேதவா.5.1818.3 

 எ8 நிைற5த_ெப.எ6.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) எ�*பிV� ஈசேன 

$ேதவா.5.1818.4 

 நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) ெகா< மா:வைர 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ��த+* $ேதவா.5.1819.1 

 ந�/
ழ: மடவா< ந��
 எ�திட $ேதவா.5.1819.2 

 மற*_ெப.(மற*_ெப.) ெகா< வா<_ெப.(வா<_ெப.) அர�க� வலி வா3'னா� 

$ேதவா.5.1819.3 

 எ�*பிV� மைல எ* இைற கா8மிேன $ேதவா.5.1819.4 

 மர� ெகா�
ஆ* என வா�வி3� அலறி ந2� $ேதவா.5.1820.1 

 சர�
� காவி தி,5- அயரா- கா: $ேதவா.5.1820.2 



 பர�
*_ெப.எ6.(பர_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

காவி,_ெப.(காவி,_ெப.) ந2� அைல�
* கைர� $ேதவா.5.1820.3 

 
ர�
�கா அைடய_
ைற.எ6.(அைட_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெக�* 
�றேம 

$ேதவா.5.1820.4 

 க3� ஆேற கழி காவி,_ெப.(காவி,_ெப.) பா� வய:_ெப.(வய:_ெப.) 

$ேதவா.5.1821.1 

 ெகா3டாேற Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) ஊ� 
ர�
�கா $ேதவா.5.1821.2 

 	3� ஆறா அ' ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 	ய:பவ��
 

$ேதவா.5.1821.3 

 இ3� ஆறா இட� ஓட எ��
ேம $ேதவா.5.1821.4 

 ைக அைன�-* கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 

காவி,_ெப.(காவி,_ெப.) $ேதவா.5.1822.1 

 ெச� அைன�தி+* ெச�றி�* ெச*_ெப.(ெச*_ெப.) Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) 

$ேதவா.5.1822.2 

 ெகா� அைன�-* ெகாண�* 
ர�
�கா $ேதவா.5.1822.3 

 ஐயைன� ெதா1வா��
 அ:ல: இ:ைலேய $ேதவா.5.1822.4 

 மி�
 அைன�-� திைசG* அ�விக< $ேதவா.5.1823.1 

 D�
� காவி,_ெப.(காவி,_ெப.) ேபா5த Dன:_ெப.(Dன:_ெப.) கைர 

$ேதவா.5.1823.2 

 ெகா�
 இன*_ெப.(இன*_ெப.) பயி: ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 
ர�
�கா 

$ேதவா.5.1823.3 

 ந�கைன நவி:வா� விைன நாசேம $ேதவா.5.1823.4 



 வி3� ெவ<ள*_ெப.(ெவ<ள*_ெப.) 

வி,5-_வி.எ6.(வி,_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 காவி,_ெப.(காவி,_ெப.) 

$ேதவா.5.1824.1 

 இ3ட ந2� வய:_ெப.(வய:_ெப.) எ/
* பர5திட $ேதவா.5.1824.2 

 ெகா3ட மா 	ழ) ஓ/
_ஏவ.(ஓ/
_வி.) 
ர�
�கா $ேதவா.5.1824.3 

 இ3ட* ஆ� இ�0பா��
 இட� இ:ைலேய $ேதவா.5.1824.4 

 ேமைல வானவேரா� வி, கட:_ெப.(கட:_ெப.) $ேதவா.5.1825.1 

 மா+* நா�	கனா+* அள0D ஒணா� $ேதவா.5.1825.2 

 ேகால மாளிைக� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 
ர�
�கா0 $ேதவா.5.1825.3 

 பாலரா�� தி,வா��
 இ:ைல பாவேம $ேதவா.5.1825.4 

 ஆலந2ழ: அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அழகனா� 

$ேதவா.5.1826.1 

 காலைன உைதெகா8ட க��தனா� $ேதவா.5.1826.2 

 ேகால ம4ைஞக< ஆ+* 
ர�
�கா0 $ேதவா.5.1826.3 

 பால��
 அ�<ெச�வ� பா4ெவாேட $ேதவா.5.1826.4 

 ெச�க� அ/
 எ1 ெச47ட�6 ேசாதியா� $ேதவா.5.1827.1 

 அ�
 அைரய� எ* ஆதிDராணனா� $ேதவா.5.1827.2 

 ெகா�
 இன*_ெப.(இன*_ெப.) வய:_ெப.(வய:_ெப.) ேச�*_ெப.எ6.(ேச�-

வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 
ர�
�கா $ேதவா.5.1827.3 

 ந�கைன ெதாழ ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன நாசேம $ேதவா.5.1827.4 

 உ�கி ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 
ைழ5- 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ1மி� ந2� $ேதவா.5.1828.1 



 கா4ய க8ட� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' த�ைனேய $ேதவா.5.1828.2 

 
ரவன* ெச1/ ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 
ர�
�கா $ேதவா.5.1828.3 

 இர)* எ:லிG* ஏ�தி� ெதா1மிேன $ேதவா.5.1828.4 

 இர�க* இ�றி மைல எ��தா� 	' $ேதவா.5.1829.1 

 உர�ைத_ெப.(உர*_ெப.+அ�-_சா,.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ:க அட��தா� 

உைற)_ெதா.ெப.(உைற_வி.+)_ெதா.ெப.
றி.) இட*_ெப.(இட*_ெப.) 

$ேதவா.5.1829.2 

 
ர�
 இன*_ெப.(இன*_ெப.) 
திெகா<B* 
ர�
�கா $ேதவா.5.1829.3 

 வர�தைன0 ெபற_
ைற.எ6.(ெப�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உல
_ெப.(உல
_ெப.) ஆ<வேர $ேதவா.5.1829.4 

 தி�வி� நாதL* ெச*மல� ேம: உைற $ேதவா.5.1830.1 

 உ�வனா� உலக�தி� உயி��
 எலா* $ேதவா.5.1830.2 

 க�வ� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 	ைள�தவ� 

காW,: $ேதவா.5.1830.3 

 பரம� ஆய பர47ட� கா8மிேன $ேதவா.5.1830.4 

 ெப8'�_ெப.(ெப8�_ெப.+இ�_பட�.ப�.) ம�க<_ெப.(ம�க<_ெப.) 

ெப�5_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) -ைண ந�நிதி $ேதவா.5.1831.1 

 உ8� இேற1 எ�� உகவ�மி� ஏைழகா< $ேதவா.5.1831.2 

 க8� ெகா8மி� ந2� காW� 	ைளயிைன $ேதவா.5.1831.3 

 D8ட^க0 ெபா-*பி: ஒ-/கிேய $ேதவா.5.1831.4 

 தாய�தா� தம� ந�நிதி எ�L* இ* $ேதவா.5.1832.1 

 மாய�ேத கிட5தி3� மய/கிேட: $ேதவா.5.1832.2 



 காய�ேத உள� காW� 	ைளயிைன $ேதவா.5.1832.3 

 வா�_அ(�)தா: வண/கீ� விைன மாயேவ $ேதவா.5.1832.4 

 
றியி: நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ8� �ைற இலா6 

சம8 $ேதவா.5.1833.1 

 ெநறிைய வி3� நிைறகழ: ப�றிேன� $ேதவா.5.1833.2 

 அறிய: உ�றிேர: காW� 	ைள அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) 

$ேதவா.5.1833.3 

 ெசறி) ெச�தி3� இ�0ப- எ� சி5ைதேய $ேதவா.5.1833.4 

 ெபா�த: ம87வ�0 ெபா:லா� 
ர*ைபைய $ேதவா.5.1834.1 

 ெம��த� எ�� விய5திட: ஏைழகா< $ேதவா.5.1834.2 

 சி�த� ப�த�க< ேச� தி��காW,: $ேதவா.5.1834.3 

 அ�த� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) அைடத:_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த:_ெதா.ெப.
றி.) 

க�மேம $ேதவா.5.1834.4 

 க:வி ஞான�கைல0 ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) ஆயவ� $ேதவா.5.1835.1 

 ெச:வ*_ெப.(ெச:வ*_ெப.) ம:
 தி��காW� ஈசைன $ேதவா.5.1835.2 

 எ:லிG* பக+* இைச) ஆனவா $ேதவா.5.1835.3 

 ெசா:லி;� T*_தி,.(T*_	�.ஒ�.) -யர/க< த2ரேவ $ேதவா.5.1835.4 

 ந2�* பா�* ெந�0D* அ��கL* $ேதவா.5.1836.1 

 கா�* மா�த*-காW� 	ைள�தவ� $ேதவா.5.1836.2 

 ேச�)* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

அறியா-_வி.எ6.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ6.
றி.) திைசதிைச 

$ேதவா.5.1836.3 



 ஓ�)* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இல� ஓ'� தி,வேர $ேதவா.5.1836.4 

 ஓம�ேதா� அய�மா: அறியா_ெப.எ6.(அ,_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வண* $ேதவா.5.1837.1 

 வ 2ம0 ேப� ஒளி ஆய வி10ெபா�< $ேதவா.5.1837.2 

 காம� கா�5தவ� காW� 	ைள�தவ� $ேதவா.5.1837.3 

 ேசம�தா: இ�0D ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) எ� சி5ைதேய 

$ேதவா.5.1837.4 

 வ�னி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) எ��
 அணி5தா� மைல $ேதவா.5.1838.1 

 உ�னிேய ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ��தவ� 

ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) $ேதவா.5.1838.2 

 த�ைன வ 2ழ� தனி விர:_ெப.(விர:_ெப.) ைவ�தவ� $ேதவா.5.1838.3 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) காW�� க��தேன 

$ேதவா.5.1838.4 

 A,யா வ�* D8ணிய* ெபா� ெக�* $ேதவா.5.1839.1 

 �,- ஆய அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ைக�'�* $ேதவா.5.1839.2 

 சீ,யா� பயி: ேசைறG< ெச5ெநறி $ேதவா.5.1839.3 

 நா,பாக�த� நாம* நவிலேவ $ேதவா.5.1839.4 

 எ�ன மா தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) 

ெச�தைன_வி.	.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_	�.ஒ�.) 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1840.1 

 மி�Lவா� சைட ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வி10ெபா�< $ேதவா.5.1840.2 

 ெச5ெந: ஆ� வய:_ெப.(வய:_ெப.) ேசைறG< ெச5ெநறி $ேதவா.5.1840.3 



 ம�L ேசாதி ந*பா: வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ைவகேவ 

$ேதவா.5.1840.4 

 பிற0D K0D ெப�*_ெப.அ.(ெப�*_ெப.அ.) பசி வா�_ெப.(வா�_ெப.) பிணி 

$ேதவா.5.1841.1 

 இற0D ந2/கி�* இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ�தி�* $ேதவா.5.1841.2 

 சிற0ப� ேசைறG< ெச5ெநறியா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) $ேதவா.5.1841.3 

 மற0ப- இ�றி மன�-< ைவ�கேவ $ேதவா.5.1841.4 

 மா� ேத'_வி.எ6.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மய�கினி: 

வ 2C5-_வி.எ6.(வ 2C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2� $ேதவா.5.1842.1 

 ஓ' எ��-* பய�_ெப.(பய�_ெப.) இைல ஊம�கா< $ேதவா.5.1842.2 

 ேசட� வாC ேசைற6 ெச5ெநறி 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1842.3 

 ஆடலா� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ' 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�*மிேன 

$ேதவா.5.1842.4 

 எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நாB* எ, அயி: 

���வ�_ெப.(���வ�_ெப.) $ேதவா.5.1843.1 

 -8ெண�� ஒ�றி: -ர�
* வழி க8ேட� $ேதவா.5.1843.2 

 தி8_ெப.அ.(தி8_ெப.அ.) ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ேசைற� தி�6 ெச5ெநறி உைற 

$ேதவா.5.1843.3 

 அ8ணலா� உள� அ47வ- எ�L�ேக $ேதவா.5.1843.4 

 த0பி வான*_ெப.(வான*_ெப.) தரணி க*பி�கி: எ� $ேதவா.5.1844.1 

 ஒ0D இ: ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) ஒ�/
 உட� சீறி: எ� $ேதவா.5.1844.2 



 ெச0ப* ஆ* ேசைற6 ெச5ெநறி 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1844.3 

 அ0பனா� உள� அ47வ- எ�L�ேக $ேதவா.5.1844.4 

 ைவ�த மா�* மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) ந:லா�கB* $ேதவா.5.1845.1 

 ஒ�- ஒNவாத உ�றா�கB* எ� 

ெச�வா�_வி.	.(ெச�_வி.+N_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப�.) $ேதவா.5.1845.2 

 சி�த� ேசைற� தி�6 ெச5ெநறி உைற $ேதவா.5.1845.3 

 அ�த�தா* உள� அ47வ- எ�L�ேக $ேதவா.5.1845.4 

 
ல�க< எ� ெச�வ 
�ற/க< எ� ெச�வ $ேதவா.5.1846.1 

 -ல/கி ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ேசா�5திட: 

ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1846.2 

 இல/
 ேசைறயி: ெச5ெநறி 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1846.3 

 அல/கனா� உள� அ47வ- எ�L�ேக $ேதவா.5.1846.4 

 பழகினா: வ�* ப8� உள 7�ற	* $ேதவா.5.1847.1 

 விழவிடாவி': ேவ8'ய_ெப.எ6.(ேவ8�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஒணா $ேதவா.5.1847.2 

 திகC ெகா< ேசைறயி: ெச5ெநறி 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1847.3 

 அழகனா� உள� அ47வ- எ�L�ேக $ேதவா.5.1847.4 

 ெபா�5-_வி.(ெபா�5-_வி.) ந2< மைலைய0 

பி'�-_வி.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ5தினா� $ேதவா.5.1848.1 



 வ�5த_
ைற.எ6.(வ�5-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) மல� அ' வா/கினா� 

$ேதவா.5.1848.2 

 தி�5-_ஏவ.(தி�5-_வி.) ேசைறயி: ெச5ெநறி ேமவி அ/
 $ேதவா.5.1848.3 

 இ�5த_ெப.எ6.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேசாதி எ�பா��
 இட� 

இ:ைலேய $ேதவா.5.1848.4 

 ச/
 உலா* 	�ைக� ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) ஓ� பாக�த� $ேதவா.5.1849.1 

 ெவ/ 
லா* மதேவழ* ெவ
8டவ� $ேதவா.5.1849.2 

 ெகா/
_ெப.(ெகா/
_ெப.) உலா* ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ேகா'காவா என 

$ேதவா.5.1849.3 

 எ/
 இலாத- ஓ� இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ�-ேம $ேதவா.5.1849.4 

 வா' வாCவ- எ� ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) மாத�பா: 

$ேதவா.5.1850.1 

 ஓ' வாCவிைன உ<கி ந2� நா<ெதா�* $ேதவா.5.1850.2 

 ேகா'காவைன� �ற2ேர: �றிேன� $ேதவா.5.1850.3 

 பா'காவலி: ப3�� கழிதிேர $ேதவா.5.1850.4 

 	:ைல_ெப.(	:ைல_ெப.) ந:	�வ: உைம ப/கனா� $ேதவா.5.1851.1 

 தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) அ*பல�தி:(:) உைற ெச:வனா� $ேதவா.5.1851.2 

 ெகா:ைல ஏ�றின� ேகா'காவா எ�� அ/
 $ேதவா.5.1851.3 

 ஒ:ைல ஏ�-வா��
 ஊன* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ:ைலேய $ேதவா.5.1851.4 



 நா_ெப.(நா_ெப.) வள*_ெப.(வள*_ெப.) 

ெப�*_ெப.எ6.(ெப�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ� ம� ந�Lத: 

$ேதவா.5.1852.1 

 ஆமள* ெசாலி அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) ெசயி�(�) அலா: $ேதவா.5.1852.2 

 ேகாமள4சைட� ேகா'காவா என $ேதவா.5.1852.3 

 ஏவ< எ�� எைன ஏ7* அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) ஏைழேய $ேதவா.5.1852.4 

 வ 2�தா� ெப�வா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ஆகி+* $ேதவா.5.1853.1 

 நா� A/ெகா�ைறதா� மிக_
ைற.எ6.(மி
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந:காேன: 

$ேதவா.5.1853.2 

 ��ேவ� ேகா'கா உளா� எ�� மா: $ேதவா.5.1853.3 

 ஏ�ேவ� T*மா: ஏச0ப�வேனா $ேதவா.5.1853.4 

 நா' நாரண� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

$ேதவா.5.1854.1 

 ேத'_வி.எ6.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ஏசற)* ெதா4யாத- ஓ� 

$ேதவா.5.1854.2 

 ேகா'காவைன� �றாத நா<_ெப.(நா<_ெப.) எலா* $ேதவா.5.1854.3 

 பா'காவலி: ப3�� கழிGேம $ேதவா.5.1854.4 

 வர/களா: வைரைய எ��தா� தைன $ேதவா.5.1855.1 

 அர/க ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ�< 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ0ப� ஊ� $ேதவா.5.1855.2 

 
ர/
 ேச� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) ேகா'காவா என $ேதவா.5.1855.3 

 இர/
ேவ� மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) ஏத/க< த2ரேவ $ேதவா.5.1855.4 

 ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) எ��
 அரவ* விர)* சைட0 $ேதவா.5.1856.1 



 D<ளி��
 ேவZ� அர� ெபா�கழ: $ேதவா.5.1856.2 

 உ< இ��
*_ெப.எ6.(இ��
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) உண�6சி 

இலாதவ� $ேதவா.5.1856.3 

 ந< இ�0ப� நரக�
ழியிேல $ேதவா.5.1856.4 

 மா�ற* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) அறிய�ீ மைனவாC�ைக ேபா�� $ேதவா.5.1857.1 

 ��ற* வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைம� ெகா<வத� 

	�னேம $ேதவா.5.1857.2 

 ேபா�ற_
ைற.எ6.(ேபா��_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லிேர: 

D<ளி��
ேவZ� $ேதவா.5.1857.3 

 சீ�ற* ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ேத�5- அ�* 

கா8மிேன $ேதவா.5.1857.4 

 அ�மைறயைன ஆெணா� ெப8ணைன $ேதவா.5.1858.1 

 க�விட* மிக_
ைற.எ6.(மி
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) உ8ட எ* க8டைன 

$ேதவா.5.1858.2 

 D,ெவ8Eலைன D<ளி��
ேவZ� $ேதவா.5.1858.3 

 உ�கி ைநபவ� உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) 
ளி�ேம $ேதவா.5.1858.4 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) உ�(N)ைவ ஒ�வ��
 அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ஒணா 

$ேதவா.5.1859.1 

 மி� உ�(N)வைன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவ8_ெப.அ.(ெவ8_ெப.அ.) ந2�றைன 

$ேதவா.5.1859.2 

 ெபா� உ�(N)வைன 1D<ளி��
ேவZ� $ேதவா.5.1859.3 

 எ�ன வ:லவ��
 இ:ைல இட�கேள $ேதவா.5.1859.4 

 ெச/க8மா: பிரம�
* அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ஒணா $ேதவா.5.1860.1 



 அ/கியி�(�) உ� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அழ:வ- 

ஓ� $ேதவா.5.1860.2 

 ெபா/
 அர(N)வைன D<ளி��
 ேவZ� $ேதவா.5.1860.3 

 ம/ைகபாகைன வாC�த_
ைற.எ6.(வாC�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ�* 

இ�ேப $ேதவா.5.1860.4 

 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) இ(:)லிைய ேகால6 சிைலயினா: $ேதவா.5.1861.1 

 ெச�றவ� Dர* ெச5தழ: ஆ�கிைய $ேதவா.5.1861.2 

 D�� அர(N)வைன D<ளி��
ேவZ� $ேதவா.5.1861.3 

 ப�ற வ:லவ� பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) பைறGேம $ேதவா.5.1861.4 

 ைகயிேனா� கா: க3' உம� எலா* $ேதவா.5.1862.1 

 1ஐய� வ 2'ன�1 எ�பத� 	�ன* ந2� $ேதவா.5.1862.2 

 ெபா� இலா அர� D<ளி��
ேவZ� $ேதவா.5.1862.3 

 ைம உலாவிய க8டைன வாC�-ேம $ேதவா.5.1862.4 

 உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) உ<கி உக5- சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�� 

$ேதவா.5.1863.1 

 ெம<ள உ<க விைன ெக�* ெம�*ைமேய $ேதவா.5.1863.2 

 D<ளினா� பணி D<ளி��
ேவZ� $ேதவா.5.1863.3 

 வ<ள: பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) வண/கி� ெதா1மிேன $ேதவா.5.1863.4 

 அர�கனா� தைலப�-* அழிதர $ேதவா.5.1864.1 

 ெந��கி மா மல�0பாத* நி�விய $ேதவா.5.1864.2 

 ெபா�0பனா� உைற D<ளி��
ேவZ� $ேதவா.5.1864.3 

 வி�0பினா:-ெதா1வா� விைன வ 2�ேம $ேதவா.5.1864.4 



 வான*_ெப.(வான*_ெப.) ேச� மதி 

>'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைம5தைன $ேதவா.5.1865.1 

 ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) ெந4ேச_ெப.(ெந47_ெப.+ஏ_சா,.) -ெக�வா�-

நிைனகி�கிைல $ேதவா.5.1865.2 

 ஆ� அ47 ஆ'ைய அ�பி: ஆல5-ைற� $ேதவா.5.1865.3 

 ேகா� எ* ெச:வைன �றிட கி�றிேய $ேதவா.5.1865.4 

 காரண�த� க��த� கபாலியா� $ேதவா.5.1866.1 

 வாரண�- உ, ேபா��த மணாளனா� $ேதவா.5.1866.2 

 ஆரண0ெபா�< அ�பி: ஆல5-ைற $ேதவா.5.1866.3 

 நாரண�
 அ,யா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ந*பிேய $ேதவா.5.1866.4 

 அ�பி� ஆ� அ47 அைம5- உட� 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1867.1 

 எ�பி� ஆைன உ,�-� கைள5தவ� $ேதவா.5.1867.2 

 அ�பிலாைன அ*மாைன அ< ஊறிய $ேதவா.5.1867.3 

 அ�பினா: நிைன5தா� அறி5தா�கேள $ேதவா.5.1867.4 

 ச/ைக உ<ள-* சாவ-* ெம� உைம $ேதவா.5.1868.1 

 ப/கனா� அ' பாவிேய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உய $ேதவா.5.1868.2 

 அ/கண� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) அ�பி: ஆல5-ைற6 $ேதவா.5.1868.3 

 ெச/கணா� அ'6 ேசர)* வ:லேன $ேதவா.5.1868.4 

 ெகா�
 இற(ஃ)க� 
ளி�மதி6 ெச�னிய� $ேதவா.5.1869.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி
_ெப.அ.) அர�க� Dர* எ,ெச�தவ� $ேதவா.5.1869.2 

 அ�
 அைரயின� அ�பி: ஆல5-ைற $ேதவா.5.1869.3 



 ந�க_ெப.எ6.(ந
_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) உ�(N) வ�* 

ந*ைம_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அறிவேர $ேதவா.5.1869.4 

 ெவ<ள*_ெப.(ெவ<ள*_ெப.) உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) வி,சைட ந5திைய� 

$ேதவா.5.1870.1 

 க<ள* உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) மன�தவ� கா8கிலா� $ேதவா.5.1870.2 

 அ<ள:_ெப.(அ<ள:_ெப.) ஆ� வய:_ெப.(வய:_ெப.) அ�பி: ஆல5-ைற 

$ேதவா.5.1870.3 

 உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) ஆ� 

அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) ஊமேர $ேதவா.5.1870.4 

 பிறவி மாய0பிண�கி: அ15திL* $ேதவா.5.1871.1 

 உற)எலா* சி5தி�- உ�னி உகவாேத $ேதவா.5.1871.2 

 அறவ�_
றி.வி.	.(அற_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) எ*பிரா� அ�பி: ஆல5-ைற 

$ேதவா.5.1871.3 

 மறவாேத ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) வண/
ேம $ேதவா.5.1871.4 

 Tண/
 E: அய� மா+* இ�வ�* $ேதவா.5.1872.1 

 பிண/கி எ/
* தி,5- எ��-* கா8கிலா $ேதவா.5.1872.2 

 அண/க� எ*பிரா� அ�பி: ஆல5-ைற $ேதவா.5.1872.3 

 வண/
*_ெப.எ6.(வண/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

T*_தி,.(T*_	�.ஒ�.) விைன மா�5- அ�* 

வ8ணேம_ெப.(வ8ண*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1872.4 

 ெபா� எலா* உைர�
* சம8சா�கிய� $ேதவா.5.1873.1 

 ைகய�மா� உைர ேகளா- எ1மிேனா $ேதவா.5.1873.2 



 ஐய� எ*பிரா� அ�பி: ஆல5-ைற $ேதவா.5.1873.3 

 ெம�ய� ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) ஏ�-வா� ெம�யேர $ேதவா.5.1873.4 

 இல/ைக ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) இ�ப-ேதா< இ�� $ேதவா.5.1874.1 

 மல/க மாமைலேம: விர:_ெப.(விர:_ெப.) ைவ�தவ� $ேதவா.5.1874.2 

 அல/க: எ*பிரா� அ�பி: ஆல5-ைற $ேதவா.5.1874.3 

 வல*ெகா<வாைர வாேனா� வல*ெகா<வேர $ேதவா.5.1874.4 

 சி3டைன சிவைன ெச14ேசாதிைய $ேதவா.5.1875.1 

 அ3டK��திைய ஆலநிழ: அம� $ேதவா.5.1875.2 

 ப3டைன தி�0 பா8'�ெகா�	' $ேதவா.5.1875.3 

 ந3டைன ெதாழ ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன நாசேம $ேதவா.5.1875.4 

 பிரம� மா: அறியாத ெப�ைமய� $ேதவா.5.1876.1 

 த�ம* ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) த�-வ� 

எ*பிரா� $ேதவா.5.1876.2 

 பரமனா� உைற பா8'�ெகா�	' $ேதவா.5.1876.3 

 க�ம* ஆக� ெதா1 மட ெந4சேம_ெப.(ெந4ச*_ெப.+ஏ_சா,.) $ேதவா.5.1876.4 

 ஊசலா< அ:ல< ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) $ேதவா.5.1877.1 

 F8'ய 7ட� ேபா: ஒ�
*_ெப.எ6.(ஒ�
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ேசாதியா� $ேதவா.5.1878.1 

 கா8ட+* எளியா� அ'யா�க3
 $ேதவா.5.1878.2 

 பா8'�ெகா�	' ேமய பரமைன� $ேதவா.5.1878.3 

 கா8�* எ�பவ��
 எ�-*_ெப.எ6.(எ�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

க��- ஒணா� $ேதவா.5.1878.4 



 ெந��கி அ* 	' நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இைச 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேதவா.5.1879.1 

 இ��ெகா�* பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) இ�5தவ� $ேதவா.5.1879.2 

 தி��ெகா�(*)	' எ�ற+* த2விைன� $ேதவா.5.1879.3 

 க�� ெக�*(*) இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) ைகக8ட ேயாகேம 

$ேதவா.5.1879.4 

 வி8ட மா மல� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

விைர5-_வி.எ6.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2� $ேதவா.5.1880.1 

 அ8ட நாயக�த� அ' >Cமி�க< $ேதவா.5.1880.2 

 ப8� ந2� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) பைற�தி�* $ேதவா.5.1880.3 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) ேச� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) வா�மிV� ஈசேன 

$ேதவா.5.1880.4 

 ெபா�B* 7�ற	* ெபா�*ைமG* வி3� ந2� $ேதவா.5.1881.1 

 ம�B* மா5தைர_ெப.(மா5த�_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) மா�றி மய�
 

அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1881.2 

 அ�Bமா வ:ல ஆதியா� எ�ற+* $ேதவா.5.1881.3 

 ம�< அ��தி�*-வா�மிV� ஈசேன $ேதவா.5.1881.4 

 ம5த* ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சி5ைத மய�
 

அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1882.1 

 அ5த* இ: 
ண�தாைன 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1882.2 



 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ஈச� எ�� ஏ�திட வ:லிேர: $ேதவா.5.1882.3 

 வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நி�றி�*-வா�மிV� ஈசேன 

$ேதவா.5.1882.4 

 உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) உ< கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா��
 அலா: $ேதவா.5.1883.1 

 க<ள* உ<ளவழி� கசிவா� அல� $ேதவா.5.1883.2 

 ெவ<ள	* அர)* விர)* சைட $ேதவா.5.1883.3 

 வ<ள: ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வா�மிV� 

ஈசேன $ேதவா.5.1883.4 

 பட* ெகா< பா*பைர பா:மதி >'ைய $ேதவா.5.1884.1 

 வட*_ெப.(வட*_ெப.) ெகா< ெம�	ைல மா- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �றைன 

$ேதவா.5.1884.2 

 ெதாட�5-_வி.எ6.(ெதாட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1வா� விைன 

$ேதவா.5.1884.3 

 மட/க நி�றி�*-வா�மிV� ஈசேன $ேதவா.5.1884.4 

 ெந4சி: ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) 

நிைன�க_
ைற.எ6.(நிைன_வி.+��_ெபா�.உ�.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நிைன�
றா� $ேதவா.5.1885.1 

 1ப4சி� ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) அ'யா< உைம ப/க 1 எ�� 

$ேதவா.5.1885.2 

 அ4சி நா<மல� Fவி அ1திேர: $ேதவா.5.1885.3 

 வ4ச* த2��தி�*-வா�மிV� ஈசேன $ேதவா.5.1885.4 



 Tண/
 E: அய� மா+* அறிகிலா� $ேதவா.5.1886.1 

 
ண/க< தா* பரவி� 
ைற5- உ�கவ� $ேதவா.5.1886.2 

 7ண/
 A8 	ைல� F ெமாழியா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

$ேதவா.5.1886.3 

 வண/க நி�றி�*-வா�மிV� ஈசேன $ேதவா.5.1886.4 

 ஆதிG* அரனா� அய� மா+* ஆ� $ேதவா.5.1887.1 

 பாதி ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) உ�ஆய பரம� எ�� $ேதவா.5.1887.2 

 ஓதி உ< 
ைழ5- ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) $ேதவா.5.1887.3 

 வாைத த2��தி�*-வா�மிV� ஈசேன $ேதவா.5.1887.4 

 ஓ3ைட மாட�தி: ஒ�ப- வாச+* $ேதவா.5.1888.1 

 கா3': ேவவத� 	�ன* கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' $ேதவா.5.1888.2 

 நா3' நா<மல� Fவி வல*ெசயி: $ேதவா.5.1888.3 

 வா3ட* த2��தி�*-வா�மிV� ஈசேன $ேதவா.5.1888.4 

 பார* ஆக மைல எ��தா� தைன6 $ேதவா.5.1889.1 

 சீர* ஆக� தி�விர: ஊ�றினா� $ேதவா.5.1889.2 

 ஆ�வ* ஆக அைழ�- அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) ஏ�த+* 

$ேதவா.5.1889.3 

 வார* ஆயின� வா�மிV� ஈசேன $ேதவா.5.1889.4 

 1பாண�தா: மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) K��* எ,�தவ� $ேதவா.5.1890.1 

 Aண� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அர) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ெபா��தவ� 

$ேதவா.5.1890.2 



 காண� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) இனியா� கட:_ெப.(கட:_ெப.) நாைக�கா 

$ேதவா.5.1890.3 

 ேராண�தா� என ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன ஓGேம $ேதவா.5.1890.4 

 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) அல*பிய வா�சைட ஈசைன $ேதவா.5.1891.1 

 வி8தல* பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* 

விகி�தைன $ேதவா.5.1891.2 

 க8ட: அ* கமC நாைக�காேராணைன $ேதவா.5.1891.3 

 க8ட+* விைன ஆன கழ+ேம $ேதவா.5.1891.4 

 DைனG* மா மல� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

D,சைட $ேதவா.5.1892.1 

 நைனG* மா மல� >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந*பைன 

$ேதவா.5.1892.2 

 கைனG* வா�கட: நாைக�காேராணைன $ேதவா.5.1892.3 

 நிைனயேவ விைன ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ந2/
ேம 

$ேதவா.5.1892.4 

 ெகா:ைல மா:விைட ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேகாவிைன $ேதவா.5.1893.1 

 எ:லி மாநட* ஆ�* இைறவைன $ேதவா.5.1893.2 

 க:லி� ஆ� மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) நாைக�காேராணைன $ேதவா.5.1893.3 

 ெசா:லேவ விைன ஆனைவ ேசா�ேம $ேதவா.5.1893.4 

 ெம�யைன விைட ஊ�திைய ெவ8ம1� $ேதவா.5.1894.1 

 ைகயைன கட:_ெப.(கட:_ெப.) நாைக�காேராணைன $ேதவா.5.1894.2 

 ைம அL�கிய க8டைன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேதவா.5.1894.3 



 ஐயைன ெதா1வா��
 அ:ல: இ:ைலேய $ேதவா.5.1894.4 

 அல/க: ேச� சைட ஆதிDராணைன $ேதவா.5.1895.1 

 வில/க:_ெதா.ெப.(வில/
_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) ெம:லிய: 

பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) வி�0பைன $ேதவா.5.1895.2 

 கல/க< ேச� கட:_ெப.(கட:_ெப.) நாைக�காேராணைன $ேதவா.5.1895.3 

 வல* ெகா<வா� விைன ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) 

மாGேம $ேதவா.5.1895.4 

 சின*_ெப.(சின*_ெப.) ெகா< மா:கா4 சீறிய ஏறிைன $ேதவா.5.1896.1 

 இன*_ெப.(இன*_ெப.) ெகா< வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ஏ�திய_ெப.எ6.(ஏ�-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஈசைன $ேதவா.5.1896.2 

 கன* ெகா< மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) நாைக�காேராணைன $ேதவா.5.1896.3 

 மன*_ெப.(மன*_ெப.) ெகா<வா� விைன 

ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) மாGேம $ேதவா.5.1896.4 

 அ5த* இ: DகC ஆயிைழயா� 

பணி5-_வி.எ6.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1897.1 

 1எ5ைத ஈச� 1 எ�� ஏ�-* இைறவைன $ேதவா.5.1897.2 

 க5த வா� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) நாைக�காேராணைன $ேதவா.5.1897.3 

 சி5ைத ெச�ய� ெக�* -ய� தி8ணேம $ேதவா.5.1897.4 

 க�வைன கட:_ெப.(கட:_ெப.) நாைக�காேராணைன $ேதவா.5.1898.1 

 இ�வ��
 அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) ஒ8ணா இைறவைன $ேதவா.5.1898.2 

 ஒ�வைன உணரா�_வி.	.(உண�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

Dர*K�� எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1898.3 

 ெச�வைன ெதாழ� த2விைன த2�ேம $ேதவா.5.1898.4 



 கட:_ெப.(கட:_ெப.) கழி தழி நாைக�காேராண� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) 

$ேதவா.5.1899.1 

 வடவைர எ��-_வி.எ6.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ��த அர�கைன 

$ேதவா.5.1899.2 

 அடர ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) அைணதர $ேதவா.5.1899.3 

 ெதாடர அ47* -ய�
 அ�* காலேன $ேதவா.5.1899.4 

 மா3�0 ப<ளி_ெப.(ப<ளி_ெப.) 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உைறவ 2��
 எலா* 

$ேதவா.5.1900.1 

 ேக3�0 ப<ளி_ெப.(ப<ளி_ெப.) க8;� ெக�வ 2� 

இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1900.2 

 ஓ3�0 ப<ளி_ெப.(ப<ளி_ெப.) வி3� ஓட: உறா	ன* $ேதவா.5.1900.3 

 கா3�0ப<ளி உளா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ேச�மிேன $ேதவா.5.1900.4 

 மா3ைட� ேத'_வி.எ6.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2� T*	ேள 

$ேதவா.5.1901.1 

 நா3�0 ெபா� எலா* ேபசி�* நா8_ெப.(நா8_ெப.) இ�� $ேதவா.5.1901.2 

 �3ைட வி3� உயி� ேபாவத� 	�னேம $ேதவா.5.1901.3 

 கா3�0ப<ளி உளா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ேச�மிேன $ேதவா.5.1901.4 

 ேதைன ெவ�ற_ெப.எ6.(ெவ:_வி.+��_இ.கா.அ_ெப.எ6.
றி.) ெசா:லாெளா� 

ெச:வ	*_ெப.(ெச:வ*_ெப.+உ*_சா,.) $ேதவா.5.1902.1 

 ஊைன வி3� உயி� ேபாவத� 	�னேம $ேதவா.5.1902.2 



 கான ேவட� க�-*_ெப.எ6.(க�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கா3�0ப<ளி $ேதவா.5.1902.3 

 ஞான நாயகைன6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ந89ேம $ேதவா.5.1902.4 

 அ��த	* மைனயாெளா� ம�கB* $ேதவா.5.1903.1 

 ெபா��த*_ெப.(ெபா��த*_ெப.) இ:ைல ெபா:லாத- ேபா�கி�* 

$ேதவா.5.1903.2 

 க��த� க89த: அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) கா3�0ப<ளி 

$ேதவா.5.1903.3 

 தி��த� ேசவ'ைய6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ேச�மிேன $ேதவா.5.1903.4 

 7�ற	* -ைணG* மைனவாC�ைகG* $ேதவா.5.1904.1 

 அ�றேபா- அைணயா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) எ�� எ�ேற 

$ேதவா.5.1904.2 

 க�றவ�க< க�-*_ெப.எ6.(க�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கா3�0ப<ளி0 $ேதவா.5.1904.3 

 ெப�ற*_ெப.(ெப�ற*_ெப.) ஏ�* பிரா� அ' ேச�மிேன $ேதவா.5.1904.4 

 அ�*D* ெகா�ைறG* வ�னிG* ம�த	* $ேதவா.5.1905.1 

 -�*ப: ெச� சைட� F மணி6ேசாதியா� $ேதவா.5.1905.2 

 கட*ப� தாைத க�-*_ெப.எ6.(க�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கா3�0ப<ளி $ேதவா.5.1905.3 

 உட*பினா��
 ஓ� உ� -ைண ஆ
ேம $ேதவா.5.1905.4 

 ெம�யி: மா7 உைடயா� உட:_ெப.(உட:_ெப.) K�வா� $ேதவா.5.1906.1 



 ெபா�ைய ெம� எ�� D�
 உட� வ 2ழ�மி� $ேதவா.5.1906.2 

 ைகயி: மா� உைடயா� கா3�0ப<ளி எ* $ேதவா.5.1906.3 

 ஐய�த� அ'ேய அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ�மிேன $ேதவா.5.1906.4 

 ேவைல ெவ�ற_ெப.எ6.(ெவ:_வி.+��_இ.கா.அ_ெப.எ6.
றி.) க8ணாைர 

வி�*பி_வி.எ6.(வி�*D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2� $ேதவா.5.1907.1 

 சீல* ெக3�� திைகய� மி� ேபைதகா< $ேதவா.5.1907.2 

 காைலேய ெதா1* கா3�0ப<ளி உைற $ேதவா.5.1907.3 

 ந2லக8டைன நி�த: நிைனமிேன $ேதவா.5.1907.4 

 இ�� உளா� நாைள இ:ைல எL* ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) $ேதவா.5.1908.1 

 ஒ��* ஓரா- உழித�* ஊம�கா< $ேதவா.5.1908.2 

 அ�� வானவ��
 ஆக விட*_ெப.(விட*_ெப.) உ8ட $ேதவா.5.1908.3 

 க8டனா� கா3�0ப<ளி க8� உ�*மிேன $ேதவா.5.1908.4 

 எ8 இலா அர�க� மைல ஏ5திட $ேதவா.5.1909.1 

 எ8ணி_வி.எ6.(எ89_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) ந2< 	'ப�-* 

இ��தவ� $ேதவா.5.1909.2 

 க8 உளா� க�-*_ெப.எ6.(க�-_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

கா3�0ப<ளிைய $ேதவா.5.1909.3 

 ந89வா� அவ�த* விைன நாசேம $ேதவா.5.1909.4 

 ம3� வா�
ழலாெளா� மா:விைட $ேதவா.5.1910.1 

 இ3டமா உக5- ஏ�* இைறவனா� $ேதவா.5.1910.2 

 க3� ந2�தவ��
 இ� அ�ேள ெசG* $ேதவா.5.1910.3 



 சி3ட�ேபா+*-சிரா0ப<ளி6 ெச:வேர $ேதவா.5.1910.4 

 அ, அய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவ3' வ3� ஆ'னா� $ேதவா.5.1911.1 

 அ, அய� ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-* 

அ�*ெபா�< $ேதவா.5.1911.2 

 ெபா4யவ� சிரா0ப<ளிைய0 ேப9வா� $ேதவா.5.1911.3 

 அ, அய� ெதாழ அ/
 இ�0பா�கேள $ேதவா.5.1911.4 

 அ,67 இரா0பக: ஐவரா: ஆ3�8� $ேதவா.5.1912.1 

 7,67 இரா- -ெந4ேச -ஒ�� ெசா:ல� ேக< $ேதவா.5.1912.2 

 தி,6 சிரா0ப<ளி எ�ற+* த2விைன $ேதவா.5.1912.3 

 நா467 இரா- 

நட�
*_ெப.எ6.(நட_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

நட�
ேம $ேதவா.5.1912.4 

 தாG* ஆ� என�ேக தைல_ெப.(தைல_ெப.) க89* ஆ� $ேதவா.5.1913.1 

 ேபயேனைனG* ஆ8ட ெப�5தைக $ேதவா.5.1913.2 

 ேதய_
ைற.எ6.(ேத�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நாத� சிரா0ப<ளி 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1913.3 

 நாயனா� என ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) விைன நாசேம $ேதவா.5.1913.4 

 காலபாச* பி'�-_வி.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 F-வ� 

$ேதவா.5.1914.1 

 பாலக� வி��த� பைழயா� எனா� $ேதவா.5.1914.2 

 ஆலந2ழ: அம�5த_ெப.எ6.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வா3ேபா�கியா� 

$ேதவா.5.1914.3 

 சீல* ஆ�5தவ� ெச*ைமG< நி�பேர $ேதவா.5.1914.4 



 வி��த F-வ� வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) விைன�
ழி0 

$ேதவா.5.1915.1 

 ப��தேபா- பய�_ெப.(பய�_ெப.) இைல-பாவிகா< $ேதவா.5.1915.2 

 அ��த கி�னர* 

ேக3
*_ெப.எ6.(ேக<_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வா3ேபா�கிைய $ேதவா.5.1915.3 

 எ��-* ஏ�திG* இ�D�மி�கேள $ேதவா.5.1915.4 

 வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இNவா� 

வைள�-_வி.எ6.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 F-வ� 

$ேதவா.5.1916.1 

 உ5தி ஓ' நரக�- இடா	ன* $ேதவா.5.1916.2 

 அ5தியி�(�) ஒளி த/
*_ெப.எ6.(த/
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வா3ேபா�கியா� $ேதவா.5.1916.3 

 சி5தியா எ1வா� விைன த2�0பேர $ேதவா.5.1916.4 

 ��ற* வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
ைம�தி�* 

ேபாதினா: $ேதவா.5.1917.1 

 ேத�ற* வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ெதளி) உற: ஆ
ேம 

$ேதவா.5.1917.2 

 ஆ�ற)* அ�< ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

வா3ேபா�கிபா: $ேதவா.5.1917.3 

 ஏ��மி� விள�ைக இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ந2/கேவ $ேதவா.5.1917.4 

 மா� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

வைள�-_வி.எ6.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 F-வ� 

$ேதவா.5.1918.1 



 ேவ� ேவ� ப�0பத� 	�னேம $ேதவா.5.1918.2 

 ஆ� ெச4சைட ைவ�த வா3ேபா�கியா��
 $ேதவா.5.1918.3 

 ஊறி ஊறி உ�
* எ� உ<ளேம $ேதவா.5.1918.4 

 கான*_ெப.(கான*_ெப.) ஓ'� க'- எ1 F-வ� $ேதவா.5.1919.1 

 தானேமா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) பி'யா	ன* $ேதவா.5.1919.2 

 ஆ� அ47 ஆ' உக5த வா3ேபா�கியா� $ேதவா.5.1919.3 

 ஊன* இ:லவ��
 உ8ைமயி: நி�பேர $ேதவா.5.1919.4 

 பா��-0 பாச* பி'�-_வி.எ6.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ1 F-வ� 

$ேதவா.5.1920.1 

 ���த ேவலா: 
ைம0பத� 	�னேம $ேதவா.5.1920.2 

 ஆ��த க/ைக அட�
* வா3ேபா�கியா� $ேதவா.5.1920.3 

 கீ��திைமக< கிள�5-_வி.எ6.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உைரமி�கேள $ேதவா.5.1920.4 

 நா' வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நம� தம� 

ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) $ேதவா.5.1921.1 

 �'_வி.எ6.(��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
ைம0பத� 	�னேம 

$ேதவா.5.1921.2 

 ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) உக5த 

வா3ேபா�கிைய $ேதவா.5.1921.3 

 வா' ஏ�த_
ைற.எ6.(ஏ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) 

வா3ட* தவி�ேம $ேதவா.5.1921.4 



 க3� அ��-�_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.+�_ஒ�.) க'- எ1 

F-வ� $ேதவா.5.1922.1 

 ெபா3ட E�கி0 Dற0படா 	�னேம $ேதவா.5.1922.2 

 அ3டமா மல� >�* வா3ேபா�கியா��
 $ேதவா.5.1922.3 

 இ3ட* ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) இைண அ' ஏ�-ேம 

$ேதவா.5.1922.4 

 இர�க* 	� அறியா-_எதி�.ம.வி.எ6.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ6.
றி.) 

எ1 F-வ� $ேதவா.5.1923.1 

 பர�கழி�- அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ப��த: 	�னேம 

$ேதவா.5.1923.2 

 அர�கL�
 அ�< ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

வா3ேபா�கியா� $ேதவா.5.1923.3 

 கர0ப-* கர0பா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) த/க3ேக $ேதவா.5.1923.4 

 ப3ட* ெந�றிய� பா� Dலி�ேதாலின� $ேதவா.5.1924.1 

 ந3ட* நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நவி:பவ�-

நா<ெதா�* $ேதவா.5.1924.2 

 சி3ட� வாC தி� ஆ� மண4ேசா4 எ* $ேதவா.5.1924.3 

 வ3டவா� சைடயா� வ8ண*_ெப.(வ8ண*_ெப.) வாC�-ேம $ேதவா.5.1924.4 

 -�L வா�
ழலா< உைமயாெளா�* $ேதவா.5.1925.1 

 பி�L வா� சைடேம: பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ைவ�தவ� $ேதவா.5.1925.2 

 ம�L வா� மண4ேசா4 ம�5திைன $ேதவா.5.1925.3 

 உ�Lவா� விைன ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ஓGேம 

$ேதவா.5.1925.4 



 D�றி: ஆ� அர) ஆ3�* Dனிதனா� $ேதவா.5.1926.1 

 ெத�றினா� Dர* த2 எழ6 ெச�றவ� $ேதவா.5.1926.2 

 7�றி� ஆ� மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) >C மண4ேசா4யா� $ேதவா.5.1926.3 

 ப�றினா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) ப�� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கா8மிேன $ேதவா.5.1926.4 

 ம�த	* மதிG* வள� ெச4சைட $ேதவா.5.1927.1 

 	�த� 	�
ண� K7 அரவ* அணி $ேதவா.5.1927.2 

 சி�த� த2வண�-சீ� மண4ேசா4 எ* $ேதவா.5.1927.3 

 வி�த� தா* வி�0பாைர வி�0பேர $ேதவா.5.1927.4 

 -<B மா�மறி F ம1வாளின� $ேதவா.5.1928.1 

 ெவ<ள ந2� கர5தா� சைடேம: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ேதவா.5.1928.2 

 அ<ள:_ெப.(அ<ள:_ெப.) ஆ� வய:_ெப.(வய:_ெப.) >C மண4ேசா4 எ* 

$ேதவா.5.1928.3 

 வ<ளலா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) வாC�த: வாC) ஆவேத $ேதவா.5.1928.4 

 ந2� பர5த_ெப.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) நிமி� D�சைடயி�ேம: 

$ேதவா.5.1929.1 

 ஊ� பர5த_ெப.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) உரக* அணிபவ� 

$ேதவா.5.1929.2 

 சீ� பர5த_ெப.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) தி� மண4ேசா4யா� 

$ேதவா.5.1929.3 

 ஏ� பர5-_வி.எ6.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 இல/
 >ல�தேர 

$ேதவா.5.1929.4 

 78ண�த� 7�ந2� உக5- ஆடலா� $ேதவா.5.1930.1 



 வி8ண�- அ* மதி >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ேவதிய� 

$ேதவா.5.1930.2 

 ம8ண�- அ* 	ழ) ஆ� மண4ேசா4யா� $ேதவா.5.1930.3 

 வ8ண�- அ* 	ைலயா< உைம வ8ணேர $ேதவா.5.1930.4 

 -�ன ஆைடய� F ம1வாளின� $ேதவா.5.1931.1 

 பி�L* ெச4சைடேம: பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ைவ�தவ� $ேதவா.5.1931.2 

 ம�L வா� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) >C மண4ேசா4 எ* $ேதவா.5.1931.3 

 ம�னனா� கழேல ெதாழ வா��
ேம $ேதவா.5.1931.4 

 சி�த� ேதவ�க<_ெப.(ேதவ�_ெப.+க<_ப�.) மாெலா� 

நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) $ேதவா.5.1932.1 

 D�த� ேத� அம8ைகய�-Dகழேவ $ேதவா.5.1932.2 

 ம�த�தா* அறியா�_வி.	.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

மண4ேசா4 எ* $ேதவா.5.1932.3 

 அ�தனா� அ'யா��
 அ:ல: இ:ைலேய $ேதவா.5.1932.4 

 க��த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அர�க� கயிைலைய $ேதவா.5.1933.1 

 எ��தவ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந2< 	'ப�- இற0 $ேதவா.5.1933.2 

 ப��த+* 1மண4ேசா4 அ�< 1 என� $ேதவா.5.1933.3 

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

ெகா�றவாெளா� நாமேம $ேதவா.5.1933.4 

 ெப�க: ஆ* தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) ேபைதைம த2ர: ஆ* $ேதவா.5.1934.1 

 தி�க: ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சி5ைத தி��த: 

ஆ* $ேதவா.5.1934.2 



 ப�க: ஆ* பர* ஆய- ஓ� ஆன5த* $ேதவா.5.1934.3 

 ம�கலா� அ' வாC�தி_வி.எ6.(வாC�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

வண/கேவ $ேதவா.5.1934.4 

 பாட* ெகா< பLவ:-திற* க��0 ேபா� $ேதவா.5.1935.1 

 நா� அ/
 உ<ளன த3'ய நா8_ெப.(நா8_ெப.) இ�� $ேதவா.5.1935.2 

 மாட*_ெப.(மாட*_ெப.) >C ம�க: ெப�மா� தி� $ேதவா.5.1935.3 

 ேவட* ைகெதாழ வ 2�_ெப.(வ 2�_ெப.) எளி- ஆ
ேம $ேதவா.5.1935.4 

 சின�தினா: வ�* ெச� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ஆ* அைவ $ேதவா.5.1936.1 

 அைன�-* நி/கி_வி.எ6.(ந2/
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆதர) ஆ� 

மிக_
ைற.எ6.(மி
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1936.2 

 மன�தினா: ம�க: ெப�மா� திற*_ெப.(திற*_ெப.) $ேதவா.5.1936.3 

 நிைன0பினா��
 இ:ைல ந2< நில வாC�ைகேய $ேதவா.5.1936.4 

 ஓ- ைப/கிளி�
 ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) பா: அ	- ஊ3' $ேதவா.5.1937.1 

 பா-கா�-0 பலபல க�பி�- $ேதவா.5.1937.2 

 மா-தா� ம�க: ெப�மாL�
� $ேதவா.5.1937.3 

 --_ெப.(F-_ெப.) ெசா:ல_
ைற.எ6.(ெசா:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) விட�தா� 

ெதாட/
ேம $ேதவா.5.1937.4 

 இ�ன ஆ� எ�ப- உ8� அறிேய�_வி.	.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

இ�� $ேதவா.5.1938.1 

 -�L ைகவைள ேசார க8 ந2� 

ம:
*_ெப.எ6.(ம:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1938.2 

 ம�L ெத� ம�க: ெப�மா� திற*_ெப.(திற*_ெப.) $ேதவா.5.1938.3 



 உ�னி ஒ8ெகா' உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) உ�
ேம $ேதவா.5.1938.4 

 ச/
 ேசார கைலG* சா4யேவ $ேதவா.5.1939.1 

 ம/ைகதா� ம�க: ெப�மா� வ�* $ேதவா.5.1939.2 

 அ/கவ 2தி அ�
 அைணயா 

நி�
*_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1939.3 

 ந/ைகமீ� இத�
 எ� ெச�ேக� நாBேம $ேதவா.5.1939.4 

 கா3சி_ெப.(கா3சி_ெப.) ெப�றில< ஆகி+* காதேல $ேதவா.5.1940.1 

 மீ3சி ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) 

அறியா-_எதி�.ம.வி.எ6.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ6.
றி.) மி
வேத 

$ேதவா.5.1940.2 

 மா3சி ஆ� ம�க: ெப�மாL�
� $ேதவா.5.1940.3 

 தா3சி சால உ8டா
* -எ� ைதயேல $ேதவா.5.1940.4 

 ந2� ெந47< நிைந5-_வி.எ6.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) க8 ந2� 

ம:
*_ெப.எ6.(ம:
_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1941.1 

 ஓ�*_ெப.எ6.(ஓ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) மாலிேனா� 

ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) ெகா'மாதரா< $ேதவா.5.1941.2 

 மாட*_ெப.(மாட*_ெப.) ந2< ம�க: ெப�மா� வா4: $ேதவா.5.1941.3 

 �� ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) எ�� �ட: இைழ�
ேம $ேதவா.5.1941.4 

 க5தவா� 
ழ:_ெப.(
ழ:_ெப.) க3'ல< கா,ைக $ேதவா.5.1942.1 

 அ5தி மா: விைடேயா�* அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) ஆ� 

மிக_
ைற.எ6.(மி
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1942.2 

 வ5திடா� ம�க: ெப�மா� எ�� $ேதவா.5.1942.3 



 சி5ைதெச�- திைக�தி�* கா8மிேன $ேதவா.5.1942.4 

 ஆதி மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) அ�� எ��தா� இ�� $ேதவா.5.1943.1 

 ேசாதி எ�ற+* ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அ�< ெச�தி�* $ேதவா.5.1943.2 

 ஆதியா� ம�க: ெப�மா� திற*_ெப.(திற*_ெப.) $ேதவா.5.1943.3 

 ஓதி வாCபவ� உ*ப��
* உ*பேர $ேதவா.5.1943.4 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெவ8பிைற�க8ணி ஓ� ேகாவண* $ேதவா.5.1944.1 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) கீ< உைமேயா�* உ��த- $ேதவா.5.1944.2 

 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெவ8தைல ஏ5தி எ* உ<ள�ேத $ேதவா.5.1944.3 

 ஒ�றி நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ/
 

உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஒ�வேன 

$ேதவா.5.1944.4 

 இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) ஆ* அவ��
 உ<ளன ெச�ெதாழி: 

$ேதவா.5.1945.1 

 இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) ஆ* அவ��
 உ<ளன ேகால/க< 

$ேதவா.5.1945.2 

 இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) இ: இளமா� எைம ஆ< உக5- 

$ேதவா.5.1945.3 

 இற8�_ெப.(இர8�_ெப.) ேபா-* எ� சி5ைதG< ைவ
ேம $ேதவா.5.1945.4 

 K��_ெப.(K��_ெப.) K��திG< 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இய+* 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) $ேதவா.5.1946.1 

 K��* ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) K இைல6 >ல�த� 

$ேதவா.5.1946.2 



 K��_ெப.(K��_ெப.) க8ணின� த2�ெதாழி: K�றின� $ேதவா.5.1946.3 

 K��_ெப.(K��_ெப.) ேபா-* எ� சி5ைதG< KC
ேம $ேதவா.5.1946.4 

 நாலி�ேம: 	க*_ெப.(	க*_ெப.) ெச�ற-* ம� நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) 

$ேதவா.5.1947.1 

 நா+ ந�
_வி.அ.(ந�
_ெப.) உண�5தி3ட-* இ�ப*_ெப.(இ�ப*_ெப.) ஆ* 

$ேதவா.5.1947.2 

 நா+ேவத* -சா4�த-* -ந�ெநறி $ேதவா.5.1947.3 

 நா+ேபா:-எ* அக�- உைற நாதேன $ேதவா.5.1947.4 

 அ47* அ47* ஓ� ஆ' அைரமிைச $ேதவா.5.1948.1 

 அ47ேபா: அர) ஆ��த- இ� த�-வ* $ேதவா.5.1948.2 

 அ47* அ47* ஓ� ஓ� அ47* ஆயவ� $ேதவா.5.1948.3 

 அ47* ஆ*-எ* அக�- உைற ஆதிேய $ேதவா.5.1948.4 

 ஆ�கா: வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) Kசிய ெகா�ைறயா� $ேதவா.5.1949.1 

 ஆ� >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ8ட 	த:வனா� 

$ேதவா.5.1949.2 

 ஆ� ��ைமய��
 அ6_73.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ�.) சமய0 

ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) $ேதவா.5.1949.3 

 ஆ�ேபா:-எ* அக�- உைற ஆதிேய $ேதவா.5.1949.4 

 ஏ1 மா மைல ஏCெபாழி: >C கட:_ெப.(கட:_ெப.) $ேதவா.5.1950.1 

 ஏ1 ேபா��*_ெப.எ6.(ேபா��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) இராவண� 

ைக5நர*D $ேதவா.5.1950.2 

 ஏ1 ேக3�_வி.எ6.(ேக<_வி.+3_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�<ெச�தவ� 

ெபா�கழ: $ேதவா.5.1950.3 



 ஏ1* >C அ'ேய� மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) உ<ளேவ 

$ேதவா.5.1950.4 

 எ3�K��தியா� நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இய+* 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) $ேதவா.5.1951.1 

 எ3� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 
ண�- ஈச� எ*மா�தைன $ேதவா.5.1951.2 

 எ3� K��திG* எ* இைற எ* உேள $ேதவா.5.1951.3 

 எ3� K��திG* எ* உ< ஒ�/
ேம $ேதவா.5.1951.4 

 ஒ�ப- ஒ�ப--யாைன ஒளி களி�_ெப.(களி�_ெப.) $ேதவா.5.1952.1 

 ஒ�ப- ஒ�ப- ப:கண* >ழேவ $ேதவா.5.1952.2 

 ஒ�ப- ஆ* அைவ த2� ெதாழிலி� உைர $ேதவா.5.1952.3 

 ஒ�ப- ஒ�- நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ� உ< 

ஒ�/
ேம $ேதவா.5.1952.4 

 ப�--Eறவ� ெவ/ க8 ெவ<_ெப.எஅ.(ெவ<_ெப.அ.) ஏ�� 

அ8ண:_ெப.(அ8ண:_ெப.) $ேதவா.5.1953.1 

 ப�--E� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) ப:சைட ேதா<மிைச 

$ேதவா.5.1953.2 

 ப�- யா*_பதி.ெப.(யா*_த�.ப�.) இல* ஆதலி� ஞான�தா: $ேதவா.5.1953.3 

 ப�தியா� இட*_ெப.(இட*_ெப.) ெகா8ட- ப<ளிேய $ேதவா.5.1953.4 

 மா7 இ: வ 2ைணG* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதிய	* $ேதவா.5.1954.1 

 வ 27 ெத�ற+* வ 2/
_ஏவ.(வ 2/
_வி.) இளேவனி+* $ேதவா.5.1954.2 

 K7 வ8�_ெப.(வ8�_ெப.) அைற ெபா�ைகG* ேபா�றேத $ேதவா.5.1954.3 

 ஈச� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) இைணஅ' ந2ழேல $ேதவா.5.1954.4 



 நம6சிவாயேவ ஞான	* க:விG* $ேதவா.5.1955.1 

 நம6சிவாயேவ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அறி வி6ைசG* $ேதவா.5.1955.2 

 நம6சிவாயேவ நா_ெப.(நா_ெப.) நவி�� ஏ�-ேம $ேதவா.5.1955.3 

 நம6சிவாயேவ ந�ெநறி கா3�ேம $ேதவா.5.1955.4 

 ஆ< ஆகா� ஆ< ஆனாைர 

அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�யா� $ேதவா.5.1956.1 

 மீளா ஆ3ெச�- ெம�*ைமG< நி�கிலா� $ேதவா.5.1956.2 

 ேதாளாத 7ைரேயா ெதா1*ப� ெசவி $ேதவா.5.1956.3 

 வாளா மா�5- ம8_ெப.(ம8_ெப.) ஆகி� கழிவேர $ேதவா.5.1956.4 

 நடைல வாC)ெகா8� எ� ெச�தி� நா8_ெப.(நா8_ெப.) இ�� $ேதவா.5.1957.1 

 7டைல ேச�வ- ெசா: பிரமாணேம $ேதவா.5.1957.2 

 கடலி� ந47_ெப.(ந47_ெப.) அ	- உ8டவ� ைகவி3டா: $ேதவா.5.1957.3 

 உடலினா� கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஊ� 	னி ப8டேம 

$ேதவா.5.1957.4 

 A� ைக� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அர� ெபா� 

அ' ேபா�றிலா� $ேதவா.5.1958.1 

 நா�ைக� ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அர� நாம* 

நவி:கிலா� $ேதவா.5.1958.2 

 ஆ�ைக�ேக இைர ேத'_வி.எ6.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அலம5- 

$ேதவா.5.1958.3 

 கா�ைக�ேக இைர ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) கழிவேர 

$ேதவா.5.1958.4 

 
றிகB* அைடயாள	* ேகாயி+* $ேதவா.5.1959.1 



 ெநறிகB*(*) அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

நி�ற-_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ-_பட�.ஒ�.) ஓ� ேந�ைமG* 

$ேதவா.5.1959.2 

 அறிய_
ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ஆயிர*_ெப.(ஆயிர*_ெப.) 

ஆரண* ஓதி+* $ேதவா.5.1959.3 

 ெபாறி இ�� மன*_ெப.(மன*_ெப.) எ�ெகா: Dகாதேத $ேதவா.5.1959.4 

 வாC�த_
ைற.எ6.(வாC�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வாG* 

நிைன�க_
ைற.எ6.(நிைன_வி.+��_ெபா�.உ�.+அ_
ைற.எ6.
றி.) மட ெந47* 

$ேதவா.5.1960.1 

 தாC�த6 ெச�னிG* த5த_ெப.எ6.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

தைலவைன6 $ேதவா.5.1960.2 

 >C�த மா மல� Fவி� -தியாேத $ேதவா.5.1960.3 

 வ 2C�தவா விைனேய� ெந�/_ெப.அ.(ெந�*_ெப.அ.) காலேம $ேதவா.5.1960.4 

 எ1- பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந:லா� திற*_ெப.(திற*_ெப.) வி3� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.5.1961.1 

 ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ேபா�றி_வி.எ6.(ேபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நி�ேறைனG* 

>C5-_வி.எ6.(>C_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1961.2 

 உ1த_ெப.எ6.(உ1_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) சா:வழிேய உ1வா� 

ெபா�3� $ேதவா.5.1961.3 

 இ1ைத ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) இ-_பதி.ெப.(இ_73.+-_பட�.ஒ�.) எ� 

ப�கி�றேத $ேதவா.5.1961.4 

 ெந�
ெந�
 நிைனபவ� ெந47ேள $ேதவா.5.1962.1 



 D�
 நி�
*_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) 

ெபா� ஆ� சைட0 D8ணிய� $ேதவா.5.1962.2 

 ெபா�க* மி�கவ� A)* ந2�* க8� $ேதவா.5.1962.3 

 ந�
 நி�பவ� அவ�த*ைம நாணிேய $ேதவா.5.1962.4 

 விறகி:-த2யின� பாலி: ப� ெந� ேபா: $ேதவா.5.1963.1 

 மைறய_
ைற.எ6.(மைற_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) நி��ள�மா 

மணி6ேசாதியா� $ேதவா.5.1963.2 

 உற)ேகா: ந3� உண�)_ெப.(உண�)_ெப.) கயி�றினா: $ேதவா.5.1963.3 

 	�க வா/கி� கைடய 	� நி�
ேம $ேதவா.5.1963.4 

 ஏ இலாைன எ� இ6ைச அக*ப'� $ேதவா.5.1964.1 

 ேகாயிலாைன 
ண0 ெப�/
�றிைன $ேதவா.5.1964.2 

 வாயிலாைன மேனா�மணிைய0 

ெப�ற_ெப.எ6.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1964.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இலாைன த1)* எ� ஆவிேய $ேதவா.5.1964.4 

 	�ைன ஞான 	த:-தனி வி�திைன $ேதவா.5.1965.1 

 பி�ைன ஞான0 பிற/
 சைடயைன $ேதவா.5.1965.2 

 எ�ைன ஞான�- இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) 

அ��-_வி.எ6.(அ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ8டவ� $ேதவா.5.1965.3 

 த�ைன ஞான�தைள இ3� ைவ0பேன $ேதவா.5.1965.4 

 ஞான�தா:-ெதா1வா� சிலஞானிக< $ேதவா.5.1966.1 

 ஞான�தா:-ெதா1ேவ� உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அேல� 

$ேதவா.5.1966.2 



 ஞான�தா:-ெதா1வா�க< ெதாழ க8� $ேதவா.5.1966.3 

 ஞான�தா: உைன நாL* ெதா1வேன $ேதவா.5.1966.4 

 D1)�
* 
ண*_ெப.(
ண*_ெப.) நா�
 என�
*(*) அேத $ேதவா.5.1967.1 

 D1)�
 இ/
 என�
 உ<ள_ெப.அ.(உ<_ெப.) ெபா:லா/
 இ:ைல 

$ேதவா.5.1967.2 

 D1விL* கைடேய� Dனித� தம� $ேதவா.5.1967.3 

 
1)�
 எNவிட�ேத� ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

�டேவ $ேதவா.5.1967.4 

 மைலேய வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) விழிL* மனித�கா< 

$ேதவா.5.1968.1 

 நிைலயி: நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) கல/க0 ெப�திேர 

$ேதவா.5.1968.2 

 தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ஈச� தம�கைள 

$ேதவா.5.1968.3 

 ெகாைல ெச� யாைனதா� ெகா�றி�கி�
ேம $ேதவா.5.1968.4 

 க��� ெகா<வன வா� உள நா_ெப.(நா_ெப.) உள $ேதவா.5.1969.1 

 இ3�� ெகா<வன A உள ந2� உள $ேதவா.5.1969.2 

 க�ைற6 ெச4சைடயா� உள� நா*_பதி.ெப.(நா*_த�.ப�.) உேளா* 

$ேதவா.5.1969.3 

 எ���ேகா நமனா: 	னி)8பேத $ேதவா.5.1969.4 

 மனித�கா< இ/ேக வ* ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ெசா:+ேக� $ேதவா.5.1970.1 

 கனி த5தா: கனி உ8ண)* வ:லிேர $ேதவா.5.1970.2 



 Dனித� ெபா�கழ: ஈச� எL* கனி $ேதவா.5.1970.3 

 இனி- சால)* ஏச�றவ�க3ேக $ேதவா.5.1970.4 

 எ�ைன ஏ-* அறி5தில� எ*பிரா� $ேதவா.5.1971.1 

 த�ைன நாL* 	� ஏ-* அறி5திேல� $ேதவா.5.1971.2 

 எ�ைன� த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ'யா� எ�� அறித+* $ேதவா.5.1971.3 

 த�ைன நாL* பிரா� எ�� அறி5ெதேன $ேதவா.5.1971.4 

 ெத<ள� ேதறி� ெதளி5-_வி.எ6.(ெதளி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) தி�தி0ப- 

ஓ� $ேதவா.5.1972.1 

 உ<ள� ேதற: அ	த ஒளி ெவளி $ேதவா.5.1972.2 

 க<ள�ேத� க'ேய� கவைல�கட: $ேதவா.5.1972.3 

 ெவ<ள�ேதL�
 எNவா� விைள5தேத $ேதவா.5.1972.4 

 க8� ெகா<ள_
ைற.எ6.(ெகா<_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அ,யாைன� 

கனிவி�-0 $ேதவா.5.1973.1 

 ப8� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பாழிைம ேக3'ேர: 

$ேதவா.5.1973.2 

 ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பாணி ெகா�ெகா3' 

தாள* ைக� $ேதவா.5.1973.3 

 ெகா8ட_ெப.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ெதா8டைர� 

-�னி+* >ழேல $ேதவா.5.1973.4 

 ந��க�-<B* நைகGB* ந*ப�
� $ேதவா.5.1974.1 

 க��க� க:லவட* இ�வா�க3
� $ேதவா.5.1974.2 

 ெகா��க� ெகா<க1 என உைர0பா�கைள $ேதவா.5.1974.3 



 இ��க8 ெச�ய0 ெபற2� இ/
 ந2/
ேம $ேதவா.5.1974.4 

 கா� ெகா< ெகா�ைற� க'மல�� க8ணியா� $ேதவா.5.1975.1 

 சீ� ெகா< நாம* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�� அர��வா� $ேதவா.5.1975.2 

 ஆ�க< ஆகிL* ஆக அவ�கைள $ேதவா.5.1975.3 

 ந2�க< சார0ெபற2� இ/
 ந2/
ேம $ேதவா.5.1975.4 

 சா�றிேன� சைட ந2< 	'6 ச/கர� $ேதவா.5.1976.1 

 சீ�ற* காம�க8 ைவ�தவ� ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) $ேதவா.5.1976.2 

 ஆ�ற)* களி0ப3ட மன�தரா� $ேதவா.5.1976.3 

 ேபா�றி_வி.எ6.(ேபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) எ�� உைர0பா� Dைட 

ேபாகேல $ேதவா.5.1976.4 

 இைற எ� ெசா: மறேவ: நம�F-வ 2� $ேதவா.5.1977.1 

 பிைறG* பா*D* உைட0 ெப�மா� தம� $ேதவா.5.1977.2 

 நறவ* நாறிய ந�ந�4 சா5தி+* $ேதவா.5.1977.3 

 நிைறய_
ைற.எ6.(நிைற_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந2� அணிவா� எதி� ெச:லேல 

$ேதவா.5.1977.4 

 வாமேதவ� வள நக� ைவக+* $ேதவா.5.1978.1 

 காம*_ெப.(காம*_ெப.) ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இலரா� ைக விள�ெகா� 

$ேதவா.5.1978.2 

 தாம* Fப	* த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) ந�4_ெப.அ.(ந�*_ெப.அ.) சா5த	* 

$ேதவா.5.1978.3 

 ஏம	* Dைனவா� எதி� ெச:லேல $ேதவா.5.1978.4 

 பைடG* பாச	* ப�றிய ைகயின 2� $ேதவா.5.1979.1 



 அைடய�மி� நம- ஈச� அ'யைர $ேதவா.5.1979.2 

 விைட ெகா< ஊ�தியினா� அ'யா� 
ழா* $ேதவா.5.1979.3 

 Dைட Dகா- ந2� ேபா�றிேய ேபாமிேன $ேதவா.5.1979.4 

 வி6ைச ஆவ-* ேவ3ைகைம ஆவ-* $ேதவா.5.1980.1 

 நி6ச: ந2� அணிவாைர நிைன0பேத $ேதவா.5.1980.2 

 அ6ச*_ெப.(அ6ச*_ெப.) எ�தி_வி.எ6.(எ�-_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) அ�
 

அைணயா- ந2� $ேதவா.5.1980.3 

 பி6ைச D�கவ� அ�பைர0 ேப9ேம $ேதவா.5.1980.4 

 இ�ன* ேக8மி� இள*பிைற >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

$ேதவா.5.1981.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) 

மன�-_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.) உட� ஏ�-வா� $ேதவா.5.1981.2 

 ம�L* அ47 எ1�- ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ
_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ம5திர* $ேதவா.5.1981.3 

 த�னி: ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) வ:லாைரG* சாரேல $ேதவா.5.1981.4 

 ம��* ேக8மி� மன0 பா40D ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றி6 $ேதவா.5.1982.1 

 7��*_ெப.எ6.(7��_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) Aசிய ந2�ெறா� 

ேகாவண* $ேதவா.5.1982.2 

 ஒ�ைற ஏ� உைடயா� அ'ேய அலா: $ேதவா.5.1982.3 

 ப�� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ(:)லிக< ேம: பைடேபாகேல $ேதவா.5.1982.4 

 அர�க� ஈ�-ஐ5தைலG* ஓ� தாளினா: $ேதவா.5.1983.1 

 ெந��கி ஊ�றியி3டா� தம� நி�கி+* $ேதவா.5.1983.2 



 7��ெகன- அ/
0 ேப�மி�க< ம�� ந2� $ேதவா.5.1983.3 

 7��ெகனி: 7டரா� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) >�ேம $ேதவா.5.1983.4 

 காசைன கனைல கதி� மா மணி� $ேதவா.5.1984.1 

 ேதசைன Dகழா�-சில� ெத8ண�க< $ேதவா.5.1984.2 

 மாசிைன� கழி�- ஆ3ெகாள வ:ல எ* $ேதவா.5.1984.3 

 ஈசைன இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கி�பேன $ேதவா.5.1984.4 

 D5தி�
 விள�
ஆய Dராணைன $ேதவா.5.1985.1 

 ச5தி�க8 நட* ஆ�* ச-ரைன $ேதவா.5.1985.2 

 அ5திவ8ணைன ஆ� அழ: K��திைய $ேதவா.5.1985.3 

 வ5-_வி.எ6.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ� உ<ள*_ெப.(உ<ள*_ெப.) 

ெகா8டாைன மற0பேன $ேதவா.5.1985.4 

 ஈச� ஈச� எ�� எ��* அர��வ� $ேதவா.5.1986.1 

 ஈச� தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) எ� 

மன�தி:_ெப.(மன*_ெப.+அ�-_சா,.+இ:_இட.ேவ.) பி,)_ெப.(பி,)_ெப.) 

இல�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) $ேதவா.5.1986.2 

 ஈச� த�ைனG* எ� மன�-� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1986.3 

 ஈச� எ�ைன அறி5த- அறி5தன� $ேதவா.5.1987.1 

 ஈச� ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) ஏ�ற0 ெப�தலா: $ேதவா.5.1987.2 

 ஈச� ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) ஏ�த0 

ெப�ேற�_வி.	.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) இனி $ேதவா.5.1987.3 

 ஈச� த�ைனG* யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) மற�கி�பேன $ேதவா.5.1987.4 



 ேதைன பாலிைன தி/கைல_ெப.(தி/க<_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஞாயி�ைற 

$ேதவா.5.1988.1 

 வான ெவ8மதி >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ைம5தைன 

$ேதவா.5.1988.2 

 ேவனிலாைன ெமலி) ெச� த2-அழ: $ேதவா.5.1988.3 

 ஞானK��திைய நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கி�பேன $ேதவா.5.1988.4 

 க�னைல க�*D_ெப.(க�*D_ெப.) ஊறிய ேதறைல $ேதவா.5.1989.1 

 மி�னைன மி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) உ�வைன $ேதவா.5.1989.2 

 ெபா�னைன மணி�
�� 

பிற/கிய_ெப.எ6.(பிர/
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1989.3 

 எ�னைன இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) மற�கி�பேன $ேதவா.5.1989.4 

 க�*பிைன க3'ைய க5தமாமல�6 $ேதவா.5.1990.1 

 7�*பிைன 7ட�6 ேசாதிG< ேசாதிைய $ேதவா.5.1990.2 

 அ�*பினி: ெப�*ேபா- 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� மல� 

$ேதவா.5.1990.3 

 வி�*D*_ெப.எ6.(வி�*D_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஈசைன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கி�பேன $ேதவா.5.1990.4 

 -47*_ெப.எ6.(-47_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ேபா-* 7ட�வி� 

ேசாதிைய $ேதவா.5.1991.1 

 ெந47< நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) நிைன0பி�
* 

ந2திைய $ேதவா.5.1991.2 

 ந47_ெப.(ந47_ெப.) க8ட�- 

அட�கிய_ெப.எ6.(அட�
_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந*பைன $ேதவா.5.1991.3 



 வ4சேன� இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) மற�கி�பேன $ேதவா.5.1991.4 

 Dதிய_ெப.அ.(Dதிய_ெப.அ.) Aவிைன D8ணிய நாதைன $ேதவா.5.1992.1 

 நிதிைய ந2திைய நி�தில�
�றிைன $ேதவா.5.1992.2 

 கதிைய க8ட* க��த கட)ைள $ேதவா.5.1992.3 

 மதிைய ைம5தைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கி�பேன $ேதவா.5.1992.4 

 க�
 கா�	கி: ேபா:வ- ஓ� க8டைன $ேதவா.5.1993.1 

 உ�வ*_ெப.(உ�வ*_ெப.) ேநா�கிைய ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 	த:வைன 

$ேதவா.5.1993.2 

 ப�
 பாலைன பா:மதி >'ைய $ேதவா.5.1993.3 

 ம�)* ைம5தைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கி�பேன $ேதவா.5.1993.4 

 அ8ட�தாைன அமர� ெதாழ0ப�* $ேதவா.5.1994.1 

 ப8ட�தாைன பவி�திர* ஆ* தி� $ேதவா.5.1994.2 

 	8ட�தாைன 	�றாத இள*பிைற� $ேதவா.5.1994.3 

 -8ட�தாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.1994.4 

 	�- ஒ0பாைன 	ைள�- எ1 க�பக $ேதவா.5.1995.1 

 வி�- ஒ0பாைன விள�
 இைட ேந� ஒளி $ேதவா.5.1995.2 

 ஒ�- ஒ0பாைன ஒளி� பவள�திர< $ேதவா.5.1995.3 

 ெதா�- ஒ0பாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.1995.4 

 ப8 ஒ�தாைன பவள*_ெப.(பவள*_ெப.) திர8ட- ஓ� $ேதவா.5.1996.1 

 வ8ண�தாைன வைக உண�வா� தைன $ேதவா.5.1996.2 

 எ8ண�தாைன இள*பிைற ேபா: ெவ<ைள6 $ேதவா.5.1996.3 



 78ண�தாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.1996.4 

 விடைலயாைன விைர கமC ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெகா�ைற0 $ேதவா.5.1997.1 

 படைலயாைன பலி தி,வா� ெச+* $ேதவா.5.1997.2 

 நடைலயாைன நா4 பி,யாத- ஓ� $ேதவா.5.1997.3 

 7டைலயாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.1997.4 

 பா4தியாைன ப:ேவ� சமய/க< $ேதவா.5.1998.1 

 க�தியாைன க8டா� மன*_ெப.(மன*_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.1998.2 

 பி,தியாைன பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) அறியாத- ஓ� $ேதவா.5.1998.3 

 7�தியாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.1998.4 

 ஆதியாைன அமர� ெதாழ0ப�* $ேதவா.5.1999.1 

 ந2தியாைன நியம ெநறிகைள $ேதவா.5.1999.2 

 ஓதியாைன உண�த�
 அ,ய- ஓ� $ேதவா.5.1999.3 

 ேசாதியாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.1999.4 

 ஞால�தாைன ந:லாைன வ:லா� ெதா1* $ேதவா.5.2000.1 

 ேகால�தாைன 
ண0ெப�/
�றிைன $ேதவா.5.2000.2 

 Kல�தாைன 	த:வைன K இைல6 $ேதவா.5.2000.3 

 >ல�தாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.2000.4 

 ஆதி0பா: அ3டK��திைய ஆ� அ47* $ேதவா.5.2001.1 

 ேவதி0பாைன ந*ேம: விைன 

ெவ5-_வி.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அற6 $ேதவா.5.2001.2 



 சாதி0பாைன தவ�- இைட மா�ற/க< $ேதவா.5.2001.3 

 ேசாதி0பாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.2001.4 

 ந2�றினாைன நிக� இ: ெவ8ேகாவண� $ேதவா.5.2002.1 

 கீ�றினாைன கிள� ஒளி6 ெச4சைட $ேதவா.5.2002.2 

 ஆ�றினாைன அமர�த* ஆ� உயி� $ேதவா.5.2002.3 

 ேதா�றினாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.2002.4 

 வி3'3டாைன ெம�4ஞான�- ெம�0ெபா�< $ேதவா.5.2003.1 

 க3'3டாைன கன/
ைழபா: அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) $ேதவா.5.2003.2 

 ப3'3டாைன பைக�தவ� 	0Dர* $ேதவா.5.2003.3 

 73'3டாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.2003.4 

 	�றினாைன இராவண� ந2< 	' $ேதவா.5.2004.1 

 ஒ�றினாைன ஒ�விரலா: உற $ேதவா.5.2004.2 

 ப�றினாைன ஓ� ெவ8தைல பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர6 $ேதவா.5.2004.3 

 7�றினாைன-க8;�-ெதாழ:பாலேத $ேதவா.5.2004.4 

 D�
 அைண5-_வி.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) D,5- அல� 

இ3'ல� $ேதவா.5.2005.1 

 ந�
 அைண5-_வி.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந�மல� 

ெகா�தில� $ேதவா.5.2005.2 

 ெசா�
 அைண5த_ெப.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 7ட� 

ஒளிவ8ணைன $ேதவா.5.2005.3 

 மி�
� காண: உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2005.4 



 அல�* ந2�* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ3'� 

ெதளி5தில� $ேதவா.5.2006.1 

 திலக*_ெப.(திலக*_ெப.) ம8டல* த23'� தி,5தில� $ேதவா.5.2006.2 

 உலகK��தி ஒளிநிற-வ8ணைன6 $ேதவா.5.2006.3 

 ெசல) காண: உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2006.4 

 ஆ0பி ந2ேரா� அல
 ைக� ெகா8'ல� $ேதவா.5.2007.1 

 A0 ெப� �ைட Dைன5-_வி.எ6.(Dைன_வி.+5�_இ.கா.உ_வி.எ6.
றி.) 7ம5தில� 

$ேதவா.5.2007.2 

 கா0D� ெகா<ளி_ெப.(ெகா<ளி_ெப.) கபாலித� ேவட�ைத $ேதவா.5.2007.3 

 ஓ0பி� காண: உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2007.4 

 ெந�G* பா+* ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நிைன5தில� $ேதவா.5.2008.1 

 ெபா�G* ெபா�க	* ேபா�கி0 DகC5தில� $ேதவா.5.2008.2 

 ஐய� ெவ�ய_
றி.வி.	.(ெவ�_ெப.+அ_பட�.ப�.) அழ: நிற-வ8ணைன 

$ேதவா.5.2008.3 

 ெம�ைய� காண: உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2008.4 

 எ��
 அ* க8ணிெகா8� இ8ைட Dைன5தில� $ேதவா.5.2009.1 

 ெப��க� ேகாவண* பறீி உ��தில� $ேதவா.5.2009.2 

 த��கினா: ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) தாCசைட 

அ8ணைல $ேதவா.5.2009.3 

 ெந��கி காண: உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2009.4 

 மர/க<_ெப.(மர*_ெப.+க<_பட�.ப�.) ஏறி மல� 

பறி�-_வி.எ6.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ3'ல� $ேதவா.5.2010.1 



 நிர*ப_
ைற.எ6.(நிர*D_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந2� 7ம5- 

ஆ3'_வி.எ6.(ஆ3�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) நிைன5தில� $ேதவா.5.2010.2 

 உர*_ெப.(உர*_ெப.) ெபா�5தி_வி.எ6.(ெபா�5-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

ஒளிநிற-வ8ணைன $ேதவா.5.2010.3 

 நிர*ப� காண: உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2010.4 

 க3�வா/க* கபால* ைக� ெகா8'ல� $ேதவா.5.2011.1 

 அ3டமா/க* கிட5-_வி.எ6.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' வ 2C5தில� 

$ேதவா.5.2011.2 

 சி3ட� ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) 

ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) எ�தி� காணிய 

$ேதவா.5.2011.3 

 ப3ட க3ட* உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2011.4 

 ெவ5த_ெப.எ6.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந2� 

விள/க_
ைற.எ6.(விள/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) அணி5தில� $ேதவா.5.2012.1 

 க5தமாமல� இ8ைட Dைன5தில� $ேதவா.5.2012.2 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ஏ� உக5- ஏ� எ,வ8ணைன $ேதவா.5.2012.3 

 அ5த* காண: உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2012.4 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) எ15த_ெப.எ6.(எ1_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

இ�/
வைள(*) மல� $ேதவா.5.2013.1 

 பிள) ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

பிைண�-_வி.எ6.(பிைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ' இ3'ல� 

$ேதவா.5.2013.2 

 கள)_ெப.(கள)_ெப.) ெச� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) காமைன� கா�5தவ� 

$ேதவா.5.2013.3 



 அள) காண: உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2013.4 

 க8' A8� கபால* ைக� ெகா8'ல� $ேதவா.5.2014.1 

 வி8ட வா�_ெப.(வா�_ெப.) ச/க*_ெப.(ச/க*_ெப.) வி*ம வா�ைவ�தில� 

$ேதவா.5.2014.2 

 அ8டK��தி அழ:நிற-வ8ணைன� $ேதவா.5.2014.3 

 ெக8'� காண: உ�றா�-அ/
 இ�வேர $ேதவா.5.2014.4 

 ெச/கணாL* பிரமL* த*	ேள $ேதவா.5.2015.1 

 எ/
* ேத'� தி,5தவ� கா8கிலா� $ேதவா.5.2015.2 

 1இ/
 உ�ேற� 1 எ�� இலி/க�ேத ேதா�றினா� $ேதவா.5.2015.3 

 ெபா/
 ெச4சைட0 D8ணியK��திேய $ேதவா.5.2015.4 

 ெபா� உ<ள� திர< D�சைடயி� Dற*_ெப.(Dற*_ெப.) $ேதவா.5.2016.1 

 மி� உ<ள� திர< ெவ8பிைறயா� இைற $ேதவா.5.2016.2 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) அ�< 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) 

ந2/
த:_ெதா.ெப.(ந2/
_வி.+த:_ெதா.ெப.
றி.) $ேதவா.5.2016.3 

 எ� உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) உள- எ5ைதபிரானிேர 

$ேதவா.5.2016.4 

 	�க9*(*) உைடயா� 	னிக< பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $ேதவா.5.2017.1 

 ெதா�
 எ9* கழலா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேதாலிேனா� $ேதவா.5.2017.2 

 அ�
 அ9* அைரயா� அ�ேள அலா- $ேதவா.5.2017.3 

 எ�க9*(*) இல�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) எ5ைதபிரானிேர 

$ேதவா.5.2017.4 



 பனிஆ� ெவ8கதி� பா� பட� D�சைட $ேதவா.5.2018.1 

 	னியா� ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) உலக*_ெப.(உலக*_ெப.) 	1- ஆளிL* 

$ேதவா.5.2018.2 

 தனியா� ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) சர8 ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) சலேம ெபா4- 

$ேதவா.5.2018.3 

 இனியா� ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) என�
 எ5ைதபிரானிேர $ேதவா.5.2018.4 

 மைறG* பா�தி� மா தவ� மாலிL�
 $ேதவா.5.2019.1 

 உைறG*_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆயிைன ேகா< 

அரேவா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $ேதவா.5.2019.2 

 பிைறG* >'ைன எ�ப- அலா: பிறி- $ேதவா.5.2019.3 

 இைறG* ெசா: இைல-எ5ைதபிரானிேர $ேதவா.5.2019.4 

 A�-_வி.எ6.(A_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ� ெகா�ைறயினா� Dலியி� 

அத< $ேதவா.5.2020.1 

 ஆ��தா� ஆ� அரேவா� அன: 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.2020.2 

 ��தா நி�_பதி.ெப.(நி�_	�.ஒ�.) 
ைர ஆ� கழேல அல- $ேதவா.5.2020.3 

 ஏ�தா நா_ெப.(நா_ெப.) என�
 எ5ைதபிரானிேர $ேதவா.5.2020.4 

 ைப* மா+* அரவா பரமா ப7_ெப.(ப7_ெப.) $ேதவா.5.2021.1 

 ைம* மா: க8ணிேயா�-ஏ�* ைம5தா எL* $ேதவா.5.2021.2 

 அ* மா: அ:ல- ம�� அ' நாயிேன� $ேதவா.5.2021.3 

 எ*மா+*(*) இல�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) எ5ைதபிரானிேர 

$ேதவா.5.2021.4 

 ெவ0ப�தி� மன மா7 விள�கிய $ேதவா.5.2022.1 



 ெச0ப�தா: சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�பவ� த2விைன $ேதவா.5.2022.2 

 ஒ0ப� த2��தி�* ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) கழலா�
 அ:ல- $ேதவா.5.2022.3 

 எ0ப��*(*) இல�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) எ5ைதபிரானிேர 

$ேதவா.5.2022.4 

 திக1*_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) >C 7ட� வாெனா� 

ைவக+* $ேதவா.5.2023.1 

 நிக1* ஒ8_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) ெபா�<_ெப.(ெபா�<_ெப.) 

ஆயின_வி.	.(ஆ
_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட�.ப�.) ந2தி எ� $ேதவா.5.2023.2 

 Dக1*_ெப.எ6.(DகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ�* அலா: Tன 

ெபா� அ' $ேதவா.5.2023.3 

 இக1*_ெப.(இகC_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ஆ� 

இல�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) எ5ைதபிரானிேர $ேதவா.5.2023.4 

 ைக0ப�றி� தி�மா: பிரம� உைன $ேதவா.5.2024.1 

 எ�0 ப�றி அறித�
 அ,யா� அ�< $ேதவா.5.2024.2 

 அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) ப�� அ:ல- ம�� அ'நாயிேன� $ேதவா.5.2024.3 

 எ0ப��*(*) இல�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) எ5ைதபிரானிேர 

$ேதவா.5.2024.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ*பிரா� எ�றவ�ேம: மன*_ெப.(மன*_ெப.) 

$ேதவா.5.2025.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ*பிரா� எ�� இைற4சி� 

ெதா1-_வி.எ6.(ெதா1_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.2025.2 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ*பிரா� எ�� அ' ஏ�-வா� $ேதவா.5.2025.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ*பிரா� எ�� அ' ேச�வேர $ேதவா.5.2025.4 



 சி5தி0பா� மன�தா� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ெச47ட� $ேதவா.5.2026.1 

 அ5திவா� நிற�தா� அணி ஆ� மதி $ேதவா.5.2026.2 

 	5தி6 >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 	�க8ணினா� அ' 

$ேதவா.5.2026.3 

 வ5தி0பா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உல
_ெப.(உல
_ெப.) ஆ<வேர $ேதவா.5.2026.4 

 அ8ட* ஆ� இ�<_ெப.(இ�<_ெப.) ஊ� 

கட5-_வி.எ6.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ*ப�_ெப.(உ*ப�_ெப.) 

$ேதவா.5.2027.1 

 உ8�ேபா+* ஓ� ஒ87ட� அ6_73.(அ_பதி.ெப.+6_ஒ�.) 7ட� $ேதவா.5.2027.2 

 க8� இ/
 ஆ� அறிவா� அறிவா� எலா* $ேதவா.5.2027.3 

 1ெவ8 தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) க8ணி ேவதிய�1 எ�பேர $ேதவா.5.2027.4 

 ஆதி ஆயவ� ஆ�* இலாதவ� $ேதவா.5.2028.1 

 ேபா- ேச� Dைன ந2< 	'0 D8ணிய� $ேதவா.5.2028.2 

 பாதி ெப8_ெப.(ெப8_ெப.) உ�ஆகி பர47ட�6 $ேதவா.5.2028.3 

 ேசாதிG< ேசாதிஆ� நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) 

ேசாதிேய $ேதவா.5.2028.4 

 இ3ட- இ3ட--ஓ� ஏ� உக5- ஏறி ஊ� $ேதவா.5.2029.1 

 ப3' -3ட/கனா�0-பலி ேத�வ- ஓ� $ேதவா.5.2029.2 

 க3ட வாC�ைகய� ஆகி+* வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேதவா.5.2029.3 

 அ3டK��தி அ�< எ�� அைடவேர $ேதவா.5.2029.4 

 ஈ� இ: �ைறய� ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

எ,5தெவ8 $ேதவா.5.2030.1 



 ந2� Aசி நிலாமதி >'+* $ேதவா.5.2030.2 

 வ 2� இலாதன ெச�யிL* வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) $ேதவா.5.2030.3 

 1ஊறலா� அ�ளா� 1 எ�� உைர0பேர $ேதவா.5.2030.4 

 உ6சி_ெப.(உ6சி_ெப.) ெவ8மதி >'+* ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அறா0 

$ேதவா.5.2031.1 

 ப6ைச_ெப.(ப6ைச_ெப.) ெவ8தைல ஏ5தி0 பல இல* $ேதவா.5.2031.2 

 பி6ைசேய D
* ஆகி+* வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $ேதவா.5.2031.3 

 அ6ச*_ெப.(அ6ச*_ெப.) த2��- அ�ளா� எ�� அைடவேர $ேதவா.5.2031.4 

 ஊ� இலா� எ�� ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) ஆக உைர0ப- ஓ� $ேதவா.5.2032.1 

 ேப� இலா� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

>'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பி4ஞகா $ேதவா.5.2032.2 

 கா� உலா* க8டேன உ� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) அ' $ேதவா.5.2032.3 

 ேச�) இலா�க3
� த2யைவ த2யேவ $ேதவா.5.2032.4 

 எ5ைதேய எ*பிராேன என உ<கி6 $ேதவா.5.2033.1 

 சி5தி0பா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) த2விைன த2�மா: $ேதவா.5.2033.2 

 ெவ5தந2� ெம� Aசிய ேவதிய� $ேதவா.5.2033.3 

 அ5தமா அள0பா� அைட5தா�கேள $ேதவா.5.2033.4 

 ஏன ெவ8ம�0ேபா� எ�D A8� எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) $ேதவா.5.2034.1 

 ஆைன ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) உ, ேபா��- அன: ஆ'+* $ேதவா.5.2034.2 

 தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) அN(N)வ8ண�த� ஆகி+* த�ைனேய 

$ேதவா.5.2034.3 

 வான நாட� வண/
வ� ைவகேல $ேதவா.5.2034.4 



 ஐய� அ5தண� ஆெணா� ெப89* ஆ* $ேதவா.5.2035.1 

 ெம�ய� ேமத
 ெவ8ெபா'0 Aசிய $ேதவா.5.2035.2 

 ைம ெகா< க8ட�த� மா�மறி� ைகயினா� $ேதவா.5.2035.3 

 ைப ெகா< பா*D_ெப.(பா*D_ெப.) அைர ஆ��த பரமேன $ேதவா.5.2035.4 

 ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�றா�_வி.	.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ�.) 

இN_73.(இ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) உல
எலா* $ேதவா.5.2036.1 

 இ�வ�_ெப.(இ�வ�_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ
_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி�றா�க3
 அறிகிலா� $ேதவா.5.2036.2 

 அ� அரா அைர ஆ��தவ� ஆ� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) $ேதவா.5.2036.3 

 பர)வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) பைறGேம 

$ேதவா.5.2036.4 

 ஓத வ8ணL* ஒ8மல�6 ெச:வL* $ேதவா.5.2037.1 

 1நாதேன அ�ளா� 1 எ�� நா<ெதா�* $ேதவா.5.2037.2 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

க�த0ப�மவ� $ேதவா.5.2037.3 

 பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) ஏ�த0 பைறG* ந*_பதி.ெப.(ந*_பதி.ெப.) பாவேம 

$ேதவா.5.2037.4 

 ஒளவ த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ�ைகயா� $ேதவா.5.2038.1 

 1ெவNவ த�ைமய�1 எ�ப- ஒழிமிேனா $ேதவா.5.2038.2 

 ெமௗவ: ந2< மல�ேம: உைறவாெனா� $ேதவா.5.2038.3 

 ெபௗவ வ8ணL* ஆ�0 பணிவா�கேள $ேதவா.5.2038.4 



 அ�
* ஆைமG* A8� அன: ஏ5தி இ: $ேதவா.5.2039.1 

 D�
 ப:பலி ேத�* Dராணைன $ேதவா.5.2039.2 

 ந�
 ந2�க< நரக* Dேக�மிேனா $ேதவா.5.2039.3 

 ெதா�க வானவரா:-ெதா1வாைனேய $ேதவா.5.2039.4 

 க/ைக த/கிய_ெப.எ6.(த/
_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ெச4சைடேம: இள� 

$ேதவா.5.2040.1 

 தி/க<_ெப.(தி/க<_ெப.) >'ய_ெப.எ6.(>�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) த2நிற-

வ8ணனா� $ேதவா.5.2040.2 

 இ/கணா� எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) வான*_ெப.(வான*_ெப.) வண/கேவ 

$ேதவா.5.2040.3 

 அ* கணா�
 அ-வா: அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) 

த�ைமேய $ேதவா.5.2040.4 

 ஙகர ெவ: ெகா'யாெனா� -ந�ெந4ேச $ேதவா.5.2041.1 

 Tகர_
ைற.எ6.(Tக�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) ந2_பதி.ெப.(ந2_	�.ஒ�.) உைன� 

ெகா8�_வி.எ6.(ெகா<_வி.+83_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) உ�0 ேபா�
 உறி: 

$ேதவா.5.2041.2 

 மகர ெவ: ெகா'_ெப.(ெகா'_ெப.) ைம5தைன� கா�5தவ� $ேதவா.5.2041.3 

 Dக�_ெப.(Dக�_ெப.) இ: ேசவ'ேய Dக:_ெப.(Dக:_ெப.) ஆ
ேம $ேதவா.5.2041.4 

 சரண* ஆ* ப'யா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) யாவேரா $ேதவா.5.2042.1 

 கரண* த2��- உயி� ைகயி: இகC5த பி� $ேதவா.5.2042.2 

 மரண* எ�தியபி� நைவ ந2�
வா� $ேதவா.5.2042.3 

 அரண*_ெப.(அரண*_ெப.) K எயி: எ�தவ� அ:லேன $ேதவா.5.2042.4 



 ஞம� எ�பா� நரக��
 நம�
_பதி.ெப.(ந*_த�.ப�.+�
_ெகா.ேவ.) எலா* 

$ேதவா.5.2043.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�பா� ெச1 மா�மறி� ைகயினா� $ேதவா.5.2043.2 

 கவன* ெச�G*_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) கன 

விைடஊ�தியா� $ேதவா.5.2043.3 

 தம� எ�றா+* ெக�* த�மா�றேம $ேதவா.5.2043.4 

 இடப* ஏறிG* இ: பலி ஏ�பவ� $ேதவா.5.2044.1 

 அடவி காதலி�- ஆ�வ� ஐ5தைல0 $ேதவா.5.2044.2 

 பட அ*பா*D அைர ஆ��த பரமைன $ேதவா.5.2044.3 

 கடவிரா�6 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ைகெதா1- 

உ�*மிேன $ேதவா.5.2044.4 

 இண�5- ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெபா�தா- ெசா,5தி�* 

$ேதவா.5.2045.1 

 Dண�5த_ெப.எ6.(Dண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) வா<_ெப.(வா<_ெப.) 

அரவ* மதிேயா� உட� $ேதவா.5.2045.2 

 அைண5த_ெப.எ6.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ* சைடயா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ஆ8.ஒ�.) பாதேம $ேதவா.5.2045.3 

 உண�5த_ெப.எ6.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) உ<ள�தவ� 

உண�வா�கேள $ேதவா.5.2045.4 

 த�ம* தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) 

தவ�தா: வ�* $ேதவா.5.2046.1 

 க�ம* தா�_த�.7.(தா�_த�.7.) க�மா�மறி� ைகயினா� $ேதவா.5.2046.2 

 அ�ம5த�ன அதி�கழ: ேச�மிேனா $ேதவா.5.2046.3 



 சிரம* ேச� அழ:-த2விைனயாளேர $ேதவா.5.2046.4 

 நம6சிவாய எ�பா� உளேர: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ேதவா.5.2047.1 

 த* அ6ச*_ெப.(அ6ச*_ெப.) ந2/க� தவெநறி சா�தலா: $ேதவா.5.2047.2 

 அைம�-� ெகா8ட- ஓ� வாC�ைகய� ஆகி+* $ேதவா.5.2047.3 

 இைம�- நி�ப- சால அ,யேத $ேதவா.5.2047.4 

 ப:ப: கால*_ெப.(கால*_ெப.) 

பயி�றி_வி.எ6.(பயி��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) பரமைன6 $ேதவா.5.2048.1 

 ெசா: ப:-கால* நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஏ�-மி� 

ெதா:விைன $ேதவா.5.2048.2 

 ெவ�பி:-ேதா�றிய ெவ/கதி� 

க8ட_ெப.எ6.(கா8_வி.+83_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ0_73.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ�.) 

$ேதவா.5.2048.3 

 D:பனி(�) ெக�* ஆ� அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேபா+ேம 

$ேதவா.5.2048.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� க8ட�- மா�மறி� ைகயினா� $ேதவா.5.2049.1 

 கணிெச� ேவட�த� ஆயவ� கா0பினா: $ேதவா.5.2049.2 

 பணிக<தா* ெசய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ:லவ� யாவ� த* 

$ேதவா.5.2049.3 

 பிணி ெச� ஆ�ைகைய ந2�
வ� ேபயேர $ேதவா.5.2049.4 

 இய�க� கி�னர� இ5திர�_ெப.(இ5திர�_ெப.) தானவ� $ேதவா.5.2050.1 

 நய�க நி�றவ� நா�	க�_ெப.(நா�	க�_ெப.) ஆழியா� $ேதவா.5.2050.2 

 மய�க*_ெப.(மய�க*_ெப.) எ�த_
ைற.எ6.(எ�-_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) வ: 

மா: எ, ஆயினா� $ேதவா.5.2050.3 



 விய�
* த�ைமயினா� எ* விகி�தேன $ேதவா.5.2050.4 

 அரவ* ஆ��-_வி.எ6.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அன: 

ஆ'ய_ெப.எ6.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) அ8ணைல0 $ேதவா.5.2051.1 

 பர)வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_73.+அ�_பட�.ப�.) பாவ*_ெப.(பாவ*_ெப.) பைறத�
 

$ேதவா.5.2051.2 

 
ரைவ_ெப.(
ரைவ_ெப.) ேகா�தவL* 
ளி�ேபாதி�ேம: $ேதவா.5.2051.3 

 கர) இ: நா�	கL* கா4 அ:லேர $ேதவா.5.2051.4 

 அழ: அ/ைகயின� அ5தர�- 

ஓ/கி_வி.எ6.(ஓ/
_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ6.
றி.) 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.2052.1 

 உழ+* Kஎயி: ஒ<_ெப.அ.(ஒ<_ெப.அ.) அழ: ஊ3'னா� $ேதவா.5.2052.2 

 தழ+* தாமைரயாெனா� தாவினா� $ேதவா.5.2052.3 

 கழ+* ெச�னிG* கா8ட�
 அ,யேன $ேதவா.5.2052.4 

 இளைம ைகவி3� அகற+* K0பினா� $ேதவா.5.2053.1 

 வளைம ேபா� பிணிேயா� வ�தலா: $ேதவா.5.2053.2 

 உளெமலா* ஒளி ஆ� மதி ஆயினா� $ேதவா.5.2053.3 

 கிளைமேய கிைள ஆக நிைன0பேன $ேதவா.5.2053.4 

 த�னி:-த�ைன அறிG*_வி.	.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ*_பட�.ஒ�.) 

தைலமக� $ேதவா.5.2054.1 

 த�னி:-த�ைன அறியி:-தைல0ப�* $ேதவா.5.2054.2 

 த�னி:-த�ைன அறி)_ெப.(அறி)_ெப.) 

இல�_
றி.வி.	.(இ:_ெப.+அ�_பட�.ஒ�.) ஆயி': $ேதவா.5.2054.3 

 த�னி:-த�ைனG* சா�த�
 அ,யேன $ேதவா.5.2054.4 



 இல/ைக ம�னைன ஈ�-ஐ5--ப�-*-அ�� $ேதவா.5.2055.1 

 அல/கேலா� உடேன ெசல_
ைற.எ6.(ெச:_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

ஊ�றிய_ெப.எ6.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.2055.2 

 நல*_ெப.(நல*_ெப.) ெகா< ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) நா<ெதா�* 

நா<ெதா�* $ேதவா.5.2055.3 

 வல*ெகா8� ஏ�-வா� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல
_ெப.(உல
_ெப.) ஆ<வேர 

$ேதவா.5.2055.4 

 ந2� அைல�த- ஓ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நிமி�சைட $ேதவா.5.2056.1 

 ஆ� அைல�க நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ஆ�* 

அ	திைன $ேதவா.5.2056.2 

 ேதறைல ெதளிைய ெதளி வா��த- ஓ� $ேதவா.5.2056.3 

 ஊறைல க8�ெகா8ட--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2056.4 

 ெபா5ைதைய0 D�
 ந2�க0 D
5தி�* $ேதவா.5.2057.1 

 த5ைதைய தழ: ேபா:வ- ஓ� ேமனிைய $ேதவா.5.2057.2 

 சி5ைதைய ெதளிைவ ெதளி வா��த- ஓ� $ேதவா.5.2057.3 

 எ5ைதைய க8�ெகா8ட--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2057.4 

 ெவ<ள�தா� வி4ைசயா�க< வி�*பேவ $ேதவா.5.2058.1 

 ெவ<ள�ைத6 சைட ைவ�த விகி�தனா� $ேதவா.5.2058.2 

 க<ள�ைத� கழிய(*) மன*_ெப.(மன*_ெப.) ஒ�றி 

நி��_வி.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) $ேதவா.5.2058.3 

 உ<ள�தி: ஒளிைய� க8ட--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2058.4 

 அ*மாைன அ	தி� அ	ேத 1 எ�� $ேதவா.5.2059.1 



 த*மாைன த�-வ�- அ'யா� ெதா1* $ேதவா.5.2059.2 

 ெச*_ெப.(ெச*_ெப.) மான(5) நிற*_ெப.(நிற*_ெப.) ேபா:வ- ஓ� சி5ைதG< 

$ேதவா.5.2059.3 

 எ*மாைன க8�ெகா8ட- எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2059.4 

 �� ஏ�*(*) உைம பாக�-_ெப.(பாக*_ெப.+அ�-_சா,.) ஓ� பாலரா� 

$ேதவா.5.2060.1 

 ஆ� ஏ�* சைடேம: பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) >�வ� $ேதவா.5.2060.2 

 பா� ஏ�* தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ5தி0 பல இல* $ேதவா.5.2060.3 

 ஏ� ஏ�* எ5ைதைய� க8ட--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2060.4 

 	� ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) இ�றி K��கரா�6 சாகி�றா� $ேதவா.5.2061.1 

 த* ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) தம�
� தா* இலாதவ� $ேதவா.5.2061.2 

 வ� ெந4ச*(*) அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ந2/
த:_ெதா.ெப.(ந2/
_வி.+த:_ெதா.ெப.
றி.) வ:லிேர $ேதவா.5.2061.3 

 எ� ெந4சி: ஈசைன� க8ட--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2061.4 

 ெவ�றாைன Dல�_ெப.(Dல�_ெப.) ஐ5-* எ� த2விைன $ேதவா.5.2062.1 

 ெகா�றாைன 
ண�தாேல வண/கிட $ேதவா.5.2062.2 

 ந�றா ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) மன*_ெப.(மன*_ெப.) ைவ�தி�* ஞான* ஆ* 

$ேதவா.5.2062.3 

 ஒ�றாைன க8�ெகா8ட--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2062.4 

 ம�விைன மட ெந4ச*_ெப.(ெந4ச*_ெப.) மன*_ெப.(மன*_ெப.) D
* 

$ேதவா.5.2063.1 

 
�விைன 
ண�தாேல வண/கி�* $ேதவா.5.2063.2 



 தி�விைன சி5ைதG< சிவனா� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.2063.3 

 உ�வைன க8�ெகா8ட--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2063.4 

 ேதசைன தி�மா: பிரம� ெசG* $ேதவா.5.2064.1 

 Aசைன Dணா4: Dண�)_ெப.(Dண�)_ெப.) ஆய- ஓ� $ேதவா.5.2064.2 

 ேநசைன ெந4சிL< நிைற) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) $ேதவா.5.2064.3 

 ஈசைன க8�ெகா8ட--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2064.4 

 ெவ��தா� ஐ*DலL* பிரம� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $ேதவா.5.2065.1 

 அ��தாைன அர�க� கயிலாய�ைத� $ேதவா.5.2065.2 

 க��தாைன� காலினி: விர:_ெப.(விர:_ெப.) ஒ�றினா: $ேதவா.5.2065.3 

 ஒ��தாைன க8�ெகா8ட--எ� உ<ளேம $ேதவா.5.2065.4 

 பாவ	* பழி ப�� அற ேவ8�வ 2� $ேதவா.5.2066.1 

 ஆவி: அ47 உக5- ஆ�மவ� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) $ேதவா.5.2066.2 

 ேமவரா� மிக)* மகிC5-_வி.எ6.(மகிC_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

உ<
மி� $ேதவா.5.2066.3 

 காவலாள� கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அ�<ெச�Gேம 

$ேதவா.5.2066.4 

 க/ைக ஆ': எ� காவி,_ெப.(காவி,_ெப.) ஆ': எ� $ேதவா.5.2067.1 

 ெகா/
_ெப.(ெகா/
_ெப.) த8_ெப.அ.(த8_ெப.அ.) 
மா4�-ைற ஆ': எ� 

$ேதவா.5.2067.2 

 ஒ/
 மாகட: ஓத*_ெப.(ஓத*_ெப.) ந2ரா': எ� $ேதவா.5.2067.3 



 1எ/
* ஈச�1 எனாதவ��
 இ:ைலேய $ேதவா.5.2067.4 

 ப3ட� ஆகி: எ� சா�திர* ேக3கி: எ� $ேதவா.5.2068.1 

 இ3�* அ3'G* ஈெதாழி: Aணி� எ� $ேதவா.5.2068.2 

 எ3�* ஒ��* இர8�*_ெப.(இர8�_ெப.+உ*_சா,.) அறியி: எ� 

$ேதவா.5.2068.3 

 1இ3ட* ஈச�1 எனாதவ��
 இ:ைலேய $ேதவா.5.2068.4 

 ேவத*_ெப.(ேவத*_ெப.) ஓதி: எ� ேவ<விக< ெச�கி: எ� $ேதவா.5.2069.1 

 ந2தி E:பல நி�த: பயி�றி: எ� $ேதவா.5.2069.2 

 ஓதி அ/க* ஓ� ஆ�* உணா4: எ� $ேதவா.5.2069.3 

 ஈசைன உ<
வா��
 அ�றி இ:ைலேய $ேதவா.5.2069.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2� KCகி: எ� $ேதவா.5.2070.1 

 ேவைல ேதா�* விதிவழி நி�கி: எ� $ேதவா.5.2070.2 

 ஆைல ேவ<வி அைட5-_வி.எ6.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ேவ3கி: எ� $ேதவா.5.2070.3 

 ஏல 1ஈச�1 எ�பா��
 அ�றி இ:ைலேய $ேதவா.5.2070.4 

 கான*_ெப.(கான*_ெப.) நா� கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

தி,யி: எ� $ேதவா.5.2071.1 

 ஈன* இ�றி இ�5_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) ெச�யி: எ� 

$ேதவா.5.2071.2 

 ஊைன உ8ட: ஒழி5- வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேநா�கி: எ� $ேதவா.5.2071.3 

 1ஞான�1 எ�பவ��
 அ�றி ந�
_வி.அ.(ந�
_ெப.) இ:ைலேய 

$ேதவா.5.2071.4 



 �ட ேவட�த� ஆகி� 
1வி: எ� $ேதவா.5.2072.1 

 வா' ஊைன வ��தி� தி,யி: எ� $ேதவா.5.2072.2 

 ஆட:_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ:_ெதா.ெப.
றி.) ேவட�த� அ*பல���தைன0 

$ேதவா.5.2072.3 

 பாடலாள��
 அ:லா: பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ:ைலேய $ேதவா.5.2072.4 

 ந��_ெப.(ந��_ெப.) ேநா�கி: எ� ப3'னி ஆகி: எ� $ேதவா.5.2073.1 

 
�ற*_ெப.(
�ற*_ெப.) ஏறி இ�5_ெப.அ.(இ�*_ெப.அ.) தவ*_ெப.(தவ*_ெப.) 

ெச�யி: எ� $ேதவா.5.2073.2 

 ெச��_வி.எ6.(ெச:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) ந2,: 
ளி�-� தி,யி: 

எ� $ேதவா.5.2073.3 

 எ��* 1ஈச�1 எ�பா��
 அ�றி இ:ைலேய $ேதவா.5.2073.4 

 ேகா' த2��த* கல5-_வி.எ6.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 
ளி�- அைவ 

$ேதவா.5.2074.1 

 ஆ'னா+* அரL�
 அ�D_ெப.(அ�D_ெப.) இ:ைலேய: $ேதவா.5.2074.2 

 ஓ�*_ெப.எ6.(ஓ�_வி.+உ*_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.
றி.) ந2,ைன ஓ3ைட� 
ட�- 

அ3' $ேதவா.5.2074.3 

 K' ைவ�தி3ட K��கெனா� ஒ�
ேம $ேதவா.5.2074.4 

 ம�� ந:-தவ* ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) வ�5தி: எ� 

$ேதவா.5.2075.1 

 ெபா�ைற உ�� எ��தா� உட:_ெப.(உட:_ெப.) D�
 இற� $ேதவா.5.2075.2 

 
�ற_ெப.எ6.(
�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந:_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) 
ைர 

ஆ� கழ:_ெப.(கழ:_ெப.) ேசவ'_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ'_ெப.) $ேதவா.5.2075.3 

 ப�� இலாதவ��
0 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ:ைலேய $ேதவா.5.2075.4 



 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயக� ேவதிய� நாயக� $ேதவா.5.2076.1 

 மாதி� நாயக� மாதவ� நாயக� $ேதவா.5.2076.2 

 ஆதிநாயக� ஆதிைரநாயக� $ேதவா.5.2076.3 

 Aதநாயக� D8ணியK��திேய $ேதவா.5.2076.4 

 ெச�-6 ெச�-0 பிற0பேத ேத) எ�� $ேதவா.5.2077.1 

 ப�திெச� மன0பாைறக3
 ஏ�ேமா $ேதவா.5.2077.2 

 1அ�த�1 எ�� அ,ேயா� பிரமL* $ேதவா.5.2077.3 

 -�திய* ெசய_
ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_
ைற.எ6.
றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) ந:ேசாதிேய $ேதவா.5.2077.4 

 E�ேகா' பிரம�க< ெநா5தினா� $ேதவா.5.2078.1 

 ஆ�ேகா' நாராயண� அ/ஙேன $ேதவா.5.2078.2 

 ஏ� க/ைக மண:_ெப.(மண:_ெப.) எ8 இ: இ5திர� $ேதவா.5.2078.3 

 ஈ� இலாதவ� ஈச� ஒ�வேன $ேதவா.5.2078.4 

 வா- ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) மய/
* மன�தரா� 

$ேதவா.5.2079.1 

 ஏ- ெசா:+வ 2� ஆகி+* ஏைழகா< $ேதவா.5.2079.2 

 1யா- ஓ� ேதவ�1 என0ப�வா��
 எலா* $ேதவா.5.2079.3 

 மாேதவ� அலா: ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ம�� இ:ைலேய $ேதவா.5.2079.4 

 �வ: ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 
ைரகட: ஆைமைய $ேதவா.5.2080.1 

 1�வேலா� ஒ�
ேமா கட:_ெப.(கட:_ெப.) 1 எ�ற: ேபா: $ேதவா.5.2080.2 

 பாவகா,க< பா�0D அ,- எ�பரா: $ேதவா.5.2080.3 



 ேதவேதவ� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ெப�5த�ைமேய $ேதவா.5.2080.4 

 ேப�வன�- அம�வாைன பிரா��தி�தா��
 $ேதவா.5.2081.1 

 ஈவைன இைமேயா� 	' த�_பதி.ெப.(த�_தி,.) அ'6 $ேதவா.5.2081.2 

 சா�வைன -சலவா�க<-தம�
 உட:_ெப.(உட:_ெப.) $ேதவா.5.2081.3 

 சீவைன சிவைன சி5தியா�கேள $ேதவா.5.2081.4 

 எ, ெப��
வ� அN_73.(அ_பதி.ெப.+N_ஒ�.) எ, ஈசன- $ேதவா.5.2082.1 

 உ� வ��க* அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) 

ஆவ-_ெதா.ெப.(ஆ
_வி.+அ-_ெதா.ெப.
றி.) உண�கில� $ேதவா.5.2082.2 

 அ, அய�
 அ,யாைன அய��-0 ேபா� $ேதவா.5.2082.3 

 நா4வி��த* அ-_பதி.ெப.(அ_73.+-_பட�.ஒ�.) ஆ
வ� நாடேர $ேதவா.5.2082.4 

 அ��க� பாத*_ெப.(பாத*_ெப.) வண/
வ� அ5தியி: $ேதவா.5.2083.1 

 அ��க� ஆவா� அர� உ� அ:லேனா $ேதவா.5.2083.2 

 இ��
 நா:மைற ஈசைனேய ெதா1* $ேதவா.5.2083.3 

 க��திைன நிைனயா�_வி.	.(நிைன_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப�.) 

க:மனவேர $ேதவா.5.2083.4 

 தாயிL* ந:ல_ெப.அ.(ந:ல-_ெப.) ச/கரL�
 அ�ப� $ேதவா.5.2084.1 

 ஆய உ<ள�-_ெப.(உ<ள*_ெப.+அ�-_சா,.) அ	- அ�5த0 ெபறா� 

$ேதவா.5.2084.2 

 ேபய� ேப�	ைல உ8� உயி� ேபா�கிய $ேதவா.5.2084.3 

 மாய� மாய�-0 ப3ட மன�தேர $ேதவா.5.2084.4 

 அர�க� வ: அர3� ஆ/
 ஒழி�-_வி.எ6.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) 

ஆ� அ�< $ேதவா.5.2085.1 



 ெப��க6 ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.
றி.) பிரா� 

ெப�5த�ைமைய $ேதவா.5.2085.2 

 அ��தி ெச�-_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.
றி.) அறிய0 ெப�கி�றில� 

$ேதவா.5.2085.3 

 க��- இலா� கய�கவண�ேதா�கேள $ேதவா.5.2085.4 


